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A tei tis da bartyje
Palikti pasaulį geresnį negu jį radome - tai ne vieno 

mąstytojo skatinimas, kreipiamas ypač į tuos, kuriems 
rūpi priaugančią kartų pasaulėžiūra. Mintis apie švieses
nį rytojų tampa uždegančiu ir kartu šviečiančiu žiburė
liu - kas gi nenorėtų palikti pėdsaką žmogaus, prisidė- 
jusio prie didesnių išliekančių darbų, svarbių tautos 
ar net ir visos žmonijos ateičiai.

P
ASAULĖŽVALGOS formavimo užmojuose betgi nė
ra lengva prieiti prie pagrindinio klausimo: o kas 
gi yra tasai šviesesnis rytojus? Klausdami sulauk
tume įvairiausių atsakymų. Jei, sakykim, eiliniam ame

rikiečiui šviesesnis rytojus vaidenasi susikurtoje ribų 
neturinčios medžiaginės gerovės vizijoje, tai trečiojo pa
saulio žmogui visų svajonių išsipildymas gali būti - emi
gracija į Ameriką. Vienam šviesesnis rytojus - tai visko 
perteklius, kitam - širdžių kalba. Vieni gali tikėtis atei
siančio teisingumo, taikos ir rariiybės, kitiems pasiekta 
garbė yra viskas. Kas ir ko belauktų, apie ką besvajotų, 
vienas dalykas tėra tikras: kiekvienas rytojus atsiranda 
šiandien. Palikti geresnį pasaulį yra ne kas kita kaip rim
tai ir realiai žiūrėti į bėgantį laiką, girdėti kone kiek
vieną tviksinčią sekundę, jausti būtinumą nedaryti nieko 
rytoj, ką galima atlikti šiandien. Laimingi tie, kurie su
geba skruzdėliškai krutėti, nešti šapelį po šapelio, ne
užsimojus vienu ypu supilti milžiniško kalno. Ir tautos, 
kurių žmonės įpratę būti “amžinai” užsiėmę, didelės 
jos ar mažos, visam pasauliui duoda toną, kuria ateitį ir 
šviesesnį rytojų. Per kasdieninį krutėjimą, atliekant 
kad ir mažiausius uždavinius, išsivysto praktika ir reikš
mingas pripratimas. Todėl jau nuo mažens reikia išmok
ti naudotis tuo stebuklingu receptu, kur ir kiekvienas 
mažas dalykėlis virsta dideliu, norint jį gerai atlikti, ne
paliekant spragų, kurių kiti praeiviai gal nė nepastebi.

K
AIP VISA tai įskiepyti priaugančiai kartai, nėra 
vien šių dienų galvosūkis. Visais laikais jaunimo, 
ugdymu besirūpinančiose sistemose buvo pabrė
žiamas pozityvus auklėtinių aktyvumas, individuali ini

ciatyva ir dienotvarkių reikšmė. Kitas klausimas būtų 
kaip ir kam su visais tais dalykais sekėsi. Tą klausimą 
aptariant, galima būtų pririnkti įvairiausių priežasčių 
nesėkmėms nušviesti. Tačiau pastarosios negali virsti 
stabdžiais, sulaikančiais siekti principų įgyvendinimo. 
Jei kas sunkiau įveikiama, nereiškia, kad to ir neberei
kia. Siekių atsisakymas veda į sustingimą, kuriame la
bai daug svajojama, bet mažai bepadaroma. Tų dalykų 
normavimui reikalingas atidesnis savęs pažinimas, at
vira savikritika. Jei šiuo klausimu būtų renkamos nuo
monės apie išeivijos jaunimą, ką galėtume pasakyti? Pir
miausia - jaunimas yra jaunimas: augantys ir bręstantys 
žmonės turi ne vieną bendrą bruožą, nežiūrint kokiame 
pasaulio kampe jie begyventų. Tačiau labai gausu ir 
skirtingumų, atsirandančių ugdymo, kultūros, papročių 
ir aplinkos poveikiuose. Mūsų išeiviškasis jaunimas bū
dingas ir savitas dviejų gyvenimų derinimu. Lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje buvo ir lieka vienas iš didžiausių 
bendrinių rūpesčių. Džiaugiamės lietuviškai kalban
čiu, galvojančiu ir gyvenančiu jaunimu. Aukštesnį lie
tuviškumo laipsnį pasiekusius pagrįstai išstatome pa
vyzdžiais. Yra ko džiaugtis ir didžiuotis. Nereikėtų bet
gi pamiršti, kad šalia gerų lietuvių reikia ir tvirtų asme
nybių, reikalingų tautai ir žmonijai. Tai nepamirštinas 
klausimas suvažiavimuose bei studijų dienose. Negau
siai lietuvių tautai reikia vis daugiau švyturių, šviečian
čių dabartyje atetin. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAIĮtampa dėl pakeitimų priėmimo
Kanados konstitucijos pakei

timus visi jos vyriausybių va
dai sutarė rugpjūčio 28 d. Nau
ja įtampa dabar prasideda dėl 
tų pakeitimų priėmimo Kvebe
ke ir visoje Kanadoje. Priėmi
mas nėra pilnai užtikrintas, 
ypač . Kvebeko provincijoje, 
kurią atskirti nuo Kanados no
ri nepriklausomybės siekian
tys separatistai su savo vadu 
Jacques Parizeau. Liberalų 
premjerui Robertui Bourassai 
nebus lengva išsikovoti suta
rimų priėmimą.

Įdomūs yra pirmieji viešo
sios nuomonės tyrimų duome
nys, gauti rugpjūčio 28 - rug
sėjo 1 d.d. “Environics Rea- 
search” grupės. Sutartiems 
konstitucijos pakeitimams vi
soje Kanadoje pritaria 51% 
gyventojų, juos atmeta 25%, 
sprendimo nėra padarę 23%. 
Kvebeko provincijoje prita
riančių yra 43%, atmetančių 
- 39%, neapsisprendusių - 18%. 
Ontario provincijoje už nuta
rimus balsuotų 57%, prieš - 
17%, balsuoti negalėtų 26% 
sprendimo nepadariusių gy
ventojų.

Specialiame Kvebeko libera
lų suvažiavime rugpjūčio 29 d. 
St. Foy vietovėje premjeras 
R. Bourassa susilaukė mažes
nio pasipriešinimo nei buvo ti
kėtasi. Pasiūlytus Kanados 
konstitucijos pakeitimus iš 

bendro 3.090 atstovų skaičiaus 
atmetė nepilnas šimtas suva
žiavimo dalyvių. Didžiąją da
lį sudarė jaunieji liberalai. 
Jų vadas Mario Dumont, politi
nių mokslų studentas, buvo ne
patenkintas Kanados senato 
reforma, Kvebeką laikančia 
tik eiline provincija kaip ir 
visas kitas. Kai kurie jo šali
ninkai pagrasino pasitrauki
mu iš liberalų eilių, bet pats 
M. Dumontas žadėjo visada pa
silikti liberalu savo širdyje.

Konstitucijos pakeitimais bu
vo nepatenkintas ir Kvebeko 
liberalų partijos ideologas 
Jean Allaire, provincijos par
lamentui paruošęs dvidešimt 
dviejų pakeitimų reikalavi
mus. Pasak jo, jau pusę tų rei
kalavimų Kvebekui buvo sutei
kęs Britų Š. Amerikos aktas 
1867 m., o dabar tik šešis atneš 
Kanados konsitucijos refor
ma. Kvebeko partijos vadas J. 
Parizeau tikėjosi J. Allairo 
perėjimo į separatistų eiles. 
Jis betgi nutarė pasilikti pro
vincinėje liberalų partijoje, 
atsisakęs vadovaujančio dar
bo, kad galėtų laisvai kritikuo
ti rugpjūčio 28 d. sutartus Ka
nados konstitucijos pakei
timus.

Kvebeko parlamentas pakei
tė įstatymą nr. 150, kuris buvo 
įpareigojęs premjero R. Bou-

(Nukelta į 2-rą psl.)

PAMINKLAS SIBIRINĖS TREMTIES AUKOMS Naujoje Vilnioje prie geležinkelio stoties, iš kurios nedėjo 
prekiniai vagonai Sibiro link su tremiamais lietuviais Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Nesupranta baltiečių

Latvijos aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas A. Gorbu
novs pareiškė, kad Latvija, 
būdama Europos Saugumo ir 
kooperavimo konferencijos 
narė, tikisi, kad Helsinkio 
proceso nariai pagelbės jai 
įgyvendinti demokratinį bei 
ekonominį atsinaujinimą.

Svarbiausia kliūtis žengti 
į priekį, ypač ekonominė
je srityje, esanti sovietų 
kariuomenė. Be jos išvedimo 
neįmanoma ir pilna nepriklau
somybė. Latvių akimis, ši ka
riuomenė yra susieta su žmo
nių išvežimais į Sibirą ir Bal
tijos kraštų kolonizacija.

Vakariečiai, pilnai nesi- 
orientuodami, nesupranta bal
tiečių. Latviams savajame 
krašte yra pavojus tapti ma
žuma. Taip pat pavojuje yra 
ir latvių kalba. Latviai nega
li suprasti perdėto vakarie
čių susirūpinimo rusų ma
žuma.

Be to, Latvijoje nesitikima 
stipresnio užsienio investavi
mo, kol krašte yra svetima ka
riuomenė. Taipogi rusai, ku
rie buvo atkelti ar atsikėlę į 
Latviją, negali įsijausti pil
nutiniais Latvijos gyventojais. 
Jiems Latvija vis tebėra Rusi
jos satelitu. Turėtų ir žmonių 
galvojimas pasikeisti, kai ne
bebus rusų kariuomenės.

Latvijos vyriausybės tikslas 
nustatyti tokią valstybinę po
litiką, kur būtų jaučiama dva
sia ir tradicija priešsovieti- 
nių laikų.

Karaliaučiaus ateitis
Svetlogorske buvo surengta 

tarptautinė konferencija “Ru
sijos Baltijos regionas: per
spektyvos ir vystimasis”. Joje 
dalyvavo Baltijos jūros vals
tybių, Graikijos, Belgijos, 
Prancūzijos, D. Britanijos at
stovai, nemažai verslininkų ir 
bankininkų. Lietuvai atstova
vo užsienio reikalų ministe- 
rio pavaduotojas V. Katkus.

Visi Vokietijos atstovai vie
ningai konferencijoje pabrė
žė, kad Vokietija neturi jokių 
teritorinių pretenzijų, kurių 
atsisakę pasirašydami sutartį 
dėl Rytų ir Vakarų Vokietijos 
suvienijimo.

Vietinių nuotaikos
Rusijos delegatai sutarė, 

kad Karaliaučiaus sritis yra 
neatskiriama Rusijos dalis. 
Rusų kariuomenės Baltijos 
karinės apygardos vadas pa
žadėjo, kad Karaliaučiaus 
srityje bus sumažinta kariuo
menė, kai bus mažinamos kari
nės pajėgos visoje Rusijoje.

Pačios Karaliaučiaus srities 
atstovų nuomonės įvairavo. 
Vieni norėtų laisvos nuo Ru
sijos ekonominės zonos, kiti 
autonomijos, treti respubli
kos statuso Rusijos sudėtyje. 
Vienas iš jų pabrėžė, kad Ka
liningrado sritis yra geopo
litiniuose spąstuose tarp Len
kijos ir Lietuvos. Būtų sričiai 
naudingiau siekti valstybingu
mo. Dabartinėje būklėje sie
kiama ne patiems užsidirbti, 
o gauti dovanų iš “centro” — 
tai yra likti išlaikytiniais.

Pavojingas žaidimas
Konferencijoje išplatinta 

Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisterio pažyma apie Kara
liaučiaus sritį. Joje sakoma 
lietuvių esama 40-60 tūkstan
čių, daugiausia jų gyvena ry
tinėje dalyje — Mažojoje Lie
tuvoje. Lenkų — 4000, gyvena 
pasienio srityse. Prieš keletą 
mėnesių atvykęs lenkų kuni
gas steigti parapijos.

Pasak vokiečių banko “Deut
sche Bank” vadovo W. Chris
tians, Karaliaučiaus srities 
karinė reikšmė yra išnykusi, 
liko tuštuma. Tokia būklė ga
linti tapti nesantaikos prie
žastimi. Karaliaučiumi domisi 
rusai, lenkai, lietuviai. Vo
kiečiai esą domisi vien isto
riškai. Į šią pusę žvelgia suo
miai, švedai ir norvegai. Jie 
bijo konfliktų, norėtų kad šio
je srityje būtų įkurta laisvos 
prekybos zona. Nežinia kada 
Karaliaučius taps Honkongu, 
tačiau negalima jo palikti li
kimo valiai, kitaip jis taps vi
siems pavojingu žaidimu — pa
reiškė W. Christians.

Kaltinimai nepagrįsti
Lietuvos vicepremjeras B. 

Lubys Karaliaučiuje vedė de
rybas su šios srities vadovais 
ir Rusijos ministerio pirmi
ninko pavaduotoju A. Šočimu. 
Tiesiogiai buvo aiškinimasi 
prekybiniai bei ekonominiai 

klausimai. Per pokalbius no
rėta iš rusų pusės pareikšti 
priekaištų — esą Lietuva kai 
kuriais atžvilgiais neatsižvel
gia į Kaliningrado srities po
reikius, Rusijos interesus. 
Tačiau paprašius konkrečių 
faktų, paaiškėjo, kad kaltini
mai nepagrįsti. Buvo mėginta 
išsiaiškinti, kiek ir kokiomis 
kainomis Lietuva galėtų gauti 
naftos iš gamtinių dujų

Iš lietuvių pusės buvo pasa
kyta, kad nederėtų už naftą už
siprašyti daugiau negu ji kai
nuoja Vakarų rinkoje. Jos kai
na, turint galvoje atgabenimą 
naftotiekiu, turėtų būti piges
nė. Šis klausimas dar nėra iš
spręstas.

Geriau vicepremjerui sekėsi 
tartis dėl dujų tiekimo. Tiki
masi, kad dirbtinų kliūčių 
šiame reikale nebus. Jis dar 
susitiko su Baltijos rusų lai
vyno vadu ir apsvarstė jūros 
sienos apsaugos reikalus.

v.. ... (ELTA) Kitos žinios
— Lietuvos banke pradėjo 

darbuotis Anglijos centrinio 
banko studijų centro direkto
rius M. Hewitt. Jis teiks pata
rimus pinigų klausimais.

— Lietuvos vyriausybė svars
tė pakeisti krašto apsaugos 
prievolės įstatymą — kariuo
menėje tarnavimo laiką prail
ginti iki 18 mėnesių (dabar 
12 mėnesių). Piliečiai dėl re
liginių ar sąžinės įsitikinimų 
negalį atlikti karinės tarny
bos, turės atlikti atitinkamą 
tarnybą darbo būriuose.

— Spaudos pranešimu, Lat
vijos pinigai bus įvedami pa
mažu, keičiant dabar apyvar
toje esančius latviškus rub
lius. Latvijos banko pirminin
kas E. Repšė pareiškė, kad la- 
tas negali būti įvestas dar šiais 
metais.

— Trijų Baltijos valstybių ir 
NATO karinio bendradarbia
vimo klausimai buvo svarsto
mi Baltijos kraštų karinių šta
bų konferencijoje. Joje daly
vavo NATO tarptautinio kari
nio štabo direktoriaus pava
duotojas D. Genschel’is su 
grupe karinių žinovų.

— Lietuvoje nori dirbti Ki
nijos gydytojai. Jie gydytų savo 
tradiciniais metodais: aku
punktūra, masažu, vaistažolė
mis. J.A.

Baigėsi diplomatinių derybų 
Maskvoje labai svarbus eta
pas. Pasirašytas susitarimas 
dėl Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos iki 1993 m. 
rugpjūčio 31 d., suderintas iš
vedimo tvarkaraštis. Iš Vil
niaus kariuomenė turi būti iš
vesta iki š.m. lapkričio pabai
gos. Pasirašyti susitarimai dėl 
Rusijos kariuomenės elgesio 
Lietuvos teritorijoje taisyk
lių ir dėl išvedimo techninių 
aspektų. Taip pat pasirašyta 
konsulinė konvencija. Po pa
sirašymo ceremonijų Lietuvos 
ambasadoje Maskvoje įvyko 
Vytauto Landsbergio, Česlovo 
Stankevičiaus ir Audriaus But
kevičiaus spaudos konferen
cija. Liko nepasirašyta tarp
valstybinė sutartis, prie jos 
projekto abi pusės dar dirbs 
toliau - numatoma pasirašyti 
spalio pradžioje.

“EXPO 92” parodoje Sevili
joje rugsėjo 7 d. buvo Lietu
vos diena. Skambant Lietuvos 
himnui, pakelta trispalvė, kal
bas pasakė Vytautas Landsber
gis ir parodos generalinis ko
misaras Emilio Cassinello, vy
ko lietuvių meno kolektyvų 
koncertai.

Po vasaros atostogų pradėjo 
darbą Aukščiausioji taryba. 
Šeštosios sesijos darbo progra
moje - 24 įstatymų bei nutari
mų projektai, bus svarstoma 
konstitucija, referendumo įsta
tymo pataisos, įmonių bankro
tas, pinigai, hipoteka ir kiti, 
daugiausia ekonominiai klau
simai. Pirmajame plenarinia
me posėdyje seniūnu išrink
tas deputatas A. Taurantas, 
pranešimus padarė ir atsaki
nėjo į deputatų klausimus AT 
pirm. V. Landsbergis (apie de
rybas su Rusija) ir premjeras 
A. Abišala (apie respublikos 
ekonominę padėtį ir vyriausy
bės darbo programą), be kita 
ko, pareiškęs, kad po sunkios 
žiemos pavasaris gali būti “Mū
sų pakilimo pradžia”.

Kad gerėtų masinės informa
cijos tarnybų veikla, vyriausy
bė leido Palangos savivaldybei 
išnuomoti 50 ha sklypą Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
bendrai įmonei radijo stočiai 
statyti; patvirtino masinės in
formacijos priemonių atstovų 
akreditavimo prie vyriausybės 
taisykles; svarstė nepriklau
somos televizijos galimybes - 
jos kūrime dalyvauja ir užsie
nio lietuviai.

Norėdami išsaugoti žiemai 
sukauptas kuro atsargas, res
publikos energetikai toliau 
ieškojo būdų, kaip taupyti ne
gausius resursus. Nutrūkus 
naftos tiekimui, perpus suma
žėjus dujų tiekimui, nutarta 
gyventojams tiekti karštą van
denį tik tris dienas per savai
tę. Tikimasi, kad šie apriboji
mai bus laikini, jei pagerės 
naftos ir gamtinių dujų tieki
mas.

Rugsėjo 8-oji - Švč. Mergelės 
Marijos gimimo, Vytauto Di
džiojo karūnavimo ir Padėkos 
diena. Šventovėse buvo laiko
mos Mišios, kai kur vyko atlai
dai, o į garsiuosius Šilinių at
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Svarbiausioji valanda visada yra dabartinė

laidus Šiluvoje suplaukė gau
sybė maldininkų, apsilankė 
kardinolas V. Šladkevičius, 
vyskupai. Iškilmingai pami
nėtas ir Vytautuo Didžiojo ka
rūnavimas, beje sutrukdytas 
priešiškų tarptautinių jėgų. 
Tai diena, įgijusi valstybin
gumo gynimo prasmę. Padėkos 
dieną žmonės dėkojo Dievui 
už suteiktą ištvermę sunkių 
išbandymų metu, už duotą stip
rybę, duoną kasdieninę.

“Kuriant brolišką ir laisvą 
Lietuvą” - taip pavadintas Lie
tuvos kardinolo, arkivyskupo ir 
vyskupų ganytojinis laiškas. 
Jame aptariami pirmieji su
verenumo metai, pažymima, 
jog Katalikų Bažnyčia drau
ge su kitomis religinėmis kon
fesijomis atgavo laisvę. Ke
liami ir rinkimų į seimą, nau
josios konstitucijos priėmimo 
klausimai. Pabrėžiama, jog rei
kia ruoštis Šv. Tėvo atvykimui 
į Lietuvą: “Visi mes turime 
prisidėti, kad popiežius Jonas 
Paulius II rastų Gedimino, 
Mindaugo ir Vytauto šalį, ku
riančią laisvą, demokratišką 
visuomenę. Ypač pabrėžiami 
krikščioniškos moralės ugdy
mo uždaviniai valstybės ir vi
suomenės gyvenime. Laiškas 
buvo perteiktas tikintiesiems 
per pamokslus antrąjį rugsėjo 
sekmadienį. Per televiziją 
mintimis apie jį pasidalijo 
metropolitas arkivyskupas 
Audrius Juozas Bačkis.

Artėjant seimo rikimams, 
įvyko politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos atstovų spau
dos konferencija. Buvo pa
reikšta, kad sąjunga eis į rin
kimus bendrame bloke su krikš
čionių demokratų sąjunga ir 
demokratų partija.

“Lietuvos aidui” - 75-eri. Pir
masis šio pagrindinio Lietu
vos dienraščio numeris pasi
rodė 1917 m. rugsėjo 6 d., dar 
vokiečių okupacijos sąlygomis. 
Po keleto mėnesių jame buvo 
išspausdintas Valstybės tary
bos Vasario 16-osios aktas. 
Įtvirtinus nepriklausomybę, šis 
laikraštis atspindėjo svarbiuo
sius valstybės ir tautos gyve
nimo įvykius. 1940 m. sovieti
niai okupantai “Lietuvos aidą” 
uždarė. Jo atgimimo metai - 
1990-ieji - sutampa su valsty
bės atgimimu.

“Lietuvos šaulių sąjungos 
istorija” išleista šios sąjungos 
centro valdybos; sudarytojas 
istorikas A. Liekis. Tai dar 
1939 m. pasirodžiusios Vytau
to Didžiojo universiteto do
cento Jono Matuso knygos nau
ja redakcija, pratęsianti LŠS 
veiklos aprašymą iki šių dienų.

Juozas Žlabys-Žengė. mirė 
rugsėjo 9 dieną, eidamas 94-uo- 
sius metus. Paskutinis keturvė- 
jininkas Lietuvoje, karininkas 
ir poetas, apsakymų bei straips
nių istorijos, kultūros, meno 
klausimais autorius. Kaip poe
tas ypač pasižymėjo avangar
diniame “Keturių vėjų” są
jūdyje. Visą gyvenimą velio
nis liko ištikimas savo kraš
tui, buvo kalintas Vorkutos la
geriuose, ištremtas. G.L.
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rassos liberalų vyriausybę iki 
š.m. spalio 26 d. pravesti re
ferendumą šios provincijos ne
priklausomybės klausimu. Da
bar spalio 26 d. Kvebeko gyven
tojai specialiu referendumu 
turės priimti ar atmesti vyriau
sybių vadų rugpjūčio 28 d. su
tartus Kanados konstitucijos 
pakeitimus. Separatistinė Kve
beko partija su savo vadu J. 
Parizeau stengsis, kad pasiū
lyti pakeitimai būtų atmesti.

Ministeris pirm. Brian Mul
roney yra pasirinkęs tokį patį 
referendumą visai Kanadai 
taip pat spalio 26 d. Net ir re
ferendumo klausimas yra toks 
pat: “Ar pritariate Kanados 
konstitucijos atnaujinimui pa
gal 1992 m. rugpjūčio 28 d. su
sitarimą?” Kanados parlamen
tas referendumo įstatymą pri
ėmė beveik vienbalsiu rezul
tatu 233:12. Mat jam pritaria 
visų parlamente esančių par
tijų vadai. Senatas referen
dumo įstatymą turėtų patvir
tinti šią savaitę. Tad spalio 
26 d. referenduman konstitu
cijos pakeitimų klausimu bus 
įjungta visa Kanada. Ministe
ris pirm. B. Mulroney jau anks
čiau yra pareiškęs, kad tokiu 
Kanados ateičiai svarbiu rei
kalu reikia visų kanadiečių 
sprendimo.

Albertos konservatorių prem
jeras Don Getty nustebino ka
nadiečius staiga paskelbtu pa
sitraukimu iš politikos. Jis bu
vo vienas kiečiausių derybi
ninkų rugpjūčio 28 d. sutar
tuose Kanados konstitucijos 
pakeitimuose. D. Gettis drą
siai gynė provincijų lygybės

principą reformuotame Kana
dos senate. Tik jo pastangų dė
ka buvo sutarta įvesti vienodą 
šešių rinktų senatorių skai
čių visoms provincijoms. To
kia idėja buvo nepriimtina ne 
tik Kvebekui, bet ir jo premje
rui R. Bourassai. Daugiau se
natorių derybų pradžioje no
rėjo ir Ontario premjeras Bob 
Rae. Nejučiomis kyla klausi
mas, kodėl Albertos premjeras 
Don Gettis, išsikovojęs tokį 
politinį laimėjimą, dabar nu
tarė pasitraukti iš politikos? 
Priežasčių, atrodo, reikia ieš
koti pačioje Albertoje.

Don Gettis, politikai atida
vęs dvidešimt penkerius me
tus, vienuoliktuoju Albertos 
premjeru tapo 1985 m., išrink
tas naujuoju Albertos konser
vatorių vadu. Iš tų pareigų ir 
politikos tada pasitraukė de
šimtasis Albertos premjeras 
Peter Lougheed, provincijai 
palikęs naftos šaltinių atneš
tą bilijonų dolerių paveldą. 
Premjero Don Gečio, buvusio 
kanadiško futbolo žaidėjo, lau
kė Albertos sumažėjusios naf
tos atsargos, žemesnės kainos. 
Per septynerius metus premje
ras Don Gettis neįstengė suba
lansuoti Albertos biudžetų. 
1989 m. parlamento rinkimuo
se jis netgi nebuvo išrinktas 
parlaiąentajn Edmontone ir tu
rėjo siekti papildomų rinki
mų kitoje apylinkėje. Sekan
čiu rinkimų Albertos konser
vatoriai jau nesitiki laimėti. 
Naujas vadas bus išrinktas dar 
šiais metais. Iki to laiko prem
jeras Don Gettis galės kovoti 
už Kanados konstitucijos pa
keltų patvirtinimą referen
dumuose. V. Kst.

V P0LIMEX 
PREKYBA • KELIONĖS • 

SIUNTINIAI
Ar jūs siunčiate siuntinius į 

LIETUVĄ?
Kodėl turėtumėte mokėti daugiau? 

TIK 60 CENTŲ už svarą*

B. STUNDŽIA

Rusija jau nuo senų laikų 
stengėsi prasimušti į Baltijos 
pakrantes. Carams tai pagaliau 
pavyko, ir daugiau kaip šimtą 
metų jie valdė pajūrį nuo Suo
mijos iki Klaipėdos krašto. Ca
rų politiką tęsė sovietai, ku
rie daug lėšų skyrė laivynui, 
ir jų imperija tapo žymi jūri
nė pajėga.

Valdant pajūrį reikėjo turė
ti ir saugų užnugarį. Todėl ne
atidėliodami skubėjo vykdyti 
kolonizacinius planus. Lietu
voje tuos užmojus trukdė par
tizaninis pasipriešinimas, bet 
atėjūnams buvo atviros durys 
vakarų Lietuvoje, Klaipėdos 
srityje, kur vietinių gyvento
jų po karo, ypač pačioje Klai
pėdoje, mažai išliko.

Kolonistai
Pajūryje pasiliko nemažai 

demobilizuotų kareivių, ir pa
sipylė srautas ateivių iš visos 
Sovietijos. Tai buvo darbinin
kai, žvejai, jūreiviai, uostų sta
tybos ir žvejybos specialistai 
bei partijos pareigūnai, kurie 
turėjo paruošti lietuvius tary
biniam gyvenimui. Išėję į at
sargą, sovietiniai karininkai 
turėdavo teisę pasirinkti gyve
namą vietą, ir dažnas apsisto
davo Baltijos kraštuose.

Atvykstantiems kolonistams 
buvo duodamos visokios leng
vatos — geresni darbai, butai 
be eilės, visokie algų priedai. 
Naujieji ateiviai pajūryje su
darė rusiškumo tvirtoves; ten 
stipriai veikė kompartijos sky
riai, vėliau “Jedinstva”, kurie 
buvo aršūs Lietuvos nepriklau
somybės priešai. Aišku, ir da
bar jie nepasikeitę, o tik lau
kia progos vėl pasireikšti.

Lietuviams - žemės ūkis
Uostas tapo atstatytas, su

kurtas prekybos ir žvejybos 
laivynas, praplėsta buvusi Lin- 
denau laivų statykla, pastaty
ta laivų remonto dirbtuvės ir 
įsteigta Jūreivystės mokykla.

Lietuviams buvo teigiama, 
kad nėra ko rūpintis apie jū
rą, geriau jau eiti dirbti į že
mės ūkį. Norintieji išeiti į jū
rą buvo stipriai atrenkami. 
Netiko tie, kurie turėjo gimi
nių užsienyje, ar jų artimieji 
buvo ištremti, ar ką nors yra 
pasakę prieš partiją ar sovie
tinę sistemą. Jūreivystės mo
kykloje lietuviams buvo skiria
ma tik kelios vietos. Baigę tą 
mokyklą, lietuviai buvo siun
čiami į Vladivostoką, Mur
manską, Odesą, kur ir dabar 
dar dauguma jų ten gyvena, 
dažniausiai vedę ruses.

KGB pasitikėjo visokiais at
ėjūnais, nes žinojo, kad jie ne
pabėgs nuo laivų užsienyje, o 
norinčius bėgti, sulaikys.

Net buriuotojus stipriai per- 
košdavo ir leisdavo buriuoti 
jūroje tik teritoriniuose van
denyse, visada lydint pasienio 
apsaugos laivams.

Su rusais
Dėl visokių varžymų, preky

bos ir žvejybos laivyne dirbo 
tik apie 20% lietuvių. Lietuviai 
kapitonai, laivedžiai, inžinie
riai, laivūnai ir eiliniai jūrei
viai, praleidę didesnę savo gy
venimo dalį rusiškoje aplinko
je, nejučiomis surusėjo ir jų

patriotiniai jausmai išblėso. 
Atsikūrė Jūrininkų sąjunga, 
bet savo veikla nepasižymi.

Klaipėdoje lietuvių ir rusų 
kalbomis leidžiami savaitraš
čiai “Lietuvos jūreivis” ir “Lie
tuvos žvejys” savo skiltis užpil
do rašiniais iš rusiškų laikraš
čių kaip antai “Sachalino žve
jys”, “Baltijos jūreivis”, “Kom- 
somolskaja pravda” ir panašių. 
Dauguma autorių yra svetim- 
kalbiai. Redaktorės: Jelena 
Listopad ir Alma Skrupčenko.

Laivyne visi raštai ir sąskai
tyba vedama ir dabar rusų kal
ba. Laivininkystės įstaigų kal
ba irgi rusiška. Ir nežinia, kada 
lietuvių kalba ras ten sau vie
tą, kada bus pakeisti netinkami 
pareigūnai, ypač tie, kurie ar
šiai priešinosi Lietuvos nepri
klausomybei.

Padėtis gerinama
Yra čia ir apsileidimo. Nuo 

1918 m. nepriklausomybės pa
skelbimo nepasirūpinta turė
ti savo jūrininkystės žodyno. 
Buriuotojai su pamėgimu var
toja ir dabar olandiškai - ru
sišką žargoną, lyg Lietuva ne
būtų turėjusi savo žvejų, lyg 
jie neturėtų savo, kad ir negau
saus žodyno. Net žodžiai “aud
ra”, “jūreivis” buvo pakeisti 
“štormu”, “matrosu”.

Dar pernai į Jūreivystės mo
kyklą buvo priimta du trečda
liai svetimkalbių, už kurių 
mokslą moka valstybės iždas. 
Su Klaipėdos universiteto 
įsteigimu gal ir jūrininkų ruo
šimas keisis, nes nereikės siųs
ti studentų į Petrapilio ar ki

tas jūrų mokyklas. Bent jau 
šiemet liepos mėnesį buvo su
rengtos universitete svarsty- 
bos laivybos, laivininkystės ir 
aplamai jūriniais klausimais.

Vardai, vardai...
Dar vienas keistas klausimas 

— pritrūko lietuviškų vardų 
laivams! Spauda paskelbė tik 
tuos, kurie pakeisti lietuviš
kais, o nutylėjo apie tuos, ku
riems tik lietuviškos galūnės 
buvo pridėtos arba išversta iš 
rusų kalbos. Iš buvusio Eidu
kevičiaus vardo pasidarė “Ka
pitonas Ivanovas”, iš Šapošni- 
kovo - “Kapitonas Pakulinas”. 
Laivai šaldytuvai gavo verstus 
vardus: “Ostrov Ruskij” — “Ru
sų sala”, “Botničeskij zaliv” — 
“Botnijos įlanka”; šiuos seka 
kiti aplietuvinti: “Likės sala”, 
“Atlasovo sala”, “Merkabas”, 
“Kiardia”.

Dar vasaros viduryje sąraše 
nurodyti šie aplietuvintais var
dais laivai su žodžiu kapitonas: 
Dubininas, Reutovas, Panfilo
vas, Stulovas, Izmiakovas, Gu- 
dėnas, Chromovas, Meščiaria- 
kovas. Nieko sau pavadinimų 
rinkinys Lietuvos laivyne?! Iš 
seniau buvusių kapitonų tik 
vienas laivas gavo kapitono 
Stulpino vardą. Kodėl norima 
užmiršti nepriklausomybės 
laikų kapitonus — Andžejaus- 
ką, Kaškelį, Daukantą, Krikš- 
topaitį, Domeiką, Limbą ir ke
lis kitus? Gal todėl, kad sovie
tiniais laikais juos buvo draus
ta prisiminti? Atrodo, kad dar 
vis bandoma visokiais būdais 
Lietuvos laivininkystę laikyti 
pririštą prie Rusijos.

AfA

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES 

PRISIMINIMUI

lakūno 
LEONARDO 
ŽILVYČIO, 

tragiškai žuvusio lėktuvo 
nelaimėje, liūdnai sukak
čiai paminėti šv. Mišios 
už jo sielą bus atnašau
jamos klebono kun. Ju
venalio Liaubos, OFM, 
Hamiltono Vilniaus Auš
ros Vartų lietuvių šventovėje, rugsėjo 26, šeštadienį, 
11 valandą ryto.
Tegul gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Nuliūdę - tėveliai, brolis ir sesuo su šeimomis

■samogitia’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Žemę mylėjęs, dangaus ilgėjęsis, tyliai 
amžinybėn pasitraukė mūsų mielas bendrakeleivis

AfA
ANTANAS BUDREIKA.

Liūdinčius artimuosius - seserį ZOSĘ, jos vyrą
PETRĄ, dukteris - DAINĄ ir BIRUTĘ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

A. Kairys A. K. Ratavičiai
V. P. L'apieniai E. J. Strodomskiai

M. V. Miceikos

AfA 
MEČISLOVUI ŠARAUSKUI,

po sunkios ligos mirus Winnipege, Kanadoje, liūdin
čiai žmonai EMILIJAI, sūnui su šeima, giminėms ir 
artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą -

Vincas Stanislovaitis,
Chicago, IL

AfA
MEČISLOVUI ŠARAUSKUI

mirus Winnipege,
jo žmoną EMILIJĄ, sūnų su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Sofija Vaičaitienė Rimantas Vaičaitis
Danutė ir Vytas Paškai

MYLIMAM TĖVELIUI IR UOŠVIUI

AfA 
JONUI KAZLAUSKUI

mirus,
sūnų dr. SIGITĄ ir dr. ANGELĘ, dukrą BIRUTĘ
nuoširdžiai užjaučiame -

A. Aperavičienė
V. V. Paškai

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.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Už meilę Tėvynei ir teiktą pagalbą partizanų kovose, 
iškentėjus neapsakomas kančias Sibiro tremtyje, stebuk
lingu būdu išlikusi gyva, palikusi invalide visam gyvenimui, 
pagaliau Mortelė Linkaitė grįžo į savo brangią Tėvynę, laukė 
ir neprarado vilties Lietuvos prisikėlimui. Ji tai sulaukė, jos 
maldos buvo išklausytos, tik neilgai galėjo džiaugtis pa
siekta laisve.

AfA 
MORTA LINKAITĖ

atsiskyrė su šiuo pasauliu 
1992 metų rugpjūčio mėnesį,

palikdama giliam liūdesy brolį Kajatoną, gyvenantį Kanadoje 
(Midlande, brolius bei seseris Lietuvoje ir Amerikoje.

Miela Mortele, Tavo didvyriška asmenybė bus amžinu 
pavyzdžiu kovai dėl Tėvynės laisvės. Išmelsk Aukščiausiąjį 
mūsų Tėvynės ateičiai sėkmės, ramybės ir vienybės, kad 
visi eitume Lietuvos keliu.

Ilsėkis, Mortele, ramybėje, tegul būna Tau lengva laisvos 
Lietuvos žemelė.

Užjausdami Kajatoną Linką ir visą šeimą V. V. Rasiuliai, 
N. Pečiulytė ir S. B. Jokubynai “Tėviškės žiburiams” aukoja $50.

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos centro 
valdybos ilgamečiam iždininkui

a.a. VYTAUTUI GURKAI
mirus,

jo sūnų ARVYDĄ su šeima, gimines išeivijoje, 
Lietuvoje ir jo artimuosius draugus nuoširdžiai 
užjaučiame - ,

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje

D\/i ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

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

AfA 
dr. ANTANUI MATUKUI 

mirus,
dukras - REGINĄ ir seselę BERNADETĄ, sūnus - 
dr. ANTANĄ ir LIUDĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -

Lidija, Vaclovas,
Sandra ir Ričardas su šeima 
Kybartai

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI — Pristatome įvairių rūšių receptinius ir visus kitus 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................................$160.-

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 
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Tautos vienybę skelbiantys rūmai
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
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
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.

PRANAS KŪRIS, Lietuvos 
ambasadorius Beniliukso valstybėms

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
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.

Šis straipsnis yra spausdinamas 
antrą kartą, nes tekstas buvo su
maišytas spaustuvėje. RED.

Bazilionuose prie Šiaulių prisegamos gėlės TEKLEI TAUTKUTEI-TIM- 
MERMAN, viešniai iš Kanados Winnipego (kairėje) Nuotr. R. Dailidės

Rinkimai į Lietuvos seimą
Už Lietuvos ateitį ir gerovę demokratiniame 

Vakarų pasaulyje!
Kreipiamės į visus tautiečius išeivijoje, kurie susirūpinę 

laukia seimo rinkimų Lietuvoje. Šiuo metu bendras išeivijos 
uždavinys būtų remti politinę linkmę, kuri:

— siekia greito Lietuvos suartėjimo su Vakarais, užtikri
nančio krašto gerovę ir pilną nepriklausomybę;

— pasisako už neatidėliotiną privatizaciją ir ekonomines 
reformas, kurios yra būtinos komunizmo nuniokotos tau
tos atstatymui;

— kovoja už ekonominę nepriklausomybę ir stengiasi pa
šalinti Rytų dominavimą, turintį imperinių tikslų ir pre
tenzijų.

Nemažais darbais ligi šiolei prisidėję prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, turime ir toliau nelikti pasyvūs, nes 
atgauta nepriklausomybė dar yra trapi. Konkrečiai išreikškime 
savo nusistatymą dėl Lietuvos politinės ateities. Prisidėkime 
prie finansavimo priešrinkiminės veiklos, remiančios kandi
datus, kurie yra susibūrę į “Už demokratinę Lietuvą” grupę.

Aukas galima įnešti į šias sąskaitas:
“Parama” lietuvių kredito kooperatyvas Toronte, nr. 10435.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte, nr. 1627590 
“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas Hamiltone, nr. 1471801 
“Litas” Montrealio lietuvių kredito unija, nr. 5125

arba siųsti čekius: Už DEMOKRATINĘ LIETUVĄ vardu, 1011 
College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8.

Kadangi aukos renkamos politinei veiklai paremti, Kanados 
įstatymai neleidžia išduoti kvitų pajamų mokesčių reikalams.

Šios lėšų telkimo iniciatorių grupės sudėtis bus paskelbta 
artimoje ateityje.

KOALICIJOS “UŽDEMOKRATINĘ:LIETUVĄ”
RĖMĖJAI KANADOJE

B. Abromaitiene V. Drešeris A. Ramanauskienė
J. Andrulis S. Jokūbaitis I. Ross
V. Aušrotas Č. R. Jonys B. Saplys
S. Balsevičienė J, Karasiejus Č. Senkevičius
V. Bireta Dr. R. Karka Kun. Aug. Simanavičius, ofm
A. Bražys J. Krištolaitis V. Skrinskas
B. Čepaitienė R. Kurienė V. Stanaitis
K. Čepaitis P. Kuras R. Sakalaitė-Jonaitienė
S. Čepas S. Kuzmas T. Stanulis
S. Ciplijauskienė Kun. J. Liauba, ofm H. Stepaitis
J. M. Čuplinskienė K. Manglicas E. Steponas
E. Čuplinskas L. Matukas M. Arštikaitytė-Uleckienė
W. Dauginis L Meiklejohn D. Vaidila
O. Delkus B. Nagienė A. Vaičiūnas
Kun. P. Dilys H. Nagys Kun. A. Žilinskas ,, ,(Sklb.)

Pranešimas iš Vilniaus
Iki š.m. rugsėjo 20 d. turi būti 

pateikti galutiniai kandidatų 
sąrašai. Galima kandidatuoti 
asmeniškai arba saraše. Rug
sėjo 25 d. legaliai prasideda 
rinkiminis vajus.

Didžioji koalicija “Už de
mokratinę Lietuvą” sutarė po 
rinkimų bendradarbiauti ir su
daryti Tėvynės bloką spręsti 
svarbiausius politinius bei 
valstybinius klausimus. Inf.

Susitikome po daugelio metų
Pirmasis Šiaulių krašto tautiečių suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir keletas gyvenančių

RIČARDAS DAILIDĖ

Lietuvos kultūros fondo Šiau
lių krašto taryba į pirmąjį šio 
krašto tautiečių suvažiavimą 
sukvietė čia kažkada gyvenusius 
ir dirbusius žmones, dabar gy
venimo išblaškytus po platų pa
saulį. Daugelis atsiliepė į Fon
do kvietimą ir atvyko susitikti 
su jaunystės draugais, parymoti 
išlikusių medžių šešėlyje, pasi
džiaugti vasarvydžio saule nu
šviestu peizažu, pasimelsti at
laiduose, sušokti armonikos tak- 
tan senbuvių šokį.

Gimtinė ... Kiek telpa į šį 
brangų žodį. Renginių maršru
tai nusidriekė po visą Šiaulių 
kraštą, jie vyko ne tik Šiauliuo
se, bet ir Pakruojuje, Tytuvė
nuose, Užventyje, Rėkyvoje, Nai- 
siuose, Pageluvyje ...

Pirmoji Šiaulių krašto tautie
čių šventė tapo vienu reikšmin
giausių šių metų krašto kultūros 
įvykiu. Čia vyko daugybė koncer
tų, dalyvavo geriausi profesio
nalūs ir saviveikliniai kolekty
vai, veikė parodos, mugės, kiti 
renginiai, kurie teikė džiaugs
mą tūkstančiams žmonių.

Kvapą užgniaužę svečiai klau
sė Pakruojo dvaro rūmų veidro
džių salėje vieno žinomiausių 
Lietuvos kolektyvų, garsinusių 
mūsų šalį Švedijoje, Brazilijo
je, Lenkijoje ir Italijoje Šiau
lių valstybinio kamerinio choro 
“Polifonija”.

Pageluvio ežero pakrantėje 
klausytojų širdis virpino pa
mėgtas kaimiškos muzikos an
samblis “Jonis”. Tytuvėnų šven
tovėje su nemažesniu įkvėpimu 
koncertavo Šiaulių kamerinis 
orkestras, eiles skaitė aktoriai, 
Šiaulių teatre dainavo ir šoko 
Pedagoginio instituto liaudies 
muzikos ansamblis “Saulė”.

Naujai steigiamos paveikslų 
galerijos pirmųjų darbų prista
tyme grojo Šiaulių pučiamųjų 
kvintetas. Prie šios galerijos 
turtinimo prisidėjo viešnia iš 
Winnipeg’o (Kanada) Teklė Tim- 
merman-Tautkutė. Už jos lab
darą įsigytas dailininko B. Šal
čio tapybos darbas. Ponia Tek
lė iš tolimos klevo lapo šalies 
dalyvavo visuose renginiuose 
buvo šio renginio siela.

Visų susitikimo dalyvių pa
mėgtą viešnią daugelis net ne
pasidalindami kvietė į svečius, 
tačiau neabejoju, kad poniai 
Teklei jaukiausia buvo tėvų na
muose, kur dabar tebegyvena 
brolis ir sesuo. Gyva tėvų namų 
dvasia ...

Į savo namus Šiauliuose Vil
niaus ir Vasario 16 gatvių kam
pe sugrįžo ir vilnietė Eugenija 
Jankutė su broliu Antanu Vosy
liumi iš Los Angeles. Ne tik su
grįžo, bet ir gausius susitikimo 
dalyvius pasikvietė. Prabilo at
mintis, prakalbo senos fotogra
fijos. Pasibeldė į širdį skaudūs 
artimųjų žmonių likimai. Pasa
kodama apie darbščiuosius ir 
išmoningus savo senelius, Euge
nija pakvietė mus į antrojo 
aukšto balkoną, iš kurio kadai
se praeiviams ranka mojo Lietu
vos prezidentas Antanas Smeto
na. Šie namai laisvoje Lietuvo
je buvo atviri visiems - čia buvo 
piliečių namai. Netrukus pilie-

Kanadoje bei JA V-bėse 
čių namai vėl atvers duris - to
kia šeimininkų valia.

Atsakydamas į kvietimą daly
vauti susitikime garbusis maest
ro iš JAV fotografas Kazys Dau
gėla pabrėžė; jei atvyks į Šiau
lius, tikriausiai bus seniausias 
berniukų gimnazijos abiturien
tas (jo klasės 1930 m. laidos vin
jetė kabo mokyklos muziejuje). 
Atvyko į susitikimą mokykloje ir 
vyresnių. Vienas žinomiausių 
mūsų išeivijos fotografų Foto
grafijos muziejuje surengė pa
rodą “Statybos”. Čia buvo pri
statytas jo tik ką Lietuvoje iš
leistas albumas “Išeiviai iš Lie
tuvos!” 80-čio lietuviškosios fo
tografijos mohikano pečius užgu
lė lengva ąžuolų vainiko našta ...

Nemažiau įspūdingas sureng
tas šiauliečių dailininkų, foto
grafų, A. Krištopaičio Lietuvos 
šventovių akvarelės, V. Trušio 
tapybos, tautodailės, kitos pa
rodos.

Daug apie ką turėjo prisiminti 
ir papasakoti Ričardas Tautvai- 
ša. Jis dalyvavo ir skaitė paskai
tą šio krašto šviesuolio Povilo 
Višinskio skaitymuose, kurie 
vyko jo vardu pavadintoje bib
liotekoje. Miestiečių lėšomis 
miesto centre pastatytas P. Vi
šinskiu! paminklas. Jo vardo 
stipendija skatina mokslui pasi
švęsti pedagoginio instituto stu
dentus. R. Tautvaiša neatsiste
bėjo, kaip gražiai Naisiuose tvar
komas B. Stumbrienės pastango
mis literatūros muziejus, įspū
dingai pagerbtas naujas Z. Gėlės 
literatūros premijos laureatas 
E. Ališanka.

Gerai kai po beržais skamba 
lakštingalų ir poetų balsai. R. 
Tautvaišą traukė ir savų lakš
tingalų suokimas, jaunystės sva
jonių žemė-Žagarė. Jis nuo jau
numės troško mokytis užsienyje, 
bet už kilnius siekius buvo atsi
lyginta ne komandiruote į už
sienį, o tarybiniu kalėjimu. Vis 
dėlto R. Tautvaišai pavyko iš
vykti į Vakarus, pasiekti aukš
tumų keliose mokslo srityse, tap
ti Vokietijoje filosofijos profe
soriumi.

Du profesoriai šiauliečių susitikime: archit. VYTAUTAS ČEKANAUSKAS 
iš Vilniaus ir farmakologas KAROLIS LEDERIS iš Kanados Kalgario 
Lyduvėnuose Nuotr. R. Dailidės

Mano fotoaparato objektyvas 
užfiksavo tris tituluotus kraš
tiečius, kai susitikimo dalyvių 
automobilių karavanas, kelda
mas Padubysio vieškelio dulkes, 
sustojo po tiltu... Taip, taip po 
tiltu, nuostabiausiu Lietuvos 
inžinerijos kūriniu, prigludęs 
visas Lyduvėnų bažnytkaimis. 
Trys profesoriai - vilnietis ar
chitektas Vytautas Čekanauskas, 
šiaulietis menotyrininkas Vy
tenis Rimkus, farmakologas iš 
Kalgario (Kanada) Karolis Le- 
deris turėjo apie ką pakalbėti, 
juolab pirmieji du - bendrakla
siai. Trumpai buvo bendrame 
kraštiečių rate garsusis Lietu
vos architektas V. Čekanauskas 
- profesoriaus laukė egzami
nuojami Dailės akademijos stu
dentai, bet ilgam įsiminė jo pa
sakojimas apie puikų architek
tūros kūrinį Šiluvos koplyčią.

Sunku suminėti visus 12 die
nų trukusio susitikimo rengi
nius, jo dalyvių projektus ir ge
rus sumanymus ateičiai. Oi rei
kėtų didelės jaučio odos viskam 
surašyti. Išvyko sveteliai, pa
sižmonėję gimtinėje, išsivežė 
įspūdžius ir Kultūros fondo Šiau
lių krašto tarybos pirmininko H. 
Smilgio įteiktus raštus, įsipa
reigojimą būti savo tautie
čių bendruomenėse savotiškais 
Šiaulių krašto ambasadoriais. 
Juk sambūris sumanytas kaip 
pastoviai veikiantis tėvynainių 
judėjimas, vienijantis visus tur
tinti ir puoselėti šio krašto 
kultūrą.

Antrasis Šiaulių krašto tau
tiečių susitikimas svečių lauks 
1994 m. birželyje. Tad tenka 
laukti ir ruoštis.

P.S. šio straipsnio autorius Ri
čardas Dailidė (Vilniaus 154-10, 
5400 Šiauliai, Lithuania, tel. 
8-214-34900) yra fotomenininkas. 
Jis yra paruošęs fotoalbumą apie 
Šiaulius, tačiau dėl lėšų stokos 
jo negali išleisti. Jei Kanados tau
tiečiai, ypač kilusieji iš Šiaulių, 
galėtų paremti, tai prisidėję prie 
šio kilnaus darbo pelnytų ne tik 
autoriaus pagarbą bei dėkingumą, 
bet ir albumą apie Šiaulius su 
vardine padėka ir autografu.

VMI5ER Latvių ištaiga
PATARNAVIMAI 
l BALTIJOS 

GLOBUS 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
KALĖDOMS $6.50 už kubinę pėdą

• Persiuntimo kaina nepriklauso nuo siuntinio svorio.
• Pagal susitarimą paimame iš namų ir pristatome.
• Siuntos (container) išplaukia rugsėjo 23 d., spalio 7 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 29 d., spalio 13,27 d.d.
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STERLING LITHUANIAN AIR LINES

Kelionių suplanavimo specialistai - 
į Baltijos kraštus ir iš jų

Geriausios galimos kainos 
įvairūs maršrutai

KALĖDOS LIETUVOJE ?
Specialios kelionės

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

cn

Rugsėjo 19 d. Vilniuje, Spor
to rūmuose, yra šaukiamas koa
licijos “Už demokratinę Lietu
vą” suvažiavimas.

Rinkimuose formuojasi daly
vauti trys blokai: kairiųjų, de
šiniųjų ir centro. Kairiuosius 
sudaro: Lietuvos demokratinė 
darbo partija (vadovas A. Bra
zauskas), buvusi komunistų 
partija ir socialdemokratai (K. 
Antanavičius), Centro judėji
mui vadovauja K. Motieka, R. 
Ozolas, M. Laurinkus. Prie jų, 
atrodo, jungsis liberalai (V. 
Radžvilas, J. Tamulis). Dar yra 
Tautos pažangos frakcija, ku
rioje darbuojasi E. Klumbys, 
A. Degutis; nuosaikiųjų judė
jimas, kuriame reiškiasi Z. 
Vaišvila.

Dešiniuosius, koaliciją “Už 
demokratinę Lietuvą”, sudaro 
vadinama mažoji koalicija - 
Sąjūdis, Piliečių chartija, Po
litinių kalinių sąjunga (A. Sta- 
niškis), Žemdirbių sąjūdis, 
Darbininkų sąjunga, Žalioji, 
partija; didžioji koalicija - 
prie išvardintų judėjimų bei 
partijų dar jungiasi Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
(P. Katilius, A. Saudargas), 
Lietuvos tautininkų sąjunga 
(R. Smetona, A. Sėjūnas), Po
litinių kalinių ir tremtinių są
junga (B. Gajauskas), Lietuvos 
demokratų partija (S. Pečeliū
nas).

THE NEW CONSTITUTIONAL AGREEMENT

FOR 
INFORMATION 

CALL 

1-800-561-1188

LUFTHANSA AIR CANADA FINNAIR

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
SIUVĖJŲ KONKURSAS

Pirmasis neprofesinių Lie
tuvos siuvėjų konkursas buvo 
surengtas Mokytojų namų sve
tainėje Vilniuje. Vertintojai 
laimėtojomis paskelbė vilnie
tes V. Insodienę, D. Grigucevi- 
čiūtę, kaunietę E. Madzeliaus- 
kienę ir Naujosios Akmenės at
stovę V. Balavienę. Rudenį jos 
jėgas išbandys tarpregioninia- 
me Maskvos konkurse, kurio lai
mėtojos bus siunčiamos į šio 
tarptautinio siuvėjų konkurso 
baigmines varžybas Austrijos 
Salzburge.

LITUANISTIKOS KURSAI
Vilniaus universitetas tęsia 

sovietinės okupacijos metais 
pradėtus rengti vasarinius lie
tuvių kalbos tobulinimosi kur
sus užsienio lietuviams. Dabar 
juos, pavadintus lituanistiniais 
kalbos ir kultūros kursais, at
gaivino Vilniaus universiteto 
praktinės lietuvių kalbos kated
ra, kursantams įvedusi 300 dole
rių mokestį. Rugpjūčio 11 d. pa
sibaigę kursai šiemet turėjo 70 
dalyvių iš šešiolikos pasaulio 
valstybių. Jų amžius — nuo 18 
iki 54 metų. Svečiai iš užsienio 
trijose grupėse studijavo etninę 
kultūrų, lietuvių literatūrų, 
Lietuvos istorijų ir kalbotyrų. 
“Lietuvos rytas” savo informa
ciniame pranešime juos vadina 
busimaisiais pedagogais, filo
logais, ekologais, istorikais, 
teologais ir baltologais. Jų tarpe 
buvo ir tokių, kuriem lietuvių 
kalba reikalinga darbui savo ša
lių ambasadose Lietuvoje. Kur
santai buvo apgyvendinti stu
dentų bendrabučiuose, važinėjo 
po Lietuvų, lankė parodas, kon
certus, patys rengė ir dalyvavo 
smagiuose vakarėliuose. Sovie
tinės okupacijos metais kursan
tai visur įkyriai buvo globojami 
visų viešnagės laikų. Dėstymo 
metodika tada buvo trečiaeilis 
dalykas. Naujo tipo kursai at
gimusioj Lietuvoj buvo atgai
vinti pernai, bet tik šiemetiniai 
oficialiai pavadinti pirmaisiais.

SAVANORIŲ SUVAŽIAVIMAS
Savanoriškoji krašto apsau

gos tarnyba (SKAT) savo antrųjį 
suvažiavimų rugpjūčio 15 d. tu
rėjo Vilniaus jaunimo teatro 
salėje. Jame dalyvavo respub
likinio štabo viršininkas pik. 
Itn. Jonas Gečas su kitais šta
bo nariais, rinktinių vadovai 
ir visų kuopų atstovai. Spaudos 
žmonės SKAT savanorių suva- 
žiaviman nebuvo įsileisti. Su
važiavime kalbėjo Aukščiausio
sios tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis, ministeris pirm. 
Aleksandras Abišala, krašto 
apsaugos ministeris Audrius 
Butkevičius. Žurnalistus su 
uždaru SKAT suvažiavimu, jam 
pasibaigus, spaudos konferen
cijoje supažindino štabo vir
šininkas J. Gečas, krašto ap
saugos ministeris A. Butkevi
čius, Aukščiausiosios tarybos 
krašto apsaugos ir vidaus rei
kalų komisijos pirm. S. Peče
liūnas, atstovai S. Šaltenis ir 
E. Zingeris. Pagrindinis suva
žiavusių SKAT savanorių dėme
sys teko ateities perspektyvoms, 
dabartiniams uždaviniams, ma
terialinio, finansinio ir tech
ninio aprūpinimo klausimams. 
Spaudos konferencijoje daly
vavęs “Lietuvos aido” atstovas 

. Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South. Suite 1003 Telefonas 
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

KAIRYS Siuntiniai į
Baltic expediting Baltijos kraštus 
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (41 6) 664-6097

PRIST ATOM JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
Į 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.

Gintaras Mikšiūnas skaityto
jams pasakoja: “Priimti trys 
dokumentai. Pirmasis — dekla
racija Aukščiausiajai Tarybai 
ir busimajam Seimui, kurioje 
prašoma pakeisti savanorių tar
nybos pavaldumų. Ji turėtų būti 
pavaldi aukščiausiam valstybės 
valdžios asmeniui. Antrasis do
kumentas — tai kreipimasis į 
Lietuvos Vyriausybę ir prašy
mas SKATui skirti daugiau dė
mesio, aprūpinti šių tarnybų 
materialiai. Trečiasis — SKAT 
pareiškimas, kuriame išreiškia
mas savanorių lojalumas V. 
Landsbergio vykdomai vidaus 
ir užsienio politikai”.

BRANDUOLINIS KURAS
“Tiesa” atkreipia skaitytojų 

dėmesį į sparčiai brangstantį 
branduolinį kuru atominei Ig
nalinos jėgainei. Kasetės su 
branduoliniu kuru perkamos iš 
gamyklos Rusijoje. Šių metų 
pirmajame ketvirtyje už kasetę 
reikėjo mokėti 1,1 milijono rub
lių, antrajame ketvirtyje — 
1,2 milijono. Trečiajame ket
virtyje už kasetę tenka mokėti 
apie 4 milijonus rublių, o ket
virtajame ketvirtyje kaina ga
li pasiekti 5,3 milijono rublių. 
Per metus Ignalinos atominei 
jėgainei reikia 1.600 kasečių 
su branduoliniu kuru. Šiemet 
jau nupirkta pusė tokių kase
čių. Reaktoriuje jų vienu me
tu yra 1.600. Per parų papras
tai pakeičiamos dvi ar trys ka
setės su branduoliniu kuru. Ato
minės jėgainės direktorius Vik
toras Ševaldinas pabrėžia, kad 
kasečių kaina dažnai keičiasi, 
kad dėl jos tenka derėtis su ga
mykla. Branduolinio kuro pa
brangimas padidina ir elekt
ros energijos kainas vartoto
jams.

LIETUVOS — JAV SUTARTIS
Generalinis prokuroras Ar

tūras Paulauskas ir JAV amba
sadorius Lietuvoje Darrylas 
Johnsonas rugpjūčio 3 d. pasi
rašė tarpvalstybinę sutartį dėl 
teisinio bendradarbiavimo iš
aiškinant ir baudžiant karinius 
nusikaltėlius. Sniege Balčiūnai
tė primena “Lietuvos aido” 
skaitytojams, kad JAV nieka
dos nepripažino Lietuvos įjun
gimo į SSSR, ir cituoja amba
sadoriaus D. Johnsono pareiš
kimų: “Man labai malonu, ponas 
prokurore, padėti parašų po 
šia sutartimi, kurios ypač 
laukė ne tik nepriklausomos 
Lietuvos, bet ir mano valstybės 
žmonės. Esam patenkinti ir jau 
iki šiol padarytais darbais. 
Svarbus ir kitas dokumentas 
— diplomatinė nota, kur JAV 
vyriausybė įsipareigoja išduoti 
Lietuvai sovietinių laikų nu
sikaltėlius arba teikti apie 
juos informacijų”. Prokuroras 
A. Paulauskas kalbėjo apie 
Aukščiausiosios tarybos pri
imtų įstatymų, įpareigojantį 
Lietuvos generalinę prokura
tūrų persekioti ir nubausti as
menis už nusikaltimus prieš 
lietuvių tautų. Šia proga taipgi 
rašoma, kad Vilniuje jau kelis 
mėnesius dirba JAV teisingu
mo departamento OSI skyriaus 
karo nusikaltėlių nustatymo 
specialistas Makkvynas. Pavar
dės originalo neįmanoma at
kurti iš pateikiamos lietuviš
kos versijos. v. Kst.

“Romuvos” trisdešimtmečio iškilmių dienų po parado nuleidžiamos vėliavos Nuotr. R. Paulionio

Naujoji pamaina dirba
Visas kartas sujungusi skautų-čių stovykla

“Romuvos” trisdešimtmetis pa
lydėtas šaltų naktų šiaurės pa
švaistėmis, palapines merkian
čio lietaus ir neužmirštamų ryt
mečio miglų ant “Lapės” ežero. 
Dabar tenai rudens pasaka įvai
riaspalvių lapų mirgėjime ir ty
loje, kurių gali girdėti . . .

Vadovai-vės
“Mes Romuvos vaikai” - šitaip 

buvo pavadinta sukaktuvinė sto
vykla (1992 m. rugpjūčio 1-15 d.d.), 
sutraukusi apie 200 stovyklautojų 
iš Toronto, Hamiltono, Montrea- 
lio, Ročesterio, Detroito ir po ke
letu iš tolimesnių vietovių. Sto
vyklos pavadinimas ne beprasmis. 
Iš tikrųjų “Romuvoje” užaugo nau
joji skautų-čių vadovų karta, kuri 
ir suorganizavo trisdešimtmečio 
stovyklų: virš. A. Baltakienė, pa- 
stovyklių viršininkai - T. Meilu- 
vienė, V. Senkuvienė, Alg. Senkus, 
komendantai - dr. R. Saplys ir P. 
Sukauskas; draugovėms vadovavo - 
D. ir K. Baršauskaitės, M. Bijū
nas, dr. A. Dailydė, R. Gečienė, A. 
Gleveckas, D. Gurklytė, V. Janku- 
tė-Moss, A. Karasiejūtė, M. Lek- 
nickas, P. Murauskas, G. Nagys, S. 
Namikas, R. Otto, V. Pakštas, I. 
Paškauskienė, A. Paulionytė, D. 
Petrauskienė, Ir. Petrauskienė, 
A. Puzerytė, M. Rusinas, A. Saplys, 
T. Senkevičius, S. ir A. Viskantai, 
Alg. Simonavičius, N. Simonavi- 
čienė, A. Šileika, S. Šileikienė, D. 
Barakauskaitė, I. Pivoriūtė. įvai
rius kitus darbus atliko ižd. D. Ker
šienė, laikraštėlio leidimu rū
pinosi Č. Senkevičius ir Vilniaus 
radijo žurn. K. Pivorius, kasdien 
turėjęs ir stov. radijo valandėles 
su pokalbiais ir lietuviška muzi
ka, paukštytes globojo P. Saplie- 
nė, tiekimų tvarkė S. ir A. Kišo- 
nai, stovyklos papuošimais rūpino
si A. Saplienė. Dvasios vadovai - 
kun. s. A. Simanavičius, OFM, ir 
kun. v.s. A. Saulaitis, SJ, labai 
daug prisidėjęs prie programų pa
įvairinimo. Ūkio skyrių tvarkė A. 
Kaminskas ir A Pažkan«ka«

Sukaktis
Stovyklos laikraštėlis “Saulė

tekis” prisiminė: “Labai daug 
žmonių prisidėjo, kad “Romuva” 
gyvuotų, išsilaikytų ir stiprėtų. 
Sunku ir neįmanoma būtų čia juos 
visus išvardinti. Tačiau prisimin

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

valdyba kviečia visus, norinčius 
kandidatuoti XV krašto tarybos rin
kimuose, pranešti Andriui Petra- 
šiūnui arba Linui Naujokaičiui iki 
rugsėjo 25 d. Kandidatai turi būti 
užsimokėję solidarumo mokestį ir 
ne jaunesni kaip 18 metų am
žiaus. Inf.

Hamilton, Ontario
Vyskupo Valančiaus lituanis

tinė mokykla darbų pradėjo rug
sėjo 12 d. Pamokų laikas 9.30 v.r.
— 12.30 v.p.p. Mokestis metams
— $80. Metinis tėvų susirinki
mas įvyks rugsėjo 19 d., šešta
dienį, 9.30 v.r. Aukštesnieji li
tuanistiniai kursai prasidėjo 
rugsėjo 15 d., 5-8 v.v., Šv. Mari
jos gimnazijoje (St. Mary’s High 
School, 1200 Main St. W.). Dėl re
gistracijos prašoma skambinti 
Vidai Stanevičienei tel. 627-0624.

Genutė Liaukienė

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) Sigr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

kime šios sukakties proga bent 
kelis: Stasys Merkelis (miręs) - 
suradęs šių vietų, Vytautas Skrins- 
kas, Feliksas Mockus, Leonardas 
Kalinauskas (miręs) ir Vladas Ru- 
šas (miręs) - užpirkę šių stovyk
lavietę, archt. Alfredas Kulpavi- 
čius - suprojektavęs stovyklavie
tę, Petras Regina - pastatęs val
gyklų ir virutvę, dr. Jonas Yčas 
- rinkęs lėšas, Gediminas Stanio- 
nis, Kazys Batūra - ilgamečiai 
“Romuvos” pirmininkai, Petras 
Balsas (miręs), Julius Barakaus- 
kas - sutvarkę apšvietimų, Bro
nius Saplys - ilgametis darbų va
dovas, Rimas Geležiūnas, Stasys 
Kuzmas, kun. Ignas Mikalauskas, 
OFM, prel. dr. Juozas Tadaraus- 
kas - nusipelnę stambieji rėmė
jai .. . Tolesniu “Romuvos” išlai
kymu rūpinasi jau čia užaugę vai
kai ir jų vaikai...”

Sukakties minėjimas įvyko rug
pjūčio 8-9 d.d. tarpais lyjant, tar
pais prašvintant. Iškilmingumų 
padidino, stovyklautojų paradų 
priėmę, sveikino ir dovanų paliko 
iš JAV atvykę LSS tarybos pirm, 
v.s. fil. S. Miknaitis ir LS seseri
jos VS v.s. B. Banaitienė. Nors ir 
šlapia buvo, sukaktuvinis laužas 
gražiai liepsnojo šalia didžiulės 
palapinės, po kuria dainavo ir pa
sirodymus atliko stovyklautojai 
su gausiais svečiais.

K. Batūra, vienas iš ilgamečių 
“Romuvos” darbuotojų, valgyklo
je rodė atrinktas skaidres, kurios 

Po vyr. skaučių įžodžio “Romuvos” sukaktuvinėje stovykloje pasveikintos 
ir papuoštos sesės. Iš kairės: Inga Pivoriūtė, Vika Ross, Audra Paulionytė 
ir Kristina Baršauskaitė Nuotr. R. Paulionio

“Romuvos” trisdešimtmečio stovyklautojų maitinojos-jai. Vidury ūkio sk. 
virš. Alg. Kaminskas Nuotr. R. Paulionio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A T JZ A H LIETUVIŲ KREDITO 

1 zVJLjIvzV 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”

atskleidė šios stovyklavietės var
gus, darbus ir džiaugsmus.

O kai vakaro tamsoje staiga už
sidegė iš lempučių padarytas “30”, 
buvo galima girdėti vilkiukus 
šnekant: jau Kalėdos. .. Užsi
liepsnojo laužas ir ežere. Tų die
nų jūrų skautai prisiminė žuvu
sius jūreivius. Ne vienas pašoko 
iš savo vietos, išgirdęs raketų tra
tėjimų. Iškilmių programa stačiai 
veržėsi per jėgų - lietus vis truk
dė ir trukdė. Bet trisdešimtmetis 
paminėtas.

Programos
Stovyklauta pastovyklėse drau

govėmis, kurių kiekviena turėjo 
savo kasdieninius užsiėmimus 
ruošiantis aukštesniems patyri
mo laipsniams. Po vienų kitų kar
tų draugovėms teko pasigaminti 
maistų. Buvo dažnos iškylos už 
stovyklos ribų, nes sųlygos tam 
labai puikios - miškai, keliukai, 
plačios pievos. O jau kelionės bai
darėmis traukte visus traukė. Kas 
dalyvavo prit. skautų-čių kelionė
je baidarėmis Algonquin parke su 
dviem pernakvojimais - šito nie
kada nepamirš. Kelionei vadovavo 
patyręs skautininkas Romas Otto. 
St.-vyčiai pagarsėjo savo pione- 
rijos darbais, kurie ir dabar dar 
stūkso ant “Romuvos” kalno.

Buvo ir bendrų užsiėmimų. Pa
žymėtina smagiai pradėjusi olim
piada, kuriai ir oras pritarė - vi
sų dienų saulė kepino sportinin
kus.

Visa eilė skautų-čių, pasiruošę 
ir išlaikę egzaminus, atliko įžo
džius. Vyr. skaučių įžodį davė: D.

(Nukelta į 6-tą psl.)

JA Valstybės
Su Tautos fondo tolimesne 

veikla supažindina “Dirvoj” rug
pjūčio 6 d. paskelbtas Rūtos Ša
kienės pasikalbėjimas su darbų 
baigusio VLIKo valdybos pirm, 
dr. Kaziu Bobeliu. Iš jo pareiš
kimo sužinome, kad Tautos fon
das dėl įvairių palikimų bei ki
tokių VLIKo ir savo finansinių 
įsipareigojimų aukotojams veik
los negalės užbaigti kelerių se
kančių metų laikotarpyje. Tau
tos fondas, prašomas Lietuvos 
vyriausybės, tęs savo veiklą, 
rinkdamas aukas ir vykdydamas 
vyriausybės pageidaujamus už
davinius. Tautos fondas juos 
yra numatęs vykdyti, kol jis bus 
reikalingas Lietuvai ir galės 
padėti jos pilnam atsistatymui. 
Savo pokalbyje dr. K. Bobelis 
džiaugiasi dviem ilgamečiais 
Tautos fondo veiklos vetera
nais — valdybos pirm. Alek
sandru Vakseliu ir tarybos pirm. 
Algirdu Sperausku, gegužės 1 d. 
įvykusiame suvažiavime vėl iš
rinktu šioms pareigoms. Suva
žiavime buvo priimtas naujas 
Tautos fondo statutas, pritai
kytas jo veiklai, atskirtai nuo 
VLIKo ligšiolinio finansavimo.

A. a. Jonas Barniškis, kūrėjas 
savanoris, mirė Klivlande lie
pos 27 d. Laidotuvių koplyčio
je su velioniu atsisveikino: 
Klivlando pensininkų klubo 
vardu — Jurgis Smalskis, D.L.K. 
Birutės draugijos — Jadvyga 
Budrienė, JAV LB Klivlando 
apylinkės valdybos — Romas 
Apanavičius, ramovėnų — Vy-, 
tautas Januškis. Gedulines 
Mišias Dievo Motinos švento
vėje atnašavo prel. Aleksand
ras Goldikovskis. Velionies 
palaikai buvo sudeginti, o pe
lenai bus nuvežti Lietuvon ir 
ten palaidoti šalia tėvų, brolių 
ir žmonos. Jis gimė 1898 m. lap
kričio 18 d. JAV laive, kuriuo 
tėvai grįžo Lietuvon. Ve
lionis, mokęsis Marijampolėje, 
1918 m. savanoriu įsijungė Lie
tuvos kariuomenėn, dalyvavo 
nepriklausomybės kovose. Dir
bo Lietuvos saugumo viršininku 
Marijampolėje, Vilkaviškyje ir 
Prienuose. Pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais buvo ka
lintas, sumuštas neteko klau
sos. Jo žmona Petronėlė su tri
mis mažais sūneliais buvo išvež
ta Sibiran. Mirė grįžusi Lietu
von, Sibire visiškai praradusi 
sveikatą. Sūnūs išliko gyvi ir 
dabar taip pat yra Lietuvoje. 
Velionis neteko visų penkių 
savo brolių, žuvusių Sibire ir 
Lietuvoje.

Australija
Antanas Kramilius, pasižy

mėjęs plačia visuomenine 
veikla Sidnio lietuvių kolo
nijose, buvo nuvykęs ligoninėn 
pasitikrinti sunegalavusios ran
kos sausgyslių. Jį, tik grįžusį 
namo, ištiko stiprus širdies 
priepuolis. Gerai, kad laiku 
buvo nugabentas ligoninėn, bet 
šįkart ten praleido devynias 
paras. Dabar sveiksta namie, 
tikėdamasis atgauti jėgas vi
suomeniniam darbui.

Sidnio lietuvių namuose rug
pjūčio 23 d. įvykusiame meti
niame Lietuvių moterų sociali
nės globos draugijos narių su
sirinkime aptarti šios labda
ros organizacijos reikalai. 
Veiklos pranešimą padarė drau
gijos valdybos pirm. T. Vingi- 
lienė. Pagrindinis dėmesys ten
ka ligonių lankymui ir jiems 
teikiamai pagalbai. Moterys 
taipgi yra įsteigusios Lietu
vių sodybą, kurios turtas dabar 
siekia pusę milijono dolerių. 
Jį tvarko NSW žemės departa

mente įregistruotos penkios 
patikėtinės. Finansiniame pra
nešime paaiškėjo, kodėl ta Lie
tuvių sodyba nedidinama. Su
telktos lėšos yra per mažos to
kiam žingsniui. Jos saugomos 
ateičiai, kai jų reikės sens
tančių pastatų remontui.

Britanija
A. a. Vincas Rudaminas, pa

kirstas ilgos ligos, birželio 18 
d. mirė Šv. Karolio ligoninėje 
Londone, sulaukęs aštuoniasde
šimt aštuonerių metų. Buvo Lie
tuvių namuose gyvenęs pensi
ninkas, šiame išeivijos krašte 
neturėjęs giminių.

Tradicinis sąskrydis Lietu
vių sodyboje gegužės 24 d. su
traukė būrį Anglijos lietuvių, 
bet jis buvo mažesnis už anks
čiau čia suplaukdavusius šim
tus tautiečių. Didžiąją suva
žiavusiųjų dalį sudarė jaunes
ni lietuviai. Daug kas pasigedo 
anksčiau sąskrydin atvykdavu
sių pažįstamų iš tolimesnių 
vietovių. Mišias su gražiu pa
mokslu atnašavo sodybos kape
lionas kun. A. Geryba. Jauni
mas sutvarkė ir žalumynais pa
puošė lietuvišką sodybos kry
žių. Koncertinę programą atli
ko Londono lietuvių tautinių 
šokių grupė “Lietuva”.

Vokietija
A. a. Vytautas Svilas, gimęs 

1925 m. birželio 27 d. Panevėžy
je, mirė Darmstadto. klinikoje š.

- m. balandžio 10 d. Velionies tė
vas Kazys Svilas, Lietuvos poli
cijos departamento direktorius, 
buvo suimtas pirmosios sovieti
nės okupacijos metais ir sušau
dytas Butirkų kalėjime Maskvo
je. Velionis, tada būdamas tik 
gimnazistu, sovietų buvo kali
namas Kauno kalėjime. Vokie
čių okupacijos metais velionis 
dirbo pogrindyje Lietuvių fron
to “Į laisvę” laikraščio vyr. eks- 

''peditoriumi. Buvo suimtas geš- 
tapininkų, bet pabėgo kratos 
metu. Kai sovietai pradėjo ant
rąją Lietuvos okupaciją, velio
nis, sugrįžęs iš Vokietijos, įsi
jungė partizaninėn veiklon. 
Ankstyvą 1945 m. pavasarį bu
vo suimtas prie Eržvilko ir nu
baustas kalėjimu bei Sibiro 
tremtimi Vorkutos anglies ka
syklose. Jam 1956 m. buvo leista 
grįžti Lietuvon ir 1966 m. išvyk
ti Vokietijon. 1968-91 m. velio
nis mokytojavo Vasario 16 gim
nazijoje, reikšdamasis VLB 
krašto valdyboje. Jo darbus per 
anksti nutraukė klastingas vė
žys. Balandžio 16 d. velionis 
palaidotas Hiutenfeldo kapi
naitėse. Laidotuvių apeigas at
liko kun. Jonas Dėdinas ir kun. 
Ričardas Repšys, MIC.

Lenkija
Prie paminklo Dariui ir Girė

nui Mišlybože (Soldine) liepos 
19 d. susirinko pora šimtų lietu
vių ir vietinių lenkų. Iš Varšu
vos atvyko Lietuvos ambasado
rius Dainius Junevičius su žmo
na Laima. Iš Kauno buvo tikėta
si sulaukti daugiau svečių, bet 
atvyko tik šeši. Tarp jų buvo 
Dariaus ir Girėno skyriaus Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje 
vedėja Dalia Vosylienė ir Rai
mondas Marcinkevičius. Pasta
rajam įteiktos Lenkijos lietu
vių aukos Kauno Ąžuolyne pra
dedamam statyti Stepo Dariaus 
ir Stasio Girėno paminklui. 
Lenkijos lietuvių draugijos 
centro valdybai atstovavo pir
mininko pavaduotojas Algirdas 
Vektorius. Mišias atnašavo iš 
Vroclavo atvykęs prel. Alfon
sas Jurkevičius.

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami 
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Amerikos lietuviy ginčas dėl maldos
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Leonardas Šimutis pastebė
jo, kad jauni vyrai fronte ko
voja ne tik dėl Amerikos gar
bės, bet ir dėl tautų priespau
dos panaikinimo, taipgi ir dėl 
Lietuvos laisvės. O čia, girdi, 
kovojama dėl maldos ir viešai 
atsisakoma prašyti Dievą pa
galbos pasiekti savo tikslą.

Šiuo klausimu socialistų 
laikraščio “Keleivis” komen
tarai buvo gana spalvingi. Rea
guota į A. Petrauskaitės rei
kalavimą įvesti maldą: “visas 
susirinkimas sujudo, vieni už, 
kiti prieš, centriečiai šaukė, 
cypė, siuto” . .. Keli kunigai 
— Steponas Čepanonis, Jonas 
Jakaitis, Augustinas Petraitis 
ir Juozas Židinavičius — “atsi
stojo savo vietose, iškėlę ran
kas ir paraudę šaukė visu 
smarkumu (...) mes nesame 
pagonys, bet katalikai”. Tokia 
sumaištis tęsėsi maždaug de
šimt minučių. Kai visi buvo 
pakankamai išsirėkę, naciona
listai paskelbė ultimatumą: 
jei katalikai melsis į Dievą, 
tai kiti išstatys Šliūpo paveiks
lą ir reikalaus jo pagerbimo. 
Tas absurdiškas pareiškimas 
buvo nušvilptas. Ir jau atrodė, 
kad suvažiavimas skils.

Siūlymai
Visai ką kita, negu protoko

le aprašytas kareivio Vaitke
vičiaus kreipimasis, siūlė “Ke
leivis”. Esą, kas neleidžia ti
kintiesiems melstis. Tegu eina 
šventovėn ir meldžiasi. Suva
žiavimas ne vieta melstis ir 
pagaliau “negi jūs namie dar 
neprisimeldę esate” ... Dėme
sys nukrypo į kun. F. Kemešį, 
vėliau atsiminimuose apibū
dintą kaip protingą kunigą ir 
gabų politiką. Suvažiavimo ne
tvarka paskatino kun. F. Ke
mešį ieškoti kompromiso. Jis 
pasakė, kad šitokiose aplin
kybėse malda nesanti veiks
minga ir netinka nei tikintie
siems, nei Dievui. Taikos la
bui jis pasiūlė maldos atsisa
kyti. Į tą pasiūlymą smarkiai 
reaguota. Kai kurie tai pava
dino bailumu. Vienas vyresnio 
amžiaus kunigas šaukė lietu
viškai ir lenkiškai: “išdavi
kas”. Kiti kun. Kemešį čia pat 
apšaukė ateistu, pagoniu, Ju
du. Kilo vėl pusvalandį truku
si sumaištis. Pirmininkaujan
tis Miliauskas pradėjo melstis. 
Jį pasekė kiti vyrai ir moterys 
— garsiai kalbėjo Rožinį. Tuo 
metu laisvamaniai bumbėjo, 
šnekučiavosi ir ginčijosi. Po 
to Bronius Balutis bandė ginti 
kolegas, tvirtindamas, kad 
malda esanti apsisprendimo 
reikalas. Katalikai betgi ne
leido jam toliau kalbėti ir 
nuvarė nuo scenos.

Skilimas
“Beprotnamis” dėl maldos 

nesugriuvo. Trečiosios sesijos 
metu nacionalistas Pijus Birš
tonas pareiškė, kad malda nie
kam nepakenksianti. Tuo jis 
savo pusėn patraukė keletą ku
nigų. Pabrėžė, kad suvažiavi
mo dalyviai turėtų pamiršti 
kas jie tokie — katalikai ar 
laisvamaniai — ir vienytis dėl 
tėvynės. Pasiūlymas iššaukė 
katalikių moterų pasipriešini
mą. Pasidalino ir kunigai. Gus
taitis, Kasakaitis, Petraitis 
nuėjo su tuzinu kitų, kurie ieš
kojo išeities. Tuo tarpu Jakai
tis, Petkus, Remeika, Slavynas, 
broliai Žilinskai ramiai pasi
liko savo vietose.

Nesutarimo supainiotas kun. 
St. Čepanonis šaukė: “Pago
nys, ateistai, mes neduosime 
jums balso!” Tokiame susimai
šyme kun. Pr. Augustaitis pa
sisiūlė vadovauti maldai 
tiems, kurie to norės — jie Ro
žinius buvo jau aukštai pa
kėlę.

Staiga kun. F. Kemėšis prieš 
minią pamojavo rezoliuciją, 
remiančią JAV pastangas ka-

re. Tai šiek tiek atitraukė 
nuo ginčų dėl maldos ir įsi
karščiavusius suvažiavimo da
lyvius sugrąžino į padėtį, kur 
jie priklausė. Tarp visų kitų 
nutarimų katalikai įspraudė ir 
sveikinimą popiežiui Benedik
tui XV-tajam. Nacionalistai 
dėl to nekėlė jokio nepasiten
kinimo ar kritikos.

Atgarsiai
Po kelių savaičių redakto

rius Matas Zujus katalikiška
me “Vytyje” rašė, kad suvažia
vime buvę stiprūs lietuvių ka
talikų ir nacionalistų-libe- 
ralų ryšiai pamiršti. Julius 
Kaupas buvo pagerbtas, įdė
ta jo nuotrauka su parašu, 
kad jis buvęs pakviestas ati
daryti pirmąjį istorinį Ameri
kos lietuvių suvažiavimą.

Prie straipsnių išspausdin
tos nuotraukos su keliomis 
suvažiavime dalyvavusiomis 
moterimis. Bet Anastazijos 
Petrauskaitės jose nebuvo. 
Privačiai katalikės moterys 
gal ir suregistravo ir ger
bė suvažiavime kalbėjusias 
koleges, bet spaudoje jų ne
skelbė. Kun. F. Kemėšis bu
vo vienas iš Katalikių mote
rų sąjungos steigėjų dar ke
letą metų prieš šį triukšmin
gą suvažiavimą. Anastazijos 
iškėlimas būtų buvęs jam ne
malonus dalykas. Ir “Moterų 
dirva” neminėjo Anastazijos. 
O komunistiniame “Moterų 
balse” praleista proga pajuok
ti Anastaziją, tik pažymėta, 
kad suvažiavimas buvo pinigų 
eikvojimas.

Suvažiavimo metinių proga 
moterų spaudoje komentuo
ta: gerai, kad katalikai turi 
tiek daug redaktorių ir leidė
jų, bet negerai, kad katalikai 
neturi nei redaktoriaus, nei 
leidėjo, nei bent vieno laik
raščio, skirto grynai religijos 
reikalams. Toks laikraštis ati
tiktų katalikų linkmę — tai 
leidinys, kuris nemaišytų ka
talikybės su politika kaip 
nemaišomi yra žirniai su ko
pūstais.

Vengta prisiminti
Maldos kontroversijos tapo

įvairių supainiojimų paliki
mu katalikams ir nemalonus 
prisiminimas kun. F. Keme
šiui. Nepaliko daug nė komen
tarų. Kai kas randama kun. 
F. Kemėšio studijose “Ameri
kos lietuvių kova už Lietuvos 
laisvę” ir “Ideologinės kovos 
lietuviškoje Šiaurės Amerikos 
išeivijoje”. Autorius čia iš
kėlė 1918 m. suvažiavimo svar
bą, bet nutylėjo ginčus dėl 
maldos. 1940 m. kun. A. Mar
kūnas, MIC, taipgi ramiai pra
leido maldos problemas savo 
magistro tezėje apie Lietu
vos nepriklausomybės siekius 
1905-1922 m.

Suvažiavimo 50 m. sukak
ties proga Vatikano radijas 
prisiminė pasiųstą rezoliu
cinį sveikinimą Šv. Tėvui, 
kaip pareikštą lietuvių išti
kimybę. Bet nieko neprasita
rė apie nesutarimus dėl mal
dos. Suvažiavimo sekretorius 
Leonardas Šimutis “Drauge” 
prisiminė suvažiavime įvyku-

VYTA UTAS KASTYTIS

Lietuvos žvaigždė
Kam kasi, duobkasy, 
Mano žemei kapus ? — 
Kiti vėjai papūs, 
Ir širdis atsigaus.

Pažiūrėk, dar likimo žvaigždė 
Nenugrimzdus į vargo marias. 
Antai - jos žiburiai vakare 
Tebešviečia ant krašto dangaus!

Trondheimas, Norvegija 
1945 m. rugpjūčio 6 d. 

si incidentą, neminėjo Pet
rauskaitės, netiksliai apibū
dino, kad dėl katalikų rei
kalavimo posėdžius pradėti 
malda sugaišta pusė dienos. 
Liberalinis nacionalistų laik
raštis “Tėvynė” pripažino, 
kad katalikai ginče dėl mal
dos išėję laimėtojais.

Ir vėliau istorikai tylomis 
praėjo, neliesdami tų nema
lonių išpuolių. Po 50 metų 
Antanas Kučas, aprašydamas 
suvažiavimą, ignoravo buvu
sius ginčus. Tylėjo ir Vin
centas Liulevičius. Net ir 
Laurynas Kapočius Lietuvo
je nieko neužsiminė apie su
sikirtimą dėl maldos tame 
istoriniame suvažiavime.

Problemos dar gyvos
Religinių bendruomenių ir 

valstybės arba religijų ir 
tautinių mažumų santykių 
problemos tebėra gyvos. 
Šiuo dešimtmečiu, prade
dant 1990 m. religinės bend
ruomenės Baltijos kraštuose 
ieško savo tapatybės aišku
mo. Valdžios mėgina stabili
zuoti dar netikras jų vidaus 
ar tarptautinės plotmės po
zicijas.

Šiuo metu Lietuvos valdžia 
ir religinių bendruomenių 
vadovai susiduria su proble
momis, kaip pornografija, ti
kybos dėstymas mokyklose 
ir malda viešose vietose. 
Įvykis Niujorke 1918 m. tebūna 
“maistas mąstymui” prisike- 
liantiems Baltijos kraštams.

Paruošė Č. Senkevičius

Gerumas - ne reklamai
Svarbiausioji valanda visada yra 

dabartinė, reikšmingiausias žmo
gus visada yra stovįs prieš tave, bū
tiniausia veikla visada yra meilė.

Taip sako Meister Ekhart ir 
tuo visiškai įsitikinusi Kauno 
“Rasos” mokyklos tikybos mo
kytoja Rita Kaunelienė. 1991 
m. lapkričio mėnesį ji pakvie
tė mokinius į “Atjautos ir gai
lestingumo” būrelį, o štai kai
mynės Eglutės Bendoraitytės 
kvietimu viešiu, iš karto per
spėta: “Mūsų veikla - ne rek
lamai”.

Suaugę verčia pasaulį aukš
tyn kojomis ir skundžiasi, de
juoja, blaškosi, kenčia ... Vai
kai stebi pasaulį, gyvena jame 
ir nepajėgia visko priimti kaip 
savo. Kaupiasi jų rūpesčiai, 
gėla ir prieštaravimai.

Ankstyvo pavasario vidur
naktį Eglutės mama laiptinė
je pamato susigūžusią Raselę, 
pasižiūri į fanera lopytas, ap- 
spardytas duris, pasiklauso, 
kas vyksta už durų ir parsiveda 
į savo namus. Raselė klusniai 
nuseka gerąją kaimynę, godžiai 
suvalgo vėlyvą vakarienę ir pa
nyra į - o Viešpatie! - nuo gi
mimo nematytą baltą patalą.

Eglutė supažindina mane su 
Rasele, ir štai ji jau mano vieš
nia.

— Baisus pasaulis, - atsidūs
ta Raselė.

Ir žodžiai seni, ir atsikišęs 
smakrelis sujuda it amžių nu
gyvenusios senutės. Ir akyse 
nė kibirkštėlės vaikiškumo.

— Dvejus metus mokausi pir
moje klasėje. Vis neišmokstu 
kaip reikiant skaityti. Ne moks
lai galvoje. — Ne žodžiai - ak
menys krinta. - Oi, teta, jūs ma
nęs neatiduotumėte į pagalbi
nės mokyklos internatą.

Nuo Raselės kelio akmenis 
turėtų nuridenti kiti. Bet kur 
jie?

Prieš atvykdama į komisiją, 
Raselė pernakvojo po balkonu.

— Nieko gero iš tokios lab
daros, kuri tik skirsto svetimas 
gėrybes. Reikia atiduoti širdį- 
samprotauja Eglutė.

— Mes einame ten, kur jau
čiamės reikalingiausi: sako 
būrelio vadovė. - Gerumas - 
mūsų gyvenimo esmė. Tai pir-

Vysk. Kazimiero Paltaroko paminklas Pamūšio bažnyčios šventoriuje, 
Pakruojo rajone, atidengtas 1992 m. birželio 14 d., dalyvaujant Panevėžio 
vysk. J. Preikšui, vietos kunigams ir tūkstančiui žmonių. Jį sukūrė ir 
pastatė skulptorius V. Vildžiūnas ir architektas R. Dičius iš Vilniaus. 
Išlaidos buvo padengtos iš JAV-bių ir Kanados lietuvių vyskupo Kazi
miero Paltaroko gerbėjų aukų
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masis žmogaus pašaukimas. 
Pamynę jį, toli nenueisime. Ir 
gerus darbus vardindami, var
gu ar būsime nuoširdūs.

Raselės kojos nesiekia sta
lo. Ji mandagiai padėkoja už 
vakarienę ir atsargiai pasi
teirauja:

— Ar galėsiu pas jus ateiti 
kiekvieną dieną?

— Kada tik rasi mane na
muose.

— Aš taip ir žinojau, kad yra 
daug gerų žmonių. Ir mokytoja 
manęs gailisi, ,Bet pasakykite, 
teta, kodėl mano gyvenimą 
tvarko kiti?

— Tu dar per maža pati su
sitvarkyti.

— Ir vis tiek aš norėčiau gy
venti su savo tėvais. Kartą pa
ėmiau nuo stalo samagono bu
telį ir kad trenkiau į sieną .. . 
Galvojau šitaip mamą išgelbė
siu nuo gėrimo ... o ji sugrie
bė mane už plaukų ir išmetė 
pro duris į laiptinę. - Raselė 
patyli. Paskui prašneka tyliau: 
“Jūs žinote, manęs niekas ne
myli; kaimynai labai piktai kal
ba apie mano tėvus, o mane pa
matę nusisuka ir savo vaikų ne
leidžia su manimi žaisti. Gal 
todėl mane vaikai muša. Juk aš 
girtuoklių vaikas. Aš ne tokia 
kaip visi. Man reikia slapsty
tis, visų bijoti. Už vis labiau
siai bijau vieno dėdės, kuris 
beveik kasdieną ateina gerti. 
Tai žinote, ką jis pasakė: šitai 
mergaitei reikia išsukioti ran
kas ir kojas ... Aš verkiau.

Sekmadienis. Eglutė pasi
puošusi.

— Laba diena, teta. Mūsų bū
relis lankėsi pas visų apleistą, 
užmirštą devyniasdešimties me
tų senutę. Mes sutvarkėme jos 
butą, viską išskalbėme, pamai
tinome ir pripirkome maisto. 
Kokia ji buvo laiminga!

— Kai einu į mokyklą, visa
da žiūriu į jūsų langą. - To
kiais žodžiais pasitinka mane 
Raselė.

— Tu alkana?
— Aha.
Raselės bateliai kiauri, ko

jinės šlapios. Kol kojelės šyla 
mano vilnonėse kojinėse, Ra
selė pasakoja, kaip ji myli sa
vo mamą:

— Aš ją pakėliau, bet ji vėl 
nugriuvo. Jeigu pas mus būtų 
du kambariai, aš mamą užra
kinčiau, kad išsiblaivytų. Ta
da negeri žmonės jos neras
tų ... Kai ji būna blaivi, aš jos 
klausau. Aš daug kartų buvau 
jūsų name. Mama mane siunti
nėja pas jūsų kaimynę atneš
ti šnapso. Kai neturime pini
gų, ji priima daiktus . .. Žino
te, teta, baisiausia man būna 
naktį. Aš bijau miegoti, nes dė
dės gali įkišti mane į maišą . . . 
Reikia peiliuko, kad prasipjau
čiau skylę.

Eglutė su draugėmis šokinė
ja per virvutę. Paklausiau, ko
dėl nepakviečia kartu pažaisti 
Raselės. Eglutės draugė atsakė:

— Mums gaila Rasos, bet ji 
nemoka žaisti. O kaip jai padė
ti mes nežinome.

“Atjautos ir gailestingumo” 
būrelis vaikų namuose ne pir
miena. Išdalinę pačių pirktas 
lauktuves, mokinukai seka ma
žyliams pasakas, praveda žai
dimus.

— Man atrodo, kad blogų 
žmonių yra daugiau, - sako Eg
lutė. - Jeigu būtų kitaip, argi 
reikėtų specialaus būrelio. O 
ir vaikų namai! Juk čia nėra 
nė vieno tikro našlaičio! Mano 
didžiausia svajonė - kad visi 
žmonės būtų geri. Argi negali
ma sunaikinti viso alkoholio?

Raselė nenori eiti namo.
— Ką mes dabar veiksime? - 

klausia dėdamasi saldainius 
į kišenę.

Išgirdusi, kad jau vėlus lai
kas, dar pasiteiravo: “Ar jūsų 
vyras nepiktas? Nepasakys, 
kad prisiimate visokių valka
tų vaikus?”

Kūdikių namuose būrelie- 
čiams liūdniausia. Jie dar ne
žino, kad kituose kambariuose 
gyvena vaikučiai idiotai. Jiems 
nerodo paralyžuotų, nesivys- 
tančių vaikų. Čia jie jaučiasi 
labiausiai reikalingi. Štai jų 
įspūdžiai sienlaikraštyje:

“. .. Vaikai džiaugėsi, bet jų 
akyse vis tiek matėsi skausmas 
ir liūdesys. Jie buvo liūdni, 
nemokėjo žaisti. Mes juos pa
vaišinome saldainiais, davėme 
žaislų ir išsivedėme į lauką. - 
Jūratė.

Jeigu būčiau auklėtoja, aš 
juos labai mylėčiau, būčiau 
jiems kaip mama. Leisčiau pri
siglausti, mokyčiau kalbėti.. . 
-Renata.

Būčiau geresnė už pačią ge
riausią auklėtoją. Daryčiau 
viską, kad jie neprarastų 
džiaugsmo. Nesuprantu, kodėl 
jiems neleidžia net prisilies
ti prie vokiečių dovanotų žais
lų. Juos laiko kaip parodinius. 
-Laima”

— Dabar man atrodo, - sako 
Raselė, - kad pasaulyje yra 
daugiau gerų žmonių, tik jie 
labai užsiėmę ir todėl manęs 
napakviečia . . .

— Kuri tavo laimingiausia 
diena, kuri įsimins visam gy
venimui? - klausiu Eglutę.

— Ta diena, - nesusimąsčiu- 
si atsako ji, - kai invalidus vai
kus atvežėme į dramos teatrą. 
Kad būtumėte girdėję, kaip 
garsiai juokėsi Giedrė. Ji spek
taklį priėmė kaip gyvenimą. 
Šiems ypatingiems vaikams 
mes atvėrėme naują pasaulį. 
Be mūsų jie nebūtų pamatę 
net savo gimtojo miesto. Lai
mė kitų - ir mano laimė.

Gailė Kemeklienė, 
3042 Kaunas, P. Lukšio 37-49.

Tel. 778-550.

Atsiųsta paminėti
Filatelistų draugijos LIETUVA 

biuletenis nr. 2 (213) Chicago, 1992. 
Šį biuletenio numerį paruošė Liu
das Kairys. Metinė prenumerata 
- $10 JAV.
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C1 KULTMĖJEVEIKLOJE
Jonas Kavaliūnas, pedagogas, 

ilgametis JAV LB švietimo tary
bos pirmininkas, išvyko Lietu
von. Sekančiais mokslo metais šį 
rudenį jis dėstys vokiečių kalbos 
mokymo metodiką Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Lie
tuvon J. Kavaliūnas išvyko su 
žmona, tikėdamasis įsikurti Kau
ne, jeigu bus palankios sąlygos 
ten pasilikti. Čikagos “Seklyčio
je” surengtame atsisveikinime 
dalyvavo beveik pusšimtis litua
nistinių mokyklų mokytojų ir švie
timo darbuotojų.

Rašytojas a.a. Antanas Vaičiu
laitis mūsų literatūros klasikas, 
mirė liepos 23 d. Marylando Bet- 
hesdoje, sulaukęs aštuoniasdešimt 
šešerių metų. Spaudoje nuskam
bėjo tik palyginti trumpi prane
šimai apie jo mirtį, atliktus darbus 
ir paliktus kūrinius. Laidotuvės 
tebėra neaprašytos, nors jos yra 
svarbus gyvųjų atsisveikinimas 
su mirusiuoju ir jo palydėjimas 
amžinybėn. Tad belieka džiaugtis 
filmininko Arvydo Reneckio ryžtu 
nedelsiant sukurti dokumentinį 
filmą, lietuvių tautai įamžinan
tį velionies atminimą. A. Renec- 
kis, studijavęs lituanistiką Vil
niaus universitete ir tapęs doku
mentinių filmų kūrėju, jau pradė
jo rinkti medžiagą pas velionies 
našlę Joaną, dukras, bičiulius ir 
bendradarbius Vašingtone bei jo 
apylinkėse. Dokumentiniam A. 
Vaičiulaičio filmui bus panaudoti 
ir fotomenininko Algimanto Ke- 
zio jau turimi archyviniai kad
rai. A. Reneckis tikisi atkurti 
rašytojo A. Vaičiulaičio portre
tą, susietą su jo gyvenimo ir kū
rybos momentais.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis, žy
musis mūsų istorikas, gimė 1908 
m. gegužės 25 d. Kaušėnuose, 
dabartiniame Plungės rajone, 
mirė Vokietijos Bonnoje 1971 
m. gruodžio 24 d. Velionies at
minimą dabar įamžins Lietuvo
je Valentino Markevičiaus ruo
šiama išsami monografija. Jos 
autorius išeivijos spaudai skir
tame laiške primena pedagoginį 
prof. dr. Z. Ivinskio darbą Kau
no Vytauto Didžiojo universitete 
1933-40 m., šiame ir Vilniaus uni
versitete 1941-43 m., Bonnos uni
versitete 1963-71 m. Jis taipgi 
pabrėžia prof. dr. Z. Ivinskio 
kruopštų istorinės medžiagos rin
kimą Vatikano archyvuose 1949- 
63 m.., jo išleistas studijas apie lie
tuvių ir prūsų prekybinius ryšius, 
medžio kultą senajame lietuvių 
tikėjime, Trakų salos pilį, žemai
čių vysk. Merkelį Giedraitį, šv. 
Kazimierą, gausius straipsnius 
istorinėmis temomis “Lietuvių 
enciklopedijoje”. Prof. dr. Z. 
Ivinskis buvo įsijungęs ir prof, 
dr. Adolfo Šapokos redaguoton 
“Lietuvos istorijon”, bet pats 
jos nesuskubo parašyti. Rinkti
niuose prof. dr. Z. Ivinskio raš
tuose paskelbta “Lietuvos istori
ja” nutrūksta prie Vytauto Didžio
jo mirties. Monografijoje nebus 
užmiršta ir velionies visuomeni
nė, politinė, rezistencinė veik
la. Jos autorius talkon kviečia 
prof. dr. Z. Ivinskio kolegas, 
bičiulius bei jį pažinusius tau
tiečius. Atsiminimus, velionies 
laiškų kopijas, nuotraukas ir pa
stabas bei pageidavimus monogra
fijos reikalais prašoma siųsti jos 
autoriui Valentinui Markevičiui, 
3043 Kaunas, Šiaurės prospektas 
22-7, Lietuva. Tel. 72 88 02.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje vasaron įžengė 
birželio 26 d. Lietuvos garbės kon
sulo Vaclovo Kleizos atidarytomis 
parodomis “Kintančios Lietuvos 
sienos — 800 metų kartografinė 
apžvalga” ir “Amerikos lietuvių 
patriotiniai plakatai XX š. pra
džioje”. Apie Lietuvos sienas 
kalbėjo teisininkas Jonas Dai- 
nauskas. Parodoje buvo pabrėž
tas jos sienų keitimasis nuo ka
raliaus Mindaugo sujungtos vals
tybės iki dabartinio prisikėlimo 
nepriklausomam gyvenimui. Lie
tuvos sienų keitimąsi atspindė
jo sutelkta kartografinė medžia
ga. Įdomūs buvo ir antrojoje pa
rodoje išstatyti patriotiniai 1914- 
35 metų plakatai. Jų daugiausia 
išleido į JAV atvykęs buvęs knyg
nešys Augustinas Laukžemis, 1918 
m. atidaręs spaustuvę Newarke, 
New Jersey valstijoje. A. Lauk
žemis, miręs 1940 m., spausdino 
kalendorius, atvirukus ir žymiau
sius plakatus. Jų autoriai, plaka
tuose nepažymėję savo pavardžių, 
dabar yra nežinomi. Spėjama, kad 
juos galėjo kurti ir pats A. Lauk
žemis. Abi šias parodas, truku
sias iki rugpjūčio 2 d., suorgani
zavo Balzeko muziejaus vykdoma
sis direktorius Valentinas Ramo- 
nis ir jam talkinęs Danas Lapkus.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus savo centriniuose rūmuose 
surengė kauniečiams ir jų sve
čiams įdomią parodą “Forma ir 
ornamentas lietuvių liaudies prie- 
verpstėse”. Jai buvo panaudoti 
133 rodiniai iš liaudies meno sky
riaus rinkinių, pagaminti XIX š. 
viduryje, sugrupuoti pagal formą 
ir simboliką. Prieverpstė yra da
lis verpimo ratelio — lentelė pri
tvirtinti verpiamų linų ar vilnų 
kuodeliui. Iš medžio išdrožta prie
verpstė tampa puošnia ratelio vir
šūnėle.

Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus 
(1894-1912) šešioliktoji premija 
už geriausią poezijos debiutą šie
met buvo paskirta Eugenijui Ali- 
šankai už “Vagos” pernai išleistą 
pirmąjį eilėraščių rinkinį “Ligia- 
dienis”. Kultūros ir meno institute 
dirbantis E. Ališenka taipgi yra 
sudaręs almanachą “Miestelėnai”. 
Premiją jam birželio 27 d. prie 
Zigmo Gėlės muziejaus gimtuo
siuose Naisiuose įteikė Šiaulių 
rajono valdybos kultūros skyriaus 
vadovė V. Jurešienė. Kalbėjo mu
ziejaus direktorė B. Stumbrienė, 
Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybos sekr. V. Sventickas. Eilė
raščius skaitė naujasis laureatas 
E. Ališenka ir anksčiau šią premi
ją laimėjęs A. Balbierius. Premi
ją šiemet pirmą kartą paskyrė 
Šiaulių rajono vadovai. Mat ją 
įsteigusio Naisių ūkio jau nebėra. 
Literatūrinėn popietėn įsijungė 
tą dieną į Naisius suvažiavę 
Šiaulių krašto tėvynainių sam
būrio dalyviai.

Jonas Dambrauskas, kaunietis 
kompozitorius ir chorų vadovas, 
gimęs 1892 m. gegužės 23 d. Pa- 
musiuose, dabartiniame Širvintų 
rajone, mirė Kaune 1982 m. vasa
rio 8 d. Velionis 1923-39 m. va
dovavo Lietuvos kariuomenės re
prezentaciniam Įgulos šventovės 
chorui, ten jau 1932 m. surengęs 
pirmą kartą Lietuvoje religinės 
muzikos choro koncertą su sim
foniniu orkestru. Kauniečiai jo 
pastangų dėka susilaukė apie 30 
religinės muzikos koncertų, į 
kuriuos būdavo įjungta ir jo pan 
ties kūrinių. Ypač populiarios 
yra dvi J. Dambrausko giesmės — 
“Malda už tėvynę” ir “O, didis 
Dieve”. Jo sūnus Vytautas Damb
rauskas dabartinio “Lietuvos ai
do” 1992 m. 76 nr. paskelbtam ra
šiny “Kur tos šventos giesmės?” 
rašo: “Renku tėvo kūrybinį pa
likimą religine tematika. Tik da
bar susidarė galimybė paskelbti 
paieškas viešai. Pokario metai 
buvo labai sunkūs. Tėvas buvo 
priverstas pardavinėti savo kū
rinius už lašinius, sviestą. Gali 
būti kūrinių padovanotų ar pasko
lintų kunigams, vargonininkams, 
gaidų perrašinėtojams. Labai pra
šau visų, kurie turi ar žino, kas 
turi J. Dambrausko kūrinių, pra
nešti Vytautui Dambrauskui adre
su: Neries krantinė 4-10, Kaunas 
3008. Iš anksto dėkoju už galimy
bę nusifotografuoti kūrinius. Tė
vas ne tik religinę muziką kūrė, 
bet ir pats rašė muzikai eilėraš
čius. Žodžiai, muzika gali būti 
pasirašyta ir slapyvardžiais: J. 
Smuikelis, D. Jonis, J. Jakubo
nis ar kun. J. Jakubonis. Gal 
kas žino, kur pateko oratorijos 
“Pro hominibus” ar bent jos III 
dalies “Alyvų paunksmėje” rank
raščiai. Rankraščių ieškau todėl, 
kad perrašyta partitūra buvo sle
piama Kauno universiteto III rū
mų akademinio choro natotekoje, 
kuri, reorganizavus Kauno poli
technikos institutą, komsorgo 
nurodymu įmesta į centrinio šil
dymo katilą ir sudeginta”.

Savo pėdsakus J. Dambraus
kas yra palikęs ir Lietuvos operos 
teatre, kuriame 1922-46 m. dir
bo sufleriu, orkestrantu, chor
meisteriu ir net dirigentu. Mat 
ten jis pertvarkė ir instrumen- 
tavo Miko Petrausko operą “Eglė 
žalčių karalienė”, pastatytą 1937 
m. “Eglės” pavadinimu. J. Damb
rauskas taipgi sukūrė muziką Ba
lio Sruogos dramai “Baisioji nak
tis”, Vinco Mykolaičio-Putino 
misterijai “Nuvainikuota vaidi
lutė”. Bene didžiausia jo svajo
nė buvo sukurti operą. Apie ją 
daug galvojo vokiečių okupaci
jos metais. Tačiau ir tada, ir 
pokarinėj sovietinėj okupacijoj 
sunku buvo rasti drąsų libretis- 
tą, sutinkantį imtis politiniu 
požiūriu rizikingo darbo. Dabar 
paaiškėjo, kad J. Dambrauskas 
buvo sukūręs operą V. Mykolai
čio-Putino dramos “Valdovas” 
motyvais, bet ji dingo nesulau
kusi pastatymo. Liko tik dvi Vil
niuje išleistos J. Dambrausko 
dainų rinktinės — “Uliojo bite
lė” (1962) ir “Rūtelė rūta” (1968).

V. Kst.
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Darapijos kredito kooperatyvas
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 mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East Mall Crescent 
F Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Prof...ion.l.lnc Res: 231-2839
An Independent Member Broker

CHOICE
"ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

! 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 

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 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Lietuvos meninės gimnastikos čempionato laimėtojos. Iš kairės: JŪRATĖ 
AKSAMITAUSKAITĖ, AUDRONĖ LINGYTĖ ir pirmą vietą laimėjusi 
KRISTINA KLIUKEVIČIŪTĖ Nuotr. P. Tulpės

© SPORTAS
| Į I ----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,-------------
I j| I 32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5,

telefonas (416) 766-5367
T.V.-------------------------------------------------- --------------------- =-----—

Lietuvos futbolas pirmauja
Lietuva dalyvauja atrankinėse varžybose pasaulio 

čempionatui, kuris vyks 1994 m. JA V-se
Atrankinių varžybų grupių, kurio

se žaidžia Lietuva, rungtynių da
tos yra šios: 1992 m. balandžio 25 d. 
Lietuva — Š. Airija (2:2), birželio 
3 d. Lietuva — Albanija (0:1), rug
pjūčio 12 d. Lietuva — Latvija (2:1), 
rugsėjo 23 d. Lietuva — Danija, spa
lio 28 d. Lietuva — Latvija. 1993 m. 
vasario 24 d. Lietuva — Ispanija, 
balandžio 14 d. Lietuva — Albanija, 
gegužės 25 d. Lietuva — Š. Airija, 
birželio 2 d. Lietuva — Ispanija, 
birželio 16 d. Lietuva — Airija, rug
pjūčio 25 d. Lietuva — Danija ir 
rugsėjo 8. Lietuva — Airija.

Lietuva — Latvija, rugpjūčio 12 
d. mūsiškiai laimėjo 2:1. Lietuvai 
buvo jau trečiosios rungtynės at
rankinėse varžybose 1994 m. pasau
lio čempionatui. Grįžtant į praei
tį, verta prisiminti buvusias var
žybas su kaimynais latviais 1937 m. 
atrankiniame turnyre į III-jį pasau
lio čempionatą. 1937 m. liepos 29 
d. Rygoje Lietuvos rinktinė (B. Jan
kauskas, D. Ilgūnas, V. Geležiūnas, 
A. Vilimavičius, R. Marcinkus, R. 
Nevinskas, J. Normantas, A. Pau
lauskas, A. Lingis, A. Paulionis ir 
J. Gudelis) pralaimėjo 2:4 (įvarčius 
mūsiškių naudai pelnė J. Gudelis ir 
A. Paulionis). 1937 m. rugsėjo 3 d. 
Kaune, stebint 10,000 žiūrovų, Lie
tuvos rinktinė (B. Jankauskas, pa
keistas S. Skalskiu, D. Ilgūnas, J. 
Kymontas, Č. Šopys, A. Vilimavičius, 
R. Nevinskas, J. Normantas, K. Aba
ravičius, Z. Sabaliauskas, A. Pau
lionis ir J. Gudelis) sužaidė dar blo
giau — 1:5. Lietuviams įvartį pelnė 
A. Paulionis. Daug laiko prabėgo,

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)

net 52 metai nuo tų susitikimų. 
Šiandien atrodo, Lietuvos futboli
ninkai pradeda žaisti geriau už 
latvius .

Šį kartą rungtynėms prieš latvius 
pavyko sutelkti visus geriausius 
Lietuvos futbolininkus, žaidžian
čius namie ir užsienyje. Nors daug 
trūko iki darnaus komandinio žai
dimo, tačiau per vargą ir individua
lines atskirų žaidėjų pastangas bu
vo ištemptas laimėjimas, nors pir
mas kėlinys baigėsi 1:0 latvių nau
dai. Antrajame kėlinyje Lietuvos 
rinktinė suaktyvėjo. E. Poderis su
dėtingoje situacijoje, jam būdingu 
stiliumi, pasiekė lygiąsias. Rung
tynėms artėjant prie galo, A. Tereš- 
kinas iš arti ženklino 2:1. Taip ir 
baigėsi šis susitikimas.

Po šių rungtynių lentelėje mū
siškiai pirmauja: Lietuva 3 rung
tynės, 3 taškai, Ispanija 1-2, Airija 
1-2, Albanija 3-2, Š. Airija 1-1, Lat
vija 1-0 ir Danija, 0-0. Sig. K.

Olimpiniai atgarsiai
Ispanijos dienraštis “El Pais” 

plačiau aprašė krepšinio rungty
nes tarp Lietuvos ir Nepriklausomų 
valstybių sandraugos komandų dėl 
bronzos medalio. Apie įvykį po Lie
tuvos laimėjimo laikraštis rašo:

“Pasibaigus rungtynėms Lietu
vos prezidentas Vytautas Lands
bergis pamiršo visį politinę išmin
tį. Nuėjęs į persirengimo kamba
rį su šampanu atšventė pergalę 
prieš NVS ir tuoj po to pasirodė 
su apakinančiai blizgančiais roko 
grupės “Grateful Dead” (“Dėkingi 
mirusieji”) marškiniais, kokių jo
kie vyriausybių ar valstybių vado
vai nebūtų drįsę vilkėti.

“Grateful Dead” padėjo lietuviui 
žaidėjui Šarūnui Marčiulioniui 
surinkti lėšų dalyvavimui olim
piniame turnyre po to, kai jis ap
silankė pirmame š. m. šios grupės 
koncerte. Marškiniai, ant kurių virš 
griaučių buvo gotiškomis raidėmis 
įrašyta “Lithuania” buvo pardavi
nėjami po 50 dol. (apie 5000 peze- 
tų). “Tai yra įvairiaspalvė, svarbi 
pergalė — istorinis įvykis”, — pa
sakė Landsbergis, — “Lietuvos var
du esu jiems dėkingas”. J.B.

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

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 pageidavimą paruoštam keliones įvairiomis trasomis
su vienu persėdimu: per Kopenhagą, Frankfurtą,
Londoną, Berlyną, Ciurichą, Vieną, Varšuvą.

Nuo rugsėjo 17 - $1099 +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 Street West 

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

Kristina Kliukevičiūtė - 
pirmoji

Lietuvos meninės gimnastikos 
čempionate 1992 m. liepos pabaigo
je Vilniuje varžėsi jaunosios gim
nastės. Po atkaklios kovos Lietu
vos čempione tapo Kristina Kliuke
vičiūtė (37.1). Tik šešiomis dešim
tosiomis (36.5) nuo jos atsiliko Vil
niaus universiteto studentė Jūratė 
Aksamitauskaitė. Trečioje vietoje, 
su bronzos medaliu, liko keturme
čiu jaunesnė už savo varžoves, daug 
vilčių teikianti, gimnastė Audronė 
Lingytė (34.9).

lietuvių
■ T_T1 T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

Naujoji pamaina...
(Atkelta iš 4-to psl.)

Baršauskaitė, A. Paulionytė, I. Pi- 
voriūtė, V. Ross; sk.-vyčių: G. Ba
tūra, G. Karasiejus, J. Mockus, E. 
Pečiulis, R. Stanulis; skautų D. 
Sonda, skaučių V. Rodtke, paukš
tyčių V. Lemke, vilkiukų T. Jonai
tis ir A. Mass.

Šeimos ir svečiai
Bandymas turėti jaunų šeimų 

pastovyklę pasiteisino. Susidomė
jimas buvo gana didelis. Su savo 
mažaisiais - giliukais bei liepsne
lėmis - čia stovyklavo tikrieji “Ro
muvos vaikai”: Šileikos, Pacevi- 
čiai, Birgiolai, Sapliai, Sergan
čiai, Petrauskai, Senkai, Kamins
kai. Yčai, Paškauskai. Bene, jau
niausias buvo 2 metukų Senkų Ai
das, įsijungęs į stovyklavimą vi
sur, kur tik jis įstengė.

Stovyklą aplankė daug svečių. 
Jie galėjo laisvai pasinaudoti už 
stovyklos ribų esančia aikšte, ten 
nakvoti, turėti savo lauželius ir 
vakaroti, nesiderindami prie sto
vyklinės tvarkos. Lankytojai kal
bėjosi apie gražiai papuoštą su
kaktuvinę stovyklą, kasdien girdi
mas lietuviškas dainas žygiuo
jant stovyklautojams į valgyklą 
ar į vėliavų nuleidimą. Daug nuo
traukų padaryta, dar daugiau lin
kėjimų perduota.

Rimta pamaina
Ši stovykla akivaizdžiai įrodė, 

kad jau yra atėjusi ir stropiai dir
ba naujoji skautų-čių vadovų pa
maina. Yra ko džiaugtis ir tikėtis, 
kad “Romuva”, apjungdama skau
tišką jaunimą, gyvuos dar daugelį 
metų. Stovyklos viršininkė v.s. A. 
Baltakienė, sveikindama stovyk
lautojus, nusakė bendrą visų va
dovų pageidavimą: “Tegu ‘Romu
voje’ vis šviečia ta pati dangaus 
ir skautybės saulė ..Br.Č.

Toronto “Mindaugo” dr-vės vadovai 
sukaktuvinėje “Romuvos” stovyklo
je. Iš kairės: s.fil. dr. A. DAILYDĖ 
ir ps. fil. M. LEKNICKAS

Nuotr. R. Paulionio

“Romuvos vaikai” - jūrų skautai (iš 
kairės) R. Namikas, A. Pacevičius 
ir Ant. Pacevičius trisdešimtmečio 
iškilmių rikiuotėje

Nuotr. R. Paulionio

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tų žiemos sezono veiklos atidary
mas - šį sekmadienį, rugsėjo 20 d. 
Pamaldos 10.15 v. ryto Prisikėlimo 
šventovėje. Į salę visi uniformuoti 
renkasi 9.30 v.r. Po pamaldų-suei
ga, kurios metu vyks narių regist
racija, naujų narių priėmimas ir 
pasitarimas su tėvais. Visi skau- 
tai-tės, tėvai bei vadovai kviečia
mi dalyvauti. M.

• Veiklą pradėjus, vienetų na- 
riai-rės yra kviečiami jungtis į LSS 
rašinių konkursą. Rašinius siųsti 
iki lapkričio 1 d. adresu: 40 Bur
rows Ave., Islington, Ontario 
M9B 4W7. S.

• Atitaisymas. “TŽ” 31 nr. šia
me skyriuje buvo išspausdinta, 
kad Aldona Sendžikaitė darbavo
si Toronto universitete. Ji pati tai 
paneigia, pažymėdama, kad dirba 
USS Bowfin Submire muziejuje 
Pearl Harbour, Havajuose kaip 
direktorė.

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 rate)

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. (gyvybės drauda)

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 95 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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
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

LEDAS RE FRIGE RA 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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penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

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.

• I 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,
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



LEDAS 
REFRIGERATION 

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Optical Studio ' 
OPTIKAS R. SCHMID j 

1586 Bloor Street West, j
Toronto, Ont. M6P1A7

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

Į * staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall) 
/ * dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 

SHKr<(| / įvedimas (plumbing) *įvairūs cemento darbai (masonary) 
* kiemų sutvarkymas (landscaping)

———* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis. 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte

Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

66 MIMIC.O AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

TEL (416) 252-6741

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon
less) popieriaus blankus: lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Susitarus užsakymus paimame ir pristatome.
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

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

ĮAIK CARGO

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukraina, Rusija^, Moldaviją, Gudiją '

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ (VISAS VIETOVES
■ QARANTUOTAI

ŽEMIAUSIOS KAINOS
■ PAIMAME SIUNTINIUS— fcfužkg .................

(LAIVU - $4.40 už kg) pAQ*l}}}AįjlAMA 
Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome už C.O.D.
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p

Lach,ne c

MONTREALYJE
Naujas numeris: skambinkite infor- 

Anon macuos ir aptar- 
n avimo reikalais

Uv I VUUv BET KADA - 7 DIENAS 
Vytas Gruodis. Jr. (or Alexander Khalimov)

"ASE
Cordner

Į Ganiavai Į į
J" J| Newman

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

RF/UBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

a REMKITE
Al 4 LIETUVIŠKUS
n i verslus!e. A/J Naudokitės mūsų

vienintelio Kanadoje 
lietuviško kelionių 
biuro paslaugomis!

1992 m. spalio 1-14 d.d.
KOMERSANTŲ GRUPĖ į 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

*

Rinkimai į Lietuvos 
seimą

Remdamasis Lietuvos respubli
kos seimo rinkimų nuostatais, pa
skelbtais “Lietuvos aide” 1992 m. 
liepos 18 d., dr. Juozas Uleckas 
paruošė kruopščių ir plačių infor
macijų, kurios santraukų čia skel
biame. RED.

Lietuvos respublikos seimo 
rinkimai įvyks 1992 m. spalio 25 
d. Bus naudojamos dvi sistemos: 
vienmandatinė (nepartinė) ir 
daugiamandatinė (partinė).

Vienmandatinėje sistemoje 
bus renkamas septyniasdešimt 
vienas (71) kandidatas į seimą. 
Šioje sistemoje gali kandida
tuoti kiekvienas Lietuvos pilie
tis, surinkęs 1000 parašų iš tos 
apygardos rinkėjų, kurioje jis 
kandidatuoja. Lietuvos terito
rija yra padalinama į 71 apygar
dą, kurios skirstomos į rinkimi
nes apylinkes. Kiekvienas kan
didatas turi būti užregistruo
tas ne vėliau kaip 35 dienas 
prieš rinkimus. Šioje sistemo
je skaitysis rinkimai įvykę, jei 
juose dalyvaus daugiau kaip 
40% balsuotojų.

Daugiamandatinėje sistemoje 
Lietuvos teritorija nedaloma. 
Kandidatus į deputatus išsta
to politinės partijos bei kitos 
politinės organizacijos. Parti- 
jų/organizacijų kandidatų są
rašuose negali būti mažiau kaip 
20 kandidatų. Rinkimai laikomi 
įvykusiais, jei juose dalyvavo 
daugiau kaip ketvirtadalis vi
sų balsuotojų. Šitoje sistemo
je išrenkama 70 deputatų.

Balsavimo tvarka. Likus ne 
mažiau kaip 30 dienų iki rinki
mų komisija skelbia rinkimuose 
dalyvaujančių politinių partijų/ 
organizacijų kandidatų sąrašus, 
jiems suteiktus numerius. Rin- 
kėjas-balsuotojas gauna du są
rašus kandidatų — vienmandati- 
nės ir daugiamandatinės siste
mos. Pirmoje sistemoje balsuo
tojas pažymi to kandidato pa
vardę, už kurį balsuoja; antroje 
— politinę partiją/organizaciją.

Pagal šiuos priimtus rinkimų 
nuostatus balsavimo rezultatus 
lemia rinkimuose dalyvaujan
čių balsuotojų skaičius.

Pastaba. Kanadoje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams pra
nešimai apie rinkimus į Lietu
vos respublikos seimą yra skel
biami Lietuvos generalinio kon
sulo Kanadai, 236 Yorkland 
Blvd., Suite 502, Willowdale, 
Ont. M2J 4Y8, tel. (416) 494-8313.

Mokslininkų kongresas
Š.m. rugpjūčio 15-23 d.d. Lava- 

lio universitete Kvebeke vyko 
pasaulio universitetų matema
tikos katedrų vedėjų kongresas, 
kuriame dalyvavo 3422 atstovai 
iš įvairių kraštų universitetų. 
Lietuvos švietimo ministerijos 
pavedimu Lietuvai atstovavo 
Vilniaus universiteto matema
tikos katedros vedėjas docentas 
dr. Algirdas Zabulionis. Jis pa
darė pranešimą apie Vilniaus 
universiteto matematikos prog
ramą. Kongreso tikslas — suvie
nodinti visuose universitetuose 
matematikos dėstymo progra
mas, rengiant matematikos mo
kytojus akademinėse mokyklose.

Grįžtant į Lietuvą, dr. A. Zabu
lionis 10-čiai valandų stabtelė
jo Toronte, nes turėjo laukti ki
to skrendančio į Europą lėktu
vo. Ta proga aplankė gimines ir 
Lietuvių namus, kur pasirašė 
svečių knygoje. Apgailestavo, 
kad jau buvo per trumpas laikas 
aplankyti “Tėviškės žiburius” ir 
duoti išsamesnį pranešimą apie 
mokslininkų kongresą ir pasi
džiaugti patirtais įspūdžiais.

Tokie mokslininkų kongresai 
vyksta kas ketveri metai įvairio
se valstybėse. Manoma, kad ki
tas kongresas vyks Lietuvoje, 
Vilniaus universitete.

Mykolas Zabulionis
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.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.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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.

SKAITYTOJAI PASISAKO
KASDIENINĖ LIETUVA

Mūsų sampratos lietuviai pro
to nepametė, tačiau tokių Lietu
voje liko tik mažuma! Dalis jų pa
sitraukė į Vakarus, o dalis buvo 
fiziškai arba dvasiškai sunaikinta 
Sibiro taigose. Likę Lietuvoje li
ko be profesijos (inteligentiškos), 
be administracinio darbo įgūdžių, 
išskyrus “stribus”, arkliavagius, 
išdavikus ir visą, be išimties, pasi- 
likusiąją inteligentijos dalį! La
bai ačiū Dievui, kad iš pastarųjų 
vaikų (kuriems dabar apie 40-50 
m.) turime tuos, kurie šiandien 
sėdi DEŠINĖJE parlamento pusė
je, tačiau jų jau mažiau kaip pu
sė! Dieve duok, kad rinkimai X.25 
pakeistų tą santykį!

Tačiau ypatingai bloga dvasinė 
būklė tų, kuriems šiandien apie 
18-40 metų! Tai toks elementas, 
kuris netinka nei Dievui, nei vel
niui. Per gegužės 23 d. referen
dumą dalyvavau savo rinkiminėje 
komisijoje ir biįvau viso to liudi
ninkas. Šito amžiaus lietuviai ne
siteikė net neigiamai balsuoti. 
Ypač gaila STUDENTIJOS, kuri 
netrukus turės ateiti į valdžią. 
Visi jie turi tik bolševikinį viduri
nį išsilavinimą. Kalbama, kad ir 
dabar tas auklėjimas nėra pasikei
tęs, nes pasikeitimui reikia kito
kių mokytojų, o jų kaip tik nėra. 
Į mokytojų institutus priimdavo 
tik komjaunuolius ir tai kuo są
moningesnius. Panaši problema 
pas mus yra ir su policija, ir su 
kariuomene. Į visas šias sritis pa
doresnio jaunimo tiesiog nepri
imdavo.

Kaip Lietuva balsuos spalio 25- 
tą? Ar ji turės reikiamą protą? Ir 
kas tą protą jai įkrės su samčiu? 
Gegužės 23-ją to protelio tikrai 
stokojo. Ne kažin kaip gerai pasi
rodėm ir birželio 14-ją. Pralaimė
jus gegužės 23-ją, dešinėje esan
tiems lietuviams teko daryti labai 
pavojingas nuolaidas kairiesiems, 
rengiant naująjį rinkimų įstaty
mą spalio 25-sios rinkimams. Tai 
bus mišrioji rinkimų sistema, ku
ri yra tinkama valstybei, turin
čiai dvi ar tris stiprias partijas. 
Tačiau Lietuvoje yra tik viena 
stipri partija - komunistų, dabar 
pasivadinusių LDDP (Demokrati
nė darbo partija). Ji labai gerai 
organizuota, disciplinuota ir tebe

turi tvirtą ekonominį pagrindą. 
Ją palaiko ne tik Lietuvoje likusi 
Rusijos armija, bet ir visos lietu
viškos mergšės, ištekėjusios arba 
susidėjusios su rusų kariškiais. 
Juos palaiko taip pat visi Lietu
vos rusai, gudai ir lenkai. O tai 
jau sudaro vien jų 20% visų Lietu
vos gyventojų!

Visas dabartinis kaimas yra pro
komunistinis. Tikrieji gyvento
jai išbėgo į Vakarus, buvo ištrem
ti Sibiran, žuvo miškuose arba, 
jei kurie sugebėjo, sulindo į di
džiuosius miestus. Vietoje liko 
labai nereikšminga jų dalis. Visi 
buvo suvaryti į kolūkius, kuriuos 
valdė ir kontroliavo galingoji kom
partija. Kolūkių administracija, 
prasidėjus žemės reformai, nete
ko visų privilegijų, o kolūkiečiai
- gerų sąlygų vogti ir girtuokliau
ti. Ir visi jie ateistinio arba in- 
diferentinio nusiteikimo. Kata
likų Bažnyčia jiems įtakos beveik 
jokios neturi.

Mieste yra labai daug sąmonin
gų ir dorų lietuvių. Čia visa mūsų 
stiprybė. Tačiau mieste yra ir la
bai daug nomenklatūros, labai 
daug sukčių ir lietuviškų mafio- 
zų. Studentija yra arba indiferen
tiška, arba kairuoliška. Tačiau 
darbininkai (kaip keista!) mūsų 
pusėje. Jie ištrūko iš komunistų 
įtakos, tačiau fabrikų direktoriai
- komunistų pusėje. Bet jų mažiau, 
negu darbininkų . .. N.N., Kaunas

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į

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

LIETUVOS-KANADOS KOMERCINĖ-GAMYBINĖ PASLAUGŲ ĮMONĖ

TOF^u
^■■■ILTD.

SIUNTINIŲ PATARNAVIMAS
ATSIMINKITE! - ARTĖJA KALĖDOS!
Pabūkite Kalėdų seneliu - siųskite dabar!

STANDARTINIAI SIUNTINIAI 
2f SKUBŪS SIUNTINIAI f

PINIGŲ PERVEDIMAI (

GERIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS KOKS GALI BŪTI PATARNAVIMAS

. SPECIALUS SIUNTINYS SX-1 
■iCukrus 10 kg .Miltai 10 kg

Kumpis 0.5 kg • Ryžiai 10 kg 
_ Kava 0.9 kg • Arbata 250 
” maišelių .Valgomoji alyva 31

35 kg tik už $99 '
- Riboti kiekiai

MŪSŲ SIUNTINIAI BUVO, YRA IR BUS PRISTATOMI 
nuo durų iki durų garantuotai

KANADA
Mead office

63 Galaxy Blvd., Unit V 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
tel: (416) 798-3320 
fax: (416) 798-3321

Branch
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
tel: (4 16) 534-3860 
fax: (416) 533-4910

JAV
Mead office

21 36 West Chicago Ave., 
Chicago, IL. 60622 

tel: 1-312-278-5258 
fax: 1-312-278-0875

Branch
R&R INTERPOSTMIR

1 055 Broadway 
Buffalo, NY 14212 

tel: 1 -71 6-894-9880 
fax: 1 -71 6-894-9880

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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., llb.

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:

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. RF/MBK West Realty Inc.
I _____1678 Bloor Street West l*TT|

Xy Toronto. Ontario M6P 1A9 | HI
An independent member broker Phone: (416) 769-1616 ntAL

QnluD^i
ir~r~i nd

DRESHER Ltd.
Real Estate 
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.

O O 17 QUITO INSURANCE 1/Jrl IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA 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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Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį švęsi
me parapijos šventę. Iškilmingos 
pamaldos — 3 v.p.p., vaišės — 5 v.p.p. 
Dalyvaus vysk. P. Baltakis ir teiks 
Sutvirtinimo sakramentą. Bilietus 
platina: Z. Linkevičienė, tel. 844- 
9847 ir E. Sargautienė, tel. 827-0896. 
Antras autobusas šventėn nuo Is
lington požeminio traukinio stoties 
važiuos Anapilin 2.30 v.p.p., o atgal 
nuo Anapilio išvažiuos 8 v.v.

— Ryšium su parapijos iškilmė
mis, ateinantį savaitgalį Mišios 
Wasagos Gerojo Ganytojo koplyčio
je bus rugsėjo 19, šeštadienį, 5 v.p.p. 
Visais kitais savaitgaliais Mišios 
bus laikomos įprasta žiemos tvar
ka — sekmadieniais 2 v.p.p.

— Parapijos choras jau pradėjo 
savo giedojimo sezoną ir gieda per 
11 v.r. Mišias. Vaikučių choras, 
vadovaujamas muz. N. Benotienės, 
renkasi repeticijoms po 9.30 v.r. 
Mišių įprastame repeticijų kam
baryje.

— Sutvirtinimo sakramentui be
siruošiančių vaikučių repeticija 
ir išpažintis bus rugsėjo 16, tre
čiadienį, 7 v.v. mūsų šventovėje.

— Tuoktis ruošiasi Edvardas Trin
ka su Deborah D. Wobbe.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti: naują lietuvių-anglų kalbų 
žodyną “Words-Words”, paruoštą E. 
Kolupailaitės ir Br. Masioko; lie
tuviškų tikybos vadovėlių “Tikiu” 
komplektą (5 egz.); anglų kalba žur
nalą iš Lietuvos “Lietuva”. Taip 
pat galima užsiprenumeruoti sa
vaitinį laikraštį anglų kalba iš 
Lietuvos “Lithuanian 7 Days”.

— Mišios rugsėjo 20, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Emiliją Aleksie
nę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje, 
rugsėjo 19, šeštadienį, 5 v.p.p. už 
a.a. Antaną Bernotą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 220 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: P. D. Krikštaponiai iš 
Kauno; R. Aidakonytė iš Vilniaus; 
A. L. Rugieniai iš Downs Grove, 
Ill., JAV.; V. Kudžma iš Otavos; 
G. Kudžmienė iš Montrealio; I. Ma
kauskienė iš Čikagos. Svečius su
pažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys ir statybos bei 
remonto komiteto pirm. Balys Sa
vickas.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 24, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Ligonių lankytojai renkasi pa
sitarimui rugsėjo 16, trečiadienį, 
6 v.v., LN seklyčioje. Žinantys apie 
sergančius arba pagalbos reika
lingus tautiečius kviečiami daly
vauti šiame pasitarime arba pra
nešti R. Juodžiui tel. 239-4445.

— Lietuvių slaugos namų komi
tetas nuoširdžiai dėkoja Antanui 
Vinskui už $1,000 auką slaugos na
mams. (“TŽ” 37 nr.).

Aukos slaugos namams
A. a. Reginos Klemkienės atmi

nimui aukojo: $50 — LN moterų bū
relis; $25 — Kęstutis Budrevičius. 
Iš viso statybos fonde yra $811,586.75 
(įskaitant palūkanas). Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

NORI SUSIRAŠINĖTI angliškai ar 
lietuviškai su aštuntos klasės ar vy
resniu vaikinu ar mergina gyvenan
čiu Kanadoje ar JAV-bėse. Rašyti: 
Rūta Adomaitytė, Kaunas 3000, Dai
navos 7, Lithuania.

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

Iš viso .............................. 90.00
Iš viso už kg ................ $1.80

Iš viso už svarą $0.82
• Specialios stiprios dėžės pa

rūpinamos nemokamai (arba 
naudokite savo).

• Kiekvienas siuntinys apdraus 
tas $100 verte, plius persiun
timo išlaidos nemokamos.

Nordland
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. (4“l 6) 535-5000 
arba paklauskite savo draugų, 

kuriuos jau aptarnavome.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras, pradėdamas savo naują darbo 
sezoną. Sezono pradžia yra gera 
proga naujiems balsams įsijungti 
į šį dainos-giesmės vienetą. “Vo
lungės” choras renkasi repetici
joms penktadieniais 7 v.v. parapi
jos patalpose.

— Ruošiasi tuoktis Romas Mar
cinkevičius su Ellen Charpentier.

— Susituokė Lidija B.G. Strimai- 
tytė ir Michael J. Knorr.

— Rugsėjo 8 d. palaidotas a.a. Sta
sys Povilenskis, 74 m., rugsėjo 9 d. pa
laidota a.a. Zinaida Orentienė, 82 m.

— KLK moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyriaus susirinki
mas įvyks rugsėjo 27 d., po 11.30 v.r. 
Mišių Parodų salėje.

— Parapijos tarybos labdaros sek
cija, kuriai pirmininkauja dr. J. Čup- 
linskienė, vėl organizuoja vartotų 
drabužių ir daiktų išpardavimą rug
sėjo 30 ir spalio 1 d.d. didžiojoj pa
rapijos salėj.

— Anglų kalbos kursai naujiems 
ateiviams vyksta parapijos salėje 
(kavinėje) kiekvieną dieną nuo pir
madienio iki penktadienio 9 v.r.- 
12 v. Šie kursai skirti pradedantiems 
mokytis angliškai.

— Iš buvusio balkono padaryta 
graži susirinkimų, pamokų ir posė
džių saiiukė jau užbaigta. Jei kam 
įdomu, prašoma užeiti už zakristijos 
ir pažiūrėti po bet kurių Mišių.

— Mišios rugpjūčio 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Grigų šeimos miru
sius, 9.20 v.r. - už a.a. Joseph ir Lu
cia, 10.15 v.r. - už a.a. Stasį Jukne
vičių, už a.a. Isabel Yencis, 11.30 v.r. 
- už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Kaip skambinti į Lietuvą
Skambinant į Lietuvą, reikia var

toti tarptautinį kodą 011 (iš Kanados 
ir JAV), Lietuvos kodą 7012, miesto 
kodą ir vietos telefoną. Pvz. tiesio
giai skambinant į Vilnių, reikia iš
sukti: 011 7012 2 ir asmeninį tele
fono numerį.

Lietuvos miestų kodai:
Alytus 35 Palanga 36
Anykščiai 51 Panevėžys 54
Birštonas 10 Pasvalys 71
Biržai 20 Plungė 18
Druskininkai 33 Prienai 49
Elektrėnai 37 Radviliškis 92
Gargždai 40 Raseiniai 28
Ignalina 29 Rokiškis 78
Jonava 19 Skuodas 16
Joniškis 96 Sniečkus 66
Jurbarkas 48 Šakiai 47
Kaišiadorys 56 Šalčininkai 50
Kaunas 7 Šiauliai 14
Kelmė 97 Šilalė 69
Kėdainiai 57 Šilutė 41
Klaipėda 61 Širvintos 32
Kretinga 58 Švenčionys 17
Kupiškis 31 Tauragė 46
Lazdijai 68 Telšiai 94
Marijampolė 43 Trakai 38
Mažeikiai 93 Ukmergė 11
Molėtai 30 Utena 39
Naujoji Varėna 60
Akmenė 95 Vilnius 2
Nida 59 Vilkaviškis 42
Pakruojis 91 Zarasai 70

Paieškojimai
Meilė Bubelienė - Matulionytė, 

Antano Matulionio pusseserė, pra
šo atsiliepti Joaną Kraujelienę- 
Crow, gyvenančią JAV-bėse (Niu
jorke?) arba jos dukrą Leliją bei 
sūnų Antaną. Adresas: M. Bube
lienė, 3000 Kaunas, Pagėgių 
21 b-6, Lithuania.

Kaina 
pagal tūrį

22.50

15.00
37.50 
$0.75

$0.34
• Kiekvienas siuntinys sau

giai surišamas ir sutvarko
mas nemokamai.

• Gavėjo pasirašytas patvirti
nimas pasiunčiamas siuntė
jui nemokamai.

Express

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ, 
įvyks 1992 m. 
rugsėjo 20, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

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 - Anapmo parapįjOS taryba

Kanados lietuvių muziejuje 
Anapilyje nuo rugsėjo 20 d. bus 
naujos parodos. Visi kviečiami 
jas aplankyti. R.M.

Toronto tautinių šokių ansamb
lio “Atžalynas” tėvų komitetas 
kviečia visų šokėjų tėvelius, už
registruoti savo vaikus naujam 
sezonui. Taipogi kviečiami tėve
liai dalyvauti metiniame susi
rinkime, kuris įvyks rugsėjo 20, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Lietuvių na
muose. Jame bus renkamas nau
jas tėvų komitetas. I.P.

“TV Ontario Open House”, įvyks 
rugsėjo 26, šeštadienį, 10 v.r.- 
6 v.v., 2180 Yonge Street (į pietus 
nuo Eglinton gatvės) Toronte. 
Bus galima susitikti su šios tele
vizijos žvaigždėmis, savininkais, 
režisieriais, stebėti kaip dirba 
televizijos tarnautojai, taipogi 
save pamatyti televizijoje. Įėji
mas visiems nemokamas. Daug 
malonumų ir gėrybių. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas š.m. spalio 7, trečiadienį, 
12.30 v.p.p. “Vilniaus” namų III- 
jo aukšto menėje ruošia savo me
tinį renginį. Bus šilti pietūs su 
vynu, įvairi loterija, meninę pro
gramą atliks smuikininkas Algir
das Stulgys iš Lietuvos. Bilietus 
galima įsigyti pas T. Kobelskie- 
nę tel. 760-8003, P. Jutelį tel. 766- 
6019, J. Kandrotienę tel. 766- 
6437. T.K.

A.a. Vyto Laurinaičio atmini
mui V. F. Mašalai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a. Antaninos Ručinskienės 
atminimui, užjausdami vyrą Ze
noną ir sūnų Andrių, vietoje gė
lių Gertrūda Jonaitienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $150 — a.a. Editos Ulec- 
kienės dukros (motinos mirties 
metinių proga).

Gerojo Ganytojo koplyčios re
monto vajui aukojo: $300 — A. T. 
Sekoniai; $200 — M. J. Ignatavi- 
čiai, D. L. Mačikūnai; $150 — E. 
R. Stravinskai; $100 — J. S. And- 
ruliai, W. Abromavičius, P. J. Pa- 
kalkos, A. Aperavičienė, R. Vait
kevičius; $50 — V. P. Melnykai; 
$35 — L. Dagienė.

“TŽ” skaitytojas iš Čikagos E. 
Boreiša ir p. Boreišienė, lydimi 
torontiečių p.p. Adomavičių, 
lankėsi Anapilyje ir “TŽ” redak
cijoje. I. Adomavičienė, Mažo
sios Lietuvos fondo atstovė, ta 
proga įteikė redakcijai Viliaus 
Pėteraičio knygą “Mažoji Lietu
va ir Tvanksta”, dabar išleistą 
Vilniuje minėto fondo lėšomis. 
Leidyba rūpinosi “Mokslo ir 
Enciklopedijų leidykla”.

Atitaisymas. “TŽ” 37 nr. 3 psl. po 
nuotrauka išspausdinta “Norvegi
jos kariai”. Turi būti “Lietuvos 
kariai.

ALGIS MEDELIS spalio pradžioje 
skrenda į Lietuvą. Reikalingi patar
navimų, nedelsdami kreipkitės tel. 
1-416-434-1847.

IEŠKAU MOTERS, kuri galėtų pri
žiūrėti 17 mėn. vaiką. Skambinti po 
6 v.v. tel. 278-0625 Mississaugoje.

DIRBANTI JAUNA ŠEIMA ieško 
vieno miegamojo buto. Skambinti 
tel. 604-3992 Toronte.

PO ATOSTOGŲ L. Monstvilas vėl 
rėmina paveikslus. Skambinti tel. 
763-5863.

PRISTATOME LIETUVOJE tiesiai 
į namus dolerius, šaldytuvus, viryk- 
las, televizorius, automobilius pi
giausiom kainom. Skambinti Genei 
Kairienei tel. (416) 643-3334. (Žiūr. 
skelbimą 4-tame puslapyje).

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

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.

Vilniaus I-osios notarinės kontoros vyriausioji notarė

Ona Adomavičienė, 
1992 m. rugsėjo 27, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
skaitys PA.SK/VITĄ tema 
“Dabartinė teisinė padėtis Lietuvoje”. 
Išeivijos turto atgavimo ir turto pirkimo klausimai.

(ėjimas - laisva auka. 
Norintys asmeniškai pasikalbėti su O. Adomavičiene gali 
skambinti rugsėjo 24-30 d.d. telefonu 762-7393.

Rengėjai

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

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

Įvairios žinios
Trisdešimt devintoji Europos 

lietuvių studijų savaitė Tirolyje, 
Austrijoj, baigėsi 1992 m. rug
pjūčio 23 d. Pagrindinė svars
tytų tema buvo politinė padėtis 
Lietuvoje, artėjant rinkimams. 
Didelio dėmesio susilaukė sve
čių iš Lietuvos - sąjūdžio seimo 
tarybos pirmininko Juozo Tume
lio, Aukščiausiosios tarybos pir
mininko pavadujotojo Kazimiero 
Motiekos ir kultūros ministerio 
Dariaus Kuolio pranešimai. Dis
kusijoje, vadovaujamoje dr. Kęs
tučio Girniaus, be išvardytųjų 
dalyvavo ir buvęs Lietuvos ko
munistų partijos veikėjas, da
bar socialdemokratas Justas 
Vincas Paleckis. Tiek praneši
mai, tiek diskusijos parodė, kad 
koalicijos “Už demokratinę Lie
tuvą” ir naujosios jai oponuo
jančios kairiųjų pažiūros svar
biausiais Lietuvos gyvenimo 
klausimais, ypač dėl desovieti
zacijos, tebesiskiria. Ambasa
dos prie Šventojo Sosto sekreto
rius Vytautas AJišauskas kalbė
jo apie katalikų inteligentijos 
padėtį Lietuvoje. Iš kultūrinių

SKUBIAI REIKALINGA 2 bėriu
kams, 2 ir 7 metų amžiaus, auklė, ku
ri galėtų gyventi kartu. Puikios są
lygos. Turi mokėti truputį angliš
kai. Skambinti dienos metu tel. 369- 
6022, vakare 824-8715 Mississaugoje.

IŠNUOMOJU kambarį ir virtuvę su 
baldais. Skambinti tel. 531-6610 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS ar parduodamas 
St. Petersburg Beach, Floridoje, 
dviejų miegamųjų su dviem prau
syklom butas. Penkios minutės nuo 
jūros. Skambinti tel. 1-708-788-8147.

PENSININKAS savo 3 miegamųjų 
“condominium” bute Lambton Squa
re, Scarlett Rd., išnuomoja 1-2 kam
barius su baldais vyr. amžiaus vy
rui. Visi patogumai: atskira prau
sykla, plovimo mašina-džiovintu- 
vas, pirtis, požeminis automobi
liams garažas, plaukimo baseinas, 
bendra virtuvė, salonas, balko
nas. $400 mėnesiui. Skambinti tel. 
767-3598.

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

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.

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

paskaitų išsiskyrė Vinco Natke
vičiaus pranešimas apie jauno 
partizanų kovoje žuvusio poe
to Broniaus Krivicko kūrybą. Po 
diskusijų nutarta sukaktuvinę 
keturiasdešimtąją savaitę reng
ti dar ne Lietuvoje, bet Vokie
tijoje, kur buvo ir pati pirmoji.

Vatikano radijas praneša, kad 
1992 m. rugsėjo 27 d. pasikeis 
lietuviškų programų laikas, truk
mė ir transliacijos bangos. Va
karinės laidos prasidės 8.30 v.v. 
Lietuvos laiku ir bus kartojamos 
kitos dienos rytą 6 vai. 40 min. 
Lietuvos laiku. Pirmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais lietuviškos lai
dos truks 15 minučių; antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais - po pusvalandį. Vaka
ro laidos ir jų pakartojimai ki
tos dienos rytą bus transliuoja
mi 49 ir 47 metro bangomis arba 
6185 ir 7365 kHz dažniu.

Lietuviškų Mišių transliaci
jos sekmadieniais nepasikeis. 
Lietuviškos Mišios, kaip ir da
bar, bus transliuojamos kiekvie
ną sekmadienį 10 vai. 45 min. 
Lietuvos laiku 31 ir 19 metrų 
bangomis arba 9.755 ir 15.120 
kHz dažniu. Inf.

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

• Kelionės l LIETUVĄ:
Sterling - Austrian - Swissair -

Siunčiame siuntinius ir 
pinigus į Lietuvą ir į Punską

Visų rūšių drauda

Aptarnaujame lietuviškai

Kreiptis pas ELONĄ PUNKRIENĘ
Musų adresas: 

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

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

KLK moterų dr-Jos Montrealio 
skyriaus 40 metų veiklos minėjime 
spalio 4 d. koncertinę dalį atliks 
Leokadija Paulauskaitė-Kanovi- 
čienė. Ji yra baigusi Vilniaus kon
servatoriją ir padariusi doktora
tą Maskvoje. Vilniuje 10 metų dės
tė fortepijoną. Devynerius metus 
gyvena Toronte ir čia dėsto Toron
to Royal konservatorijos fortepi
jono klasėje. Yra daug koncerta
vusi Lietuvoje, Kanadoje, JAV-se 
ir kituose kraštuose lietuviams 
bei kitataučiams. Koncerte taip 
pat dalyvaus smuikininkas Algis 
Stulgys, baigęs Vilniaus konser
vatoriją. Jis dirba Vilniaus Čiur-
lionio filharmonijoje smuikininku 
solistu. Dabar kurį laiką gyvena 
Toronte ir koncertuoja Kanados ir 
Amerikos lietuviams ir kitatau
čiams. Katalikės moterys Montrea
lyje žinomos kultūrine veikla, tad 
tikisi, kad visuomenė ir šį kartą 
gausiai dalyvaus. (Žiūr. skelbimą).

SCOOQCO0COSOOGGQ>SOS4>3<SO&<3OSCO9C<C090&9OCOSOC<O9Q>SO

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus

MINĖJIMAS
1992 metų spalio 4, sekmadienį, įj

Aušros Vartų parapijoje. įj
11 valandą ryto iškilmingos pamaldos. Po to salėje b

paskaita - A. Sungailienės, pianistė L. Paulauskaitė- 
Kanovičienė, smuikininkas A. Stulgys. Vaišės su vynu. 
Auka-$15. Visi kviečiami atsilankyti. Valdyba

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.LB. Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

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

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-....... 43/4%%
Certifikatus 2 m,...............53/4%
Term, indėlius:

1 metų .......................4’/2%
180 d. -364 d.........41/4%
120 d.-179 d.........4 %

60 d.-119d...........4 %
30 d. - 59 d.........23/4%

IK
Nekiln. turto nuo 61/z%,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

XII-asis tarptautinis archyvarų 
kongresas rugsėjo 7-12 d.d. vyko 
Montrealyje. Tarp 120 kraštų atsto
vų dalyvavo ir trys iš Lietuvos: Lie
tuvos archyvų vyriausias direkto
rius Aleksandras Guobys, Vidas Gri
goraitis ir Alfonsas Tamulynas. 
Kongreso temos labai įvairios — 
KGB archyvų aptarimas, J. Kene

džio nužudymo duomenys, kompiu
terių pritaikymas ir daugelis kitų. 
Sekantis kongresas po ketverių 
metų įvyks Kinijoje. Lietuvos at
stovai turėjo tik trumpus neoficia
lius susitikimus su vietos lietu
viais, nes buvo labai užimti kon
greso programa.

Anita-Micheline Beniušytė rug
sėjo 5 d. susituokė su Ričardu Gum- 
pert AV šventovėje. Pokylis vyko 
miesto centre.

A. a. Elena Talalaitė, 78 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 24 d. Iš AV 
šventovės palaidota rugsėjo 4 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Giminių čia nepaliko. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.................. 23/4%
Taupymo - su gyv. dr..............2 %
Taupymo-kasdienines........  21/z%
Einamos šąsk.............. ............ 11/z%
RRIF-RRSP-1 m.term......... 5 %
RRIF-RRSP-2 m.term......... 6 %
RRIF-RRSP-taup.............. 23/4%
UŽ:

asmenines - nuo 7'/i%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

PA.SK/VIT%25c4%2584

