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Nuo lopšio iki antkapio
Sveikata - didelis turtas. Gyvybė dar didesnis. Pasta

rosios praradimas mąstančiam žmogui kelia gyvenimo 
prasmės klausimą: kas to nori, kam iš to kokia nauda - 
kurį laiką pabūti ir išnykti?

I
R ATSAKYMO nenorinčių ieškoti, ir jo ieškančių ar 
suradusių - visų vienodai žemiškasis kelias baigiasi 
prie antkapių akmenų, kuriuos puošiame gėlėmis ir 
žvakutėmis. Ir puošiame, kad mylėjome artimuosius, kad 

juos prisimename ir jau nors tokiu būdu mėginame pa
laikyti netiesioginį ryšį. Bet iš tikrųjų tai daugiau iliu
zinis ryšys, nes kaipgi besikeičianti ir nykstanti medžia
ga galėtų rištis su gyvasties dar nepraradusiu žmogumi? 
Užtat pastarajam priėjus prie šitokio klausimo ir dar 
esančiam gyvųjų tarpe, yra skirtas laikas suvokti ir išsi
aiškinti tikrųjų ryšių pobūdį. Judinant šitokį klausimą, 
gali kai kam atrodyti, kad tuo linkstama nukrypti į filoso
fines prielaidas ar religinių principų kėlimus. Tiesa, gy
venimo prasmės aiškinimai yra tų sričių vedamoji linija, 
bet klaidinga būtų manyti, kad jinai teliečia išrinktuo
sius mąstytojus. Iš tikrųjų ji liečia visus - klausimo ne- 
svarstymas neatpalaiduoja nuo dalyvavimo. Galima apie 
tai negalvoti, tą klausimą ignoruoti - vis tiek kiekvienas 
žmogus požiūrio atžvilgiu yra kokioje nors vienoje iš dvie
jų grupių: laikinumo ir amžinumo. O tai jau daug reiškia. 
Gyvos amžinybės žvilgsniu matuojant, jaučiama ir jun
tama būtis: viskas, ką matome, ką turime ir dėl ko kovo
jame, pasisuka žmogaus dvasingumą stiprinančia linkme, 
pagal kurią dėliojami ir paprasčiausios naminės kas
dienybės trupinėliai, ir dideli planai bei užmojai, įskai
tant ir valstybinių sistemų kūrimą.

B
ESIRŪPINANT laisvę atgavusios tautos atgimimu, 
gal net skirtingai tą atgimimą suprantant ar api- 
būdinat, Vėlinių diena, kaip ir visos kitos reikš
mingos dienos, nebeturėtų ilgiau būti vien tik tradicijų 

ir papročių kasmetinis pakartojimas. Nebeužtenka, kad 
paminkliniai akmenys kalbėtų tik apie buvusį gyvenimą 
ir garbingą praeitį. Reikia išmokti kitaip klausytis, iš
girsti nuorodas apie veiksmus, kuriančius tvirtesnį žmo
gų, o tuo pačiu ir tvirtesnę tautą. Vėlinės turi tapti para
ginimu per daug neprisirišti prie neaprėpiamų gėrybių 
bei perdėto mąstymo apie ekonomines problemas, nes 
tikrai būtina žvelgti į žmogaus vertės atstatymą, jo sura
dimą komunizmo griuvėsiuose ir išvedimą į dvasinį iš
laisvinimą. Vėlinių žvakučių mirgėjimas prie antkapių 
mums turi padėti pamatyti savyje daugiau, negu esame 
įpratę matyti. Šitokio dvasinio proveržio labai reikia 
daugeliui, bet ypač tiems, kurie okupacijų priespaudoje 
buvo mokyti į gyvenimą žiūrėti tik nuo lopšio iki antka
pio. Išeivijoje ne vienam užkliūva tautos susiskaldymas 
kuriant naują Lietuvą. Negeras tai reiškinys, bet bū
dingas daugeliui šalių, kuriose griuvo komunistinė vien
valdystė. Tas kitokių politinių takų ieškojimas jau ne
būtų tokia aitri blogybė, jei tai derintųsi su ryžtu pakel
ti skaudžiai suklydusį žmogų, tematantį tik savo suklu
pimo vietą ir ją ginantį kaip vienintelį turtą. Tai tylus ir 
nepakartojamas praradimas. Dvasinė sveikata ir gyvybė 
tautai turi lemiamos reikšmės valstybei tvarkant socia
linius, ekonominius reikalus, nors šitoji tiesa politika
vimuose dažnai tyčia slepiama, kad klystkeliuose atro
dytų, jog geri ir patogūs kalėjimai yra tas pats, kas ge
ros mokyklos. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Lošimo namai Windsore
Ontario premjero Bob Rae 

Naujųjų demokratų partijos so
cialistinė vyriausybė turi di
delių finansinių problemų su 
šios provincijos biudžetų re
kordiniais deficitais. Finansų 
ministeris Floyd Laughren, 
ieškodamas papildomų paja
mų, balandžio 30 d. paskelbta
me 1992-93 m. biudžete prane
šė planuojamą lošimo namų 
atidarymą. Jo kolegė Marilyn 
Churley, ministerė vartotojų 
reikalams, spalio 7 d. pateikė 
konkretesnių žinių. Pirmieji 
lošimo namai Ontario provin
cijoje bus atidaryti 1993 m. be
veik 200.000 gyventojų turin
čiame Windsoro mieste, kuris 
yra JAV pasienyje prie Detroi
to upės, apie 300 km į pietvaka
rius nuo Toronto. Kitoje tos 
upės pusėje — milijoninis JAV 
automobilių pramonės centras 
Detroitas.

Pirmuosius lošimo namus 
norėjo gauti du mažesni Onta
rio miestai JAV pasienyje — 
Sault Ste. Marie ir Niagara 
Falls. Pasak ministerės M. 
Churley, Windsoras buvo pasi
rinktas dėl to, kad jis lengvai 
pasiekiamas milijonams Miči
gano ir Ontario gyventojų. Iš 
Toronto Windsoran automobi
liu galima nuvažiuoti per tris 
valandas. Windsoro verslinin
kams reikia finansinės para
mos dėl jo gyventojų Detroite 
perkamo benzino bei kitų reik
menų, kurie ten gerokai piges
ni. Tos paramos tikimasi susi

laukti iš amerikiečių, Windso
ran atviliotų lošimo namų.

Vartotojų reikalus tvarkanti 
ministerė M. Churley betgi pa
brėžia, kad pirmieji lošimo na
mai Windsore bus tik bando
mojo pobūdžio. Pirmiausia rei
kės nustatyti tokių namų dydį, 
lošimų būdus, administraci
nius reikalus, gausiamas paja
mas. Nenorima, kad dėl jų nu
kentėtų “Raceway” vykstan
čios arklių lenktynės, sutel
kiančios apie 70 milijonų do
lerių per metus. Taip pat rei
kia palikti pakankamai lėšų 
bingo žaidimams bei kitiems 
labdaros pobūdžio renginiams.

Šiuo metu galvojama apie 
mažesnius europietiško sti
liaus lošimo namus, atsisakant 
tokių milžinų, kokie yra išau
gę dabartiniame JAV Las Ve
gas mieste. Reikės ieškoti bū
dų, apsaugančių Ontario loši
mo namus nuo organizuotų nu
sikaltėlių antplūdžio ir jų pa
stangų juos perimti savo kont
rolėm Išsprendus visas prob
lemas, 50-60 nuolatinių lošimo 
namų galėtų būti atidaryta 
įvairiose Ontario vietovėse.

Lošimų namų atidarymas fi
nansiniams valdžios reikalams 
nėra visiškai nauja išmonė Ka
nadoje. Jų, veikiančių visą lai
ką ar tik pasikartojančiomis 
progomis, jau turi Britų Ko
lumbija, Alberta, Saskačeva- 
nas, Manitoba ir Jukonas. Ne-

(Nukelta į 9-tą psl.)

VĖLINIŲ PROGA MŪSŲ ATMINTYJE ATGYJA MIRUSIŲ PASAULIS, YPAČ TŲ, KURIE IŠKELIAVO PER 
SIBIRINES KANČIAS. Šioje nuotraukoje - žemė iš Sibiro nuo lietuvių kapų prie arkikatedros - bazilikos Vilniuje, at
gabenta ekspedicijos 1988 metais. Gėlės ir žvakės - tautiečių pagarbos ir maldos ženklai įnirusiems Nuotr. K. Sverio

F*o Baltijos dangumi
Prancūzijos Švietimo ir kultūros ministerija, talkinama atitinkamų Baltijos valstybių 
ministerijų, surengė Paryžiuje ir kitose vietovėse baltiečių kultūros pusmetį • Prancūzų 
spauda parodė gyvą domesį ne tiktai kultūriniam baltiečių gyvenimui, bet ir politiniam 

ryšium su Lenkijos premjerės atsilankymu Paryžiuje
Iki šiol Prancūzijos spaudo

je pasirodydavo tiktai protar
piais informaciniai straipsniai 
apie Baltijos valstybes tam tik
romis progomis. Pastaruoju 
metu iškilo plataus masto už
mojis - kultūrinio ir visuome
ninio pobūdžio žygis, siekian
tis supažindinti plačiąją visuo
menę su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos kultūriniu bei visuo
meniniu gyvenimu. Taip atro
do visa programa pavarčius 
katalogą “Saison balte” ir 
Prancūzijos Švietimo bei kul
tūros ministerio Jack Lang 
kvietimą.

Atgarsiai spaudoje
Prancūzų spauda į tą rengi

nį pažvelgė platesniu mastu 
- įjungė jį į Prancūzijos už
mojį susipažinti su Vidurio ir 
Rytų Europos kultūros laimė
jimais. Antai “Le Quotidien de 
Paris” 1992.X.3-4 rašė, kad tai 
Švietimo bei kultūros ministe
rijos renginys, siekiantis su
stiprinti kultūrinius ryšius su 
Rytų Europa. Tam tikslui nu
matytas Paryžiuje Europos ta
rybos narių posėdis spalio 15- 
16 dienomis.

Pasak minėto dienraščio, 
mintis surengti “Baltiečių se
zoną” kilusi 1991 m., dar prieš 
jų nepriklausomybės atgavi
mą (Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas buvo paskelb
tas 1990 m. kovo 11 d., Red.). 
Šiuo renginiu esą norima at
skleisti prancūzų visuomenei 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kultūrinius lobius, taip ilgai 
slėptus sovietinės valdžios.

Minėtame plataus masto ren
ginyje prancūzų visuomenė, 
pasak laikraščio, matysianti 
40 meno apraiškų iš įvairių 
sričių. Be to, numatytas semi
naras “La grande Europe a Pa
ris” (Didžioji Europa Paryžiu
je), kuriame Europos šviesuo
liai aptars autorių teises ir ki
tus savo rūpesčius.

Numatyta ir speciali progra
ma “Courant d’Est” (Europos 
srovė), kurios dėka 80 įvairių 
meno šakų atstovų galės gyven
ti du mėnesius Prancūzijoje ir 
susipažinti su jos kultūriniu 
gyvenimu. Atstovai bus parink
ti iš 14 Vidurio bei Rytų Euro
pos valstybių: Albanijos, Ar
mėnijos, Bulgarijos, Estijos, 
Gruzijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Latvijos, Uzbekistano, Lenki
jos, Rumunijos, Rusijos, Če
koslovakijos ir Ukrainos.

Puošnus katalogas
“Baltiečių sezono” renginiai 

susilaukė puošnaus katalogo - 
programos. Šis 28 psl. leidinys 
išspausdintas ant storoko mė
lyno popieriaus baltom raidėm 
su atitinkamom iliustracijom. 
Viršelyje - langas į Baltijos 
padangę. Trečiame puslapyje- 
Prancūzijos Švietimo bei kul
tūros ministerio Jack Lang’o 
įvadinis žodis, kviečiantis 
susipažinti su kultūromis ša
lių, kurios buvo nutildytos 50 
metų. Tolimesniuose pusla
piuose - trumpa informacija 
apie kiekvieną renginį.

Pabaigoje sužymėtos rengė
jų pavardės - “L’equipe de la, 
Saison balte”. Pirmoje vieto
je įrašyta Ugnė Karvelis (Kar
velytė, Red.) kaip vyriausia 
vadovė “Commissaire general”. 
Šalia jos - dar dešimt prancū
ziškų pavardžių. Be to, sužy
mėta labai ilga eilė organiza
cijų bei institucijų, talkinu
sių šiam milžiniškam ren
giniui.

Savo masto platumu tai isto
rinis renginys, bene pirmas 
Baltijos valstybių istorijoje. 
Jį įgalino tiktai valstybinė 
Prancūzijos parama, atėjusi 
per Švietimo bei kultūros mi- 
nisterį Jack Lang’ą. Tuo būdu 
Prancūzija pirmoji parodė to
kio masto domesį baltiečių kul
tūrai, kartu stiprindama savo 

įtaką ir visos Europos kul
tūrai.

Baltijos žydai
“Baltiečių sezono” rengi

niuose išskirtinė vieta buvo 
duota Baltijos valstybių žy
dams. Jų renginys pavadintas: 
“Baltiečių judaizmo atmini
mas - žvilgsnis praeitin ir da- 
bartin”. Jis apėmė dokumen
tinių nuotraukų parodą ir vie
tinės Paryžiaus žydų bendruo
menės koncertą.

“Le Quotidien de Paris” 
šiam renginiui paskyrė spe
cialią skiltį “Baltiečių judaiz
mas - išnykęs pasaulis”. Ko
respondentas Philippe de 
Saint-Cheron rašo, kad ta nuo
traukų paroda pirmą kartą 
Prancūzijai atskleidžia uni
kalų rinkinį pašto atvirukų, 
sutelktą Gerard’o Silvain’o per 
50 metų. Pastarasis esąs au
torius leidinio “Images des 
traditions juives” (Žydų tradi
cijų vaizdai). Jo sutelkti do
kumentai bei komentarai yra 
stulbinantys: jie rodo visiš
kai dingusį pasaulį, Vilniaus 
miestą — ‘Lietuvos Jeruzalę’, 
Kauną, Latvijos Rygą, kur 1930 
m. gyveno 43,672 žydai, t.y. 47% 
Latvijos žydų. Iš viso Baltijos 
šalyse sunaikinta per 200,000 
žydų.

Pasak minėto laikraščio, 
po 50 metų fotografas Victor 
Wolf Bregstein grįžo Lietuvon 
į savo miestą Panemunę ieš
koti savo artimųjų pėdsakų, 
bet, deja, nieko nerado, nes 
visi buvo išžudyti.

Su Lenkijos premjere
“Le Figaro” 1992.X.7 išspaus

dino pokalbį su Lenkijos prem
jere Hanna Suchocka prieš 
jos kelionę į Belgijos Briuse
lį, kur posėdžiauja Europos 
bendruomenės taryba. Premje
rė pareiškė, kad Lenkija nori 
tapti Europos bendruomenės

Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) direktorių taryba Vašing
tone patvirtino Lietuvos vy
riausybės ekonominės politi
kos memorandumą — Lietuvos 
ekonomikos politikos progra
mą. Kai kurių direktorių nuo
mone, ji geresnė už Latvijos 
ir Estijos programas. Ateityje 
ji netgi “galėtų būti Rusijos 
reformų modeliu”. TVF prita
rimas praplečia Lietuvos są
lygas skolintis, užtikrina dides
nę neatlyginamą humanitari
nę pagalbą. Pirmoji jos dalis 
— 82 JAV dolerių iš TVF. Po 
teigiamo nutarimo apie 60 mln. 
JAV dolerių paskolą kalba Pa
saulio bankas.

Tarptautinių ekonominių 
santykių ministerio Vytenio 
Aleškaičio teigimu, “nesitikė
jome tokios nepaprastai spar
čios įvykių raidos”. (Lietuva 
įstojimu į TVF pradėjo rūpin
tis pernai vasarą; jos pastan
gas labai palaikė Skandinavi
jos šalys). Dabar A. Abišalos 
vyriausybės laukia sunkus ir 
labai atsakingas darbas — grei
tai nustatyti, kur tuos pinigus 
panaudoti.

Lietuvoje — pirmojoje iš Bal
tijos valstybių — lankėsi du 
Europos tarybos (ET) nariai: 
politinio direktoriato direk
torius H. P. Fureris ir patarė
jas J. L. Laurensas. Norėdami 
susipažinti su Lietuvos padėti
mi, svečiai dalyvavo spaudos 
konferencijoje, susitiko su de
putatais, partijų atstovais, 
svarstė, “ką galima padaryti, 
pagreitinant pilnateisę Lietu
vos narystę ET”. Jų nuomone 
po rinkimų Lietuvoje “bus vi
siškai įgyvendinta parlamen
tinė demokratija”, pripažino, 
kad žmogaus teisių srityje daug 
kas padaryta, tačiau turi būti 
padaryta dar daugiau”.

Sutartis su Gudija. Lietuvos 
respublikos teisingumo minis
terio pareigas einantis Zeno

nare, bet tai būsiąs ilgas pro
cesas. Šiuo metu Lenkija, Be
nelux pavyzdžiu, siekianti su
daryti ekonominį vienetą iš 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekos
lovakijos - Visgrad, bet susi
duria su kliūtimis - yra nesu
tarimų tarp Čekijos ir Vengri
jos dėl Slovakijos, kur gyvena 
gana gausi vengrų mažuma. Če
kai turi problemų su Slovaki
ja skyrybose.

Premjerė, paklausta, ar atei
tyje Slovakijos neužgoš Ukrai
na, atsakė tokio pavojaus nesą. 
Su Ukraina Lenkija norinti pa
laikyti geriausius santykius, 
nes tai esanti nepaprastai svar
bi valstybė.

Laikraščio atstovas pasitei
ravo ir apie Lenkijos santykius 
su Lietuva:

— Lietuvos spauda po jos 
premjero Abišalos apsilanky
mo Lenkijoje patyrė, kad jis 
buvo “džentelmenas”, o Len
kijos premjerė “žavi". Jūs pa
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nas Juknevičius su Gudijos 
teisingumo ministeriu Leoni
du Daščiuku pasirašė sutartį 
dėl teisinės pagalbos, teisinių 
santykių civilinėse šeimose ir 
baudžiamosiose bylose. Po Ru
sijos tai antroji valstybė, su 
kuria pasirašytas toks doku
mentas. Ateityje panašios su
tartys numatomos pasirašyti 
su Estija bei Latvija. Sutarti
mi nustatomos Lietuvos bei 
Gudijos teisininkų, prokura
tūros darbuotojų veiklos gali
mybės šių šalių piliečių atžvil
giu. (Nuo šiol nusikaltusiam 
Lietuvoje nelengva bus pasi
slėpti Gudijoje ir atvirkščiai). 
Sutartis įsigalios po Lietuvos 
AT ratifikavimo.

Kai kurios įmonės už prista
tomus į supirkimo punktus pie
ną, gyvulius neatsiskaitė nė už 
rugpjūčio mėn. Po patikrinimo 
paaiškėjo, kad daugelis įmo
nių turi lėšų, užsienio valiu
tos; savo vadovams, darbuoto
jams išmoka 10-15 kartų dides
nius atlyginimus negu gauna 
žemdirbiai. Apsvarsčiusi pa
dėtį, žemės ūkio ministerijos 
kolegija perspėjo įmonių va
dovus griežtai laikytis finan
sinės drausmės, kitu atveju nu
matė svarstyti, ar vadovai tin
kami, be to, numatė siūlyti vy
riausybei priimti nutarimą dėl 
esminio baudų padidinimo už 
finansinės drausmės nesilai
kymą.

Naftos produktų kainos. Vy
riausybės spalio 19 d. nutari
mu už naftos toną vidutiniškai 
reikės mokėti 125 dol. Todėl 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės parduodamų naftos 
produktų didmeninės kainos 
padidėja 1,9 karto. Benzino 
A-76 tona kainuos 79800 talo
nų, etiliuoto ir neetiliuoto ben
zino A-92-91000, dyzelinių de
galų — 65175 talonus. Parduo
damų visiems vairuotojams 
naftos produktų antkainis — 
2400 talonų už toną. A. L.

Lenkijos premjerė HANNA SU
CHOCKA pokalbyje su prancūzų 
dienraščiu “Le Figaro”

reiškėte, kad tas apsilankymas 
yra “žingsnis priekin". Ką jis 
iš tikrųjų reiškia, jeigu Len
kijos-Lietuvos sutartis tebė
ra užsienio reikalų ministeriu 
stalčiuose?

(Nukelta į 6-tą psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Vatikano radijo lietuviškų lai

dų laikas nuo rugsėjo 27 pasikei
tė. Vakarinės programos dabar 
prasideda 20.30 v. Lietuvos laiku 
ir kartojamos rytais 6.40 v. Ant
radieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais šios laidos trunka 
pusvalandį. Pirmadieniais, tre
čiadieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais - 15 minučių. 
Tiek vakare, tiek ir ryte laidos 
girdimos 49 ir 41 metro bangomis 
arba 6185 ir 7365 kHz dažniu. 
Lietuviškų Mišių galite klausy
tis sekmadieniais - 10.45 v. Lie
tuvos laiku 31 ir 19 metrų ban
gomis arba 9.755 ir 15.120 dažniu.

Krikščioniškųjų nuostatų ir 
idėjų paniekinimai, šalia visos 
eilės plintančių kitų negerovių, 
pasinaudojant įstatymų bei po
tvarkių netobulumu, skaudžiai 
paliečia Lietuvą. Įvairūs vers
lininkai bei tautos demorali
zavimo siekiantys asmenys lei
džia erotinio - pornografinio po
būdžio leidinius, šiurkščiai pa
žeisdami teisės normas bei 
spausdinimo taisykles. Tuo rei
kalu bendrą pareiškimą paskel
bė Lietuvos Vyskupų konferen
cijos pavedimu vysk. Sigitas 
Tamkevičius, Spaudos konferen- 
lės valdybos virš. Šviedrys Vi- 
partas ir Lietuvos gydytojų s-gos 
pirm. Alis Baublys. Jie kviečia 
Lietuvos valdžią kuo skubiau
siai priimti teisinius aktus, už
kertančius kelią amoralių nuo
statų skleidimui ir numatan
čius administracinę atsakomy
bę už jų nepaisymą.

Katalikiška pradinė mokyk
la iškilmingai atidaryta rugsė
jo 1 d. Marijampolėje. Joje mo
kosi 36 vaikai. Vedėja Lina Dau
gėlienė. Vilkaviškio vyskupas J. 
Žemaitis, MIC, po pašventinimo 
iškilmių kreipėsi į tėvus: “Jei 
jūsų vaikai įpras sudėti rankas 
maldai, išmoks daryti gerus dar
bus, jums nereikės baimintis, 
kad jie nueis blogais keliais”.

Vilniaus arkivyskupijos kuni
gų susitikime dalyvavo svečias 
iš Prancūzijos, Šv. Rašto specia
listas, Suaugusiųjų katekezės 
mokyklos vadovas prof. kun. 
Jacques Bernard. Kalbėdamas 
jis paminėjo poveikį, kurį žmo
nėms daro mokslo ir K. Bendri
jos teiginių nesutapimas pasau
lio prasmės klausimu. Taipgi pa
minėjo problemas, kad visuome
nė kultūros srityje perėmė K. 
Bendrijos darbą, kad atsiradęs 
savotiškas kultūrinis persekio
jimas, kad gamtotyrininkai ėmę 
reliatyvinti mokslą. Katekezė 
turinti vesti žmogų Kristaus 
link. Svečias nurodė šio kelio 
pakopas.

Pax Romana atstovai Luiza ir 
Edvardas Kiršneriai iš JAV-bių 
viešėjo Kaune ir rugsėjo 3 d. “Ca
ritas” federacijos centre susiti
ko su studentais ateitininkais, 
kuriems papasakojo apie Pax 
Romana atsiradimą ir veiklą. 
Dalyvavo apie 30 studentų. Rug
sėjo 4 d. L. ir E. Kiršnerius bei 
ateitininkų delegaciją priėmė 
kardinolas V. Sladkevičius. Pri
simintina, kad aktyviausi šios 
organizacijos iniciatoriai bu
vo lietuviai ateitininkai. 1938- 
39 m. organizacijai vadovavo 
dr. E. Kiršneris. Pirmininkais 
taipgi yra buvę dr. Vyt. P. Vygan
tas, dr. J. Pikūnas; vicepirmi
ninku dr. P. Dielininkaitis.

Vyskupo M. Valančiaus blai- 
vystės sąjūdžio moterų grupė 
rugsėjo 4 d. pradėjo 40 dienų žy
gį aplink Lietuvą, nešinos Švč. 
Mergelės Marijos statula. Žygio 
intencija - prašyti “Viešpatį iš
tvermės ir vienybės sunkiu Lie
tuvai laiku”. Taipgi pabrėžia
ma, kad prieš rinkimus iškilęs 
pavojus, jog į seimą gali pakliū
ti daug tik savo asmenine gerove 
bei partijomis besirūpinančių 
asmenų. Šiuo žygiu parodoma, 
kad vėl atėjęs laikas kreiptis 
į Mariją prašant pagalbos.

Kauno arkivyskupijos tikybos 
mokytojų konferencijoje rugsė
jo 5 d. dalyvavo apie 150 moky
tojų. Vysk. S. Tamkevičius pažy
mėjo, kad katechetai greta kuni
gų yra pagrindiniai K. Bendrijos 
ugdytojai. Kun. V. Vaičiūnas in
formavo apie kursų darbo tvar
ką šiais metais. Kauno kultūros 
ir švietimo skyriaus inspekto
rius P. Martinaitis aptarė tei
sinę tikybos ir etikos mokymo 
pusę. Katechetai taipgi susiti
ko su jaunimo organizacijų at
stovais, kurie siūlė savo talką 
mokyklose.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
atlaidų baigiamoji diena įvyko 
rugsėjo 13 d. Šiluvoje. Dalyvavo 
kardinolas V. Sladkevičius, vys- 
pai, AT pirmininkas V. Lands
bergis, Aukščiausiosios tarybos 
bei vyriausybės atstovai ir apie 
15000 tikinčiųjų. Kalbėdamas 
kardinolas pabrėžė, kad Lietu
voje vyrauja per daug “pesimis
tinės nuotaikos, kurioms nėra 
pagrindo”. Lietuvos laukianti 
geresnė dalis, bet yra būtina 
“klausyti Marijos priesako, da
ryti, ką liepia Sūnus”.

Telšių moksleivius ir mokyto
jus, susirinkusius rugsėjo 1 d. į 
katedros aikštę išklausyti Mišių, 
pasveikino vysk. A. Vaičius. Da
lyvavo keli tūkstančiai žmonių. 
Kunigų seminarijos dėstytojai ir 
klierikai rugsėjo 2 d. buvo nuvy
kę į Žemaičių Kalvariją ir čia 
meldėsi prie stebuklingojo pa
veikslo. Seminarijoje mokosi 
87 klierikai, kurių rekolekci
joms rugsėjo 9-13 d.d. vadovavo 
mons. V. Kazlauskas.

A.a. Kaišiadorių vyskupo Juo
zapo Kuktos 50-sios mirties me
tinės buvo iškilmingai paminė
tos jo gimtojoje parapijoje Kurk
liuose 1992 m. spalio 3 d. Mišias 
koncelebravo dabartinis Kaišia
dorių vyskupas J. Matulaitis su 
keliais kunigais. Pamokslą pa
sakė kun. Jonas Pilka iš Gelvo
nų, atskleisdamas Velionies nu
eitą kelią. Iš Kurklių parapijos 
yra kilę 15 kunigų. Gedulinėse 
pamaldose dalyvavo daug tikin
čiųjų. Po pamaldų pašventintas 
Velionies gimtinėje Trakiniuo
se atminimo kryžius. Iškilmėje 
dalyvavo ir kalbą pasakė AT na
rys, kandidatas į seimą Vidman
tas Žiemelis.

Šv. Elzbietos seserų kongrega
cijos koplyčia Kaune (Fredoje) 
pašventinta rugsėjo 22 d. Pa
šventinimo apeigas atliko Vilka
viškio vyskupijos kurijos kancle
ris kun. Juozas Pečiukonis. Jė
zuitų pakviestos iš Vokietijos, 
kongregacijos seserys Kaune įsi
kūrė 1924 m. Jos dirbo Vatikano 
nunciatūroje ir Šv. Luko ligoni
nėje. Sovietinė okupacija buvo 
viską išardžiusį. Šiuo metu beti
kusios šešios kongregacijos se
serys. Priima kandidates į šią 
plačiai pasaulyje žinomą vie
nuoliją.

Vokietijos vyskupų konferen
cijos delegatai - prel. Ernst 
Blokl ir dr. Hans-Willi Winden - 
rugsėjo 21-25 d.d. viešėjo Lietu
voje, aplankė Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės katechetinius 
centrus, stebėjo tikybos pamo
ką “Versmės” vid. mokykloje, 
buvo nuvykę į Šiluvą ir Kryžių 
kalną. Susipažino su religinio 
gyvenimo ir katechezės būkle, 
papasakojo apie tikybos dėsty
mo sąlygas Vokietijoje ir pa
brėžė, kad darbu pozityviai užsi
rekomendavusios konfesijos - 
katalikai, evangelikai - jokiu 
būdu nėra įstatymiškai lygina
mos su abejotinos vertės sekto
mis. Jėzuitų šventovėje Mišių 
metu prel. Blokl padėkojo lie
tuvių tautai už tikėjimo liudi
jimą Vakarams, palinkėjo Dievo 
palaimos valstybės atstatymo 
darbuose. Sutarta palaikyti ry
šius, ir perduotas Vokietijos 
vyskupų konferencijai prašy
mas remti įvairias tikybos mo
kymo sritis konkrečia medžiaga.

Priekaištai ir faktai STEPAS VARANKA

Lenkų kaltinimai Lietuvai nesiderina su tikrove. Juos kursto komunistiniai saugumečiai

Lenkijos, Lietuvos ir išeivi
jos lenkų spaudoje nesibaigia 
priekaištai dėl lenkų mažumos 
Lietuvoje skriaudimo ir jos 
persekiojimo. Faktai rodo, kad 
lenkai niekur neturi tokių pa
lankių sąlygų savo kultūrai, 
švietimui ir tradicijom plėto
ti, kaip Lietuvoje.

Švietimas
Dar “gerais” laikais, kai lie

tuvis neturėjo teisės reikšti 
savo nuomonės, 1962 m. peda
goginiame Vilniaus institute, 
dabar jau universitete, buvo 
rengiami mokytojai lenkiškoms 
mokykloms. Pirmoji laida tu
rėjo 28 absolventus, 1970 m. - 
35,1980 m. - 40,1991 m. - 41.

Pagal statistikos departa
mento duomenis, 1991-1992 m. 
Lietuvoje veikė 126 lenkiškos 
mokyklos: 47 vidurinės, 48 de
vynmetės ir 30 pradinių, ne
skaitant vaikų darželių, ku
riuose šiais metais buvo 2732 
vaikai. Iš lankančių tas lenkiš
kas mokyklas 12.611 mokinių 
7.656, t.y. 62,6%, yra iš Rytų Lie
tuvos. Pastaruoju metu lenkiš
kas mokyklas papildo rusų vai
kai. Mišrių šeimų dauguma sa
vo vaikus siunčia į lietuviškas 
mokyklas (“Pozicija” 1992 m. 
nr. 31).

Rytų Lietuvos srityje 1991 m. 
buvo 13 rusų mokyklų, 5 lietu
vių-lenkų, 39 rusų-lenkų ir 21 
lietuvių-rusų-lenkų.

Vilniuje 1991 m. įsteigtas 
lenkų universitetas. Be to, len
kai norintys studijuoti kitose 
Lietuvos aukštesniosiose mo
kyklose, gali laikyti stojamuo
sius egzaminus savo gimtąja 
kalba.

“Polonija” kaltina
Laikraštis “Voruta” 1992 m. 

rugsėjo 23 d. Dano Kaukėno 
straipsnyje “Jeigu padėsime, 
atsities” rašo:

“Oficialus Lenkijos ambasa
dorius Lietuvoje J. Vidackio 
pareiškimas, jog lenkai, kurie 
dabar čia, Pietryčių Lietuvoje, 
niekad iš Lenkijos nebuvo iš
važiavę. Tai Lenkija išvažia
vo iš čia ...” Nėra netikėtumas, 

Pagerbiant Zarasuose 1919 m. žuvusius karius kovose su bolševikais - 
lietuvius, latvius, lenkus. Kalba Lenkijos kariuomenės pik. M. Piter 
1992.VIII.29 Nuotr. “Kurier Wilenski”

MIRTIES PRISIMINIMAS
Su ilgesiu ir meile prisimenu 

savo brangų vyrą

a.a. JULIŲ BUDNIKĄ,
atsiskyrusi su šiuo pasauliu prieš 15 metų 

spalio 29 dieną.
Joana Budnikienė

AfA 
FELIKSUI KASPERAVIČIUI 

mirus,
jo žmonai BIRUTEI, seseriai ONUTEI KASPERAVI- 
ČIŪTEI Lietuvoje, vaikams su šeimomis bei visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Marija ir Leonas Garbačauskai

AfA 
FELIKSUI KASPERAVIČIUI

mirus,

jo žmoną BIRUTĘ, dukras - DAIVĄ, ALDONĄ, 
sūnus - ARŪNĄ ir TOMĄ bei jų šeimas, sesutę 
ONUTĘ Lietuvoje bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

O. ir J. Macijauskai 
A. A. Masioniai 
M. Bernotienė
A. Kanapka 
E. Tribinevičienė

nes dirbtini lenkų raudojimai 
dėl jų tautiečių persekiojimo 
jau seniai girdimas visame pa
saulyje ... Štai užpraeitą sek
madienį Varšuvoje įvykęs ‘Po- 
lonijos’ kongresas, dalyvau
jant prezidentui Lechui Va
lensai, premjerei, valstybės 
ministeriams ir kariuomenės 
vadams, patvirtino oficialią 
rezoliuciją, kurioje teigiama, 
jog kaimyninėse Pietryčių ša
lyse visokeriopai engiamos 
lenkų tautinės mažumos, o ypač 
bloga padėtis Lietuvoje ...” 
Autorius apgailestauja, kad iki 
šiol negirdėjo jokio Lietuvos 
atsakymo.

Tokie besikartojantys nepa
grįsti Lietuvos puolimai Len
kijos vyriausybei garbės tik
rai nedaro. Kodėl lenkai, ku
rie skelbiasi “mylį Lietuvą ir 
Vilnių”, taip ją “kryžiuoja” 
savo kaltinimais? Ar tai kar
tais nėra “kerštas”, kad len
kams nepavyko sukurti Rytų 
Lietuvoje savo autonominės 
respublikos?

Lenko pareiškimas
Vilniaus rajono laikraštis 

“Vilnia” 1992 m. rugsėjo 11 d. 
straipsnyje “Kalti buvę ir te- 
beesantys’ deržinskiečiai”, 
rašo:

AT spaudos konferencijoje, 
kuri vyko praėjusios savaitės 
pabaigoje, dalyvavo AT tary
bos deputatas “Kurier Wilens
ki” redaktorius Zbigniev Bal- 
cevičius ir AT prezidiumo na
rys E. Petrovas. Deputatas-re- 
daktorius klausinėjamas pa
reiškė, kad nesantaiką Lietu
voje tarp lietuvių ir lenkų nuo 
1988 m. kursto komunistai ir 
KGB agentai. Jų esama Aukš- 
čiausiojoj taryboj, Sąjūdyje, 
Lietuvos spaudoje, valstybi
nėje rajoninių problemų komi
sijoje, “Vilnijos” draugijoje 
ir Lietuvos lenkų sąjungoje.

Gaila, Z. Balcevičius nepa
teikė tų agentų ir komunistų 
pavardžių. Jis pareiškė, kad 
tyrimus turi atlikti B. Gajaus
ko komisija. Atrodo, kad tokių 
agentų netrūksta Lenkijoje ir 
jos vyriausybėje.

Lygiateisiai piliečiai
Lenkų mažuma Lietuvoje tu

ri tas pačias teises, kaip ir vi
si Lietuvos piliečiai. Tiesą pa
sakius, ji turi ir privilegijų. 
Ne taip, kaip lietuviai Lenki
joje.

Prie Lietuvos lenkų sąjungos 
veikia 15-17 kitų organizacijų, 
klubų, fondų, būrelių net ir bu
vusių kariškių bei AK (Armijos 
Krajovos) skyrius, kovojęs 
prieš lietuvių savisaugos dali
nius ir policiją. Lenkai Lietu
voje turi savo spaudą, radijo 
valandėles, televiziją, mokyk
las, bibliotekas, teatrą, ansamb
lius, chorus, šventoves, savo 
atstovus valdžioje, savivaldy
bėje.

Privatizacijos proga lenkai 
Lietuvoje jau įsigijo per 300 
firmų, sudarė keletą lenkų- 
lietuvių bendrovių. Į artėjan
čio seimo rinkimus pateikė 25 
savo kandidatus, jų tarpe lie
tuviams nepalankų lenkų są
jungos Lietuvoje laikraščio 
“Nasza gazeta” redaktorių Ar
tūrą Plokszto, kuris sąraše už
ima trečią vietą.

Bendri minėjimai
Jeigu Lietuvos lenkai būtų 

engiami, ar galėtų vykti iškil
mingi pagerbimai lenkų “Armi
jos Krajovos” žuvusių narių, 
kurie kovojo prieš lietuvių ad
ministraciją Vilniaus krašte? 
Toks jų pagerbimas įvyko 1990 
m. liepos mėnesį Kriaučiūnuo
se, Buividiškių apylinkėje. Pa
gerbime dalyvavo Lenkijos 
konsulas Lietuvoje Z. Kitlins- 
kis, “Armijos Krajovos” Vil
niaus krašte vado generolo A. 
Krzyzanovskio Vilko duktė Ol
ga, Lenkijos seimo vjcemaršal- 
ka, Lietuvos pamatų ardytojai 
- A. Brodavskis, I. Tichonovi- 
čius ir kiti.

1992 m. rugpjūčio 29 d. Vil
niaus arkikatedroje buvo mi
nima Kazimiero Jogailaičio 
500 metų mirties sukaktis. Pa
maldos buvo laikomos lenkų 
kalba. Vargonais grojo iš Len
kijos Lietuvoje viešintis žy
mus lenkų muzikas-kompozito- 
rius prof. Romualdas Tvar- 
dovskis, kuris yra kilęs iš Vil
niaus. Studijavo pas prof. Ju
lių Juzeliūną. Svečias pasakė: 
“Vilnius, tai mano didžiausias 
turtas”.

Antras bendras lietuvių-len
kų minėjimas įvyko rugpjūčio 
mėnesį. Tai buvo 1919 m. kovo
se su bolševikais Zarasų apy
linkėse ir kitur žuvusių lietu
vių, lenkų ir latvių savanorių 
bei kitų karių pagerbimas. 
Iškilmės vyko Nepriklausomy
bės aikštėje, kurioje plevė
savo Lietuvos, Lenkijos ir Lat
vijos vėliavos. Prie jų stovėjo 
tų valstybių kariuomenės gar
bės daliniai. Lietuvai atstova
vo ir kalbas pasakė Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris 
Audrius Butkevičius ir sava
norių štabo viršininkas Jonas 
Gečas. Lenkijai atstovavo pik. 
Mieczyslav Piter, Latvijai - 
štabo šefas Janis Kaminskis. 
Zarasų rajonui atstovavo Pra
nas Gaidamavičius. Savanorių 
dalinių priesaiką priėmė mi
nisteris A. Butkevičius. Po 
priesaikos dalinius palaimi
no vietinės parapijos klebo
nas kun. Vytautas Kapočius.

Kapinėse, kur palaidoti žu
vę kariai, buvo padėti vainikai. 
Po to trijų valstybių delegaci
jų atstovai nuvyko prie Daugu
vos upės ir paleido tris vaini
kus su uždegtom žvakėm. Pava
karyje prie Zarasų ežero įvyko 
bendras svečių ir kariškių po
būvis bei vakarienė.

Rasų kapinėse
Vilniuje 1992 m. rugpjūčio 

15 d. įvyko pirmas Lietuvos 
savanorių suvažiavimas. Atvy
ko delegacijos iš visos Lietu
vos. Tuo metu Lietuvoje lan
kėsi Lenkijos kariuomenės de
legacija, kuri bendrai su Lie
tuvos kariuomenės garbės kuo
pa nuvyko į naujas Rasų kapi
nes ir ten ant lietuvių ir len
kų karių kapų padėjo vainikus. 
Lenkijos ambasados pareigū
nai taip pat padėjo vainikus 
prie Pilsudskio širdies ir jo 
motinos kapo. Iškilmėse daly
vavo ir Lenkijos senatorius 
Stefan Sniezko.

Tą pačią dieną Lenkijos am
basadoje ambasadorius Jan 
Vidackis, įteikdamas buvu
siems lenkų kariams meda
lius, kurie dalyvavo Lenkijos- 
Vokietjos kare, pareiškė, kad 
rugpjūčio 15 būtų paskelbta 
Lenkijos kariuomenės diena.

Taigi kur lenkai mato jų en
gimą Lietuvoje?

Lenkijos ir Lietuvos kariai Rasų kapinėse Vilniuje 1992.VIII.15 padėjo vai
nikus prie žuvusių lenkų ir lietuvių karių kapų Nuotr. “Kurier Wilenski”

AfA 
FELIKSUI KASPERAVIČIUI 

mirus,
žmonai BIRUTEI, sūnums - ARŪNUI ir TOMUI, 
dukroms - DAIVAI ir ALDONAI bei jų šeimoms, 
seseriai ONAI Lietuvoje, visai giminei reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Pr. M. Juozaičiai 
M. Laurinavičienė 
P. Norušienė 
A. B. Vitkai 
M. Gudelienė

MYLIMAI MAMYTEI

AfA 
ONAI ŠIMILEVIČIENEI

Punsko parapijoje mirus,

jos dukras - DANUTĘ KEKIENĘ ir ONUTĘ 

SANDIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

K. J. Rudaičiai

J. J. Kamaičiai

T. P. Kareckai

B. Rukšėnienė

B. Kriaučiūnienė

A. Žukauskienė

O. A. Dziemionai
• t * -« i

A. [/. Apanavičiai
' ...

B. F. Ankudavičiai

G. B. Juodeliai

D. B. Mačiai

B. S. Prakapai

Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, - 
sako Viešpats, -
paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo 
jums paruoštu karalystę.

Mt.25,34

AfA 
KAZIMIERAS ČIKOTAS

Gyveno Delran, New Jersey. Aukščiausias pa
kvietė jį į amžinąjį poilsį 1992 m. spalio 5 d., 9.15 vai. 
vakaro, sulaukusį 86 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Vei
verių valsčiuje, Belevičių kaime. Amerikoje išgyveno 
43 metus.

Giliame liūdesyje liko žmona Bronė, sūnus Bro
nius ir dukros - Zinaida, Marija ir Julija su šeimomis, 
12 vaikaičių, du provaikaičiai ir daug giminių Amerikoje 
bei Lietuvoje.

Mišios buvo aukojamos spalio 12d., Šv. Andrie
jaus šventovėje, Filadelfijoje.

Nuliūdę - žmona, sūnus ir dukros su šeimomis

PADĖKA
1992 m. sausio 17 d. automobilio nelaimėje tragiškai 

žuvo mylimas vyras, tėvelis, sūnus ir brolis

AfA
GINTAUTAS BĖRIUS 
(BERESNEVIČIUS).

Nuoširdžiai dėkojame abiejų parapijų kunigams už at
našautas Mišias Prisikėlimo parapijos šventovėje ir kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuose 
bei palydėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje. Nuoširdi padėka D. Radtkei už vargo
navimą ir giedojimą Mišių metu.

Esame sujaudinti giminių, draugų bei pažįstamų jaut
rumu paliestai nelaimės mūsų šeimai, jų maldomis, paslau
gomis bei geru žodžiu guodusiems mūsų skausmo valan
dą. Nuoširdžiai dėkojame už gausias Mišių aukas, gėles, 
vainikus ir aukas mūsų mylimo Gito atminimui.

Nuoširdus ačiū J. Gurklienei už gražiai paruoštus pus
ryčius ir ponioms už skanius pyragus.

Giliame liūdesyje palikę -
žmona Daiva, sūnus Mykutis, dukra Livia, 

mama Bronė, sesuo Nijolė Slivinskienė, 
brolis Algis Burnes



“Lithuanian Airlines” pareigūnai. Iš kairės: patarėjas ir buvęs sovietinės aviacijos pilotas Vytautas Eidukaitis, 
skrydžių direktorius Petras Reivytis, Lietuvos lakūnų sąjungos pirmininkas Algimantas Šalavičius
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Lietuvos aviacija - ‘‘Lithuanian Airlines"
Amerikos lietuvio mechaniko susitikimai su “Lithuanian Airlines” vadovais, pilotais 

ir kitais darbuotojais

E. W. Baranauskas, JAV-bė- 
se gimęs aviacijos mechanikas, 
tarnavęs marinuose ir civili
nėse bendrovėse Niujorke, 
1992 m. vasarą aplankė Lietu
vą ir paruošė savo įspūdžius 
apie ten besiorganizuojančią 
aviaciją.

Naujos pažintys
Sužinojęs, kad Lietuva jau klausomybės

turi įsigijusi savo lėktuvų, jis 
nutaręs pasinaudoti jų patar
navimu ir į Vilnių skridęs per 
Kopenhagą, iš kurios į Lietu
vą yra tiesioginiai reguliarūs 
skrydžiai. Skristi “Lithuanian 
Airlines” jam buvusi maloni 
patirtis. Lėktuve buvę tik 19 
keleivių. Tekę susipažinti su 
visais įgulos nariais — pilotu 
Linu Umbražiūnu, pilotu-inst- 
ruktoriumi Edmundu Janušu ir 
kitais. Skrydžio inžinierius 
buvęs Ernestas Gasparonis, gi
męs Kupiškyje. Dvi patarnau
tojos buvusios rusės (L. Kuli
kova ir L Sladkova) ir lietuvai
tė Marytė Turonytė, gimusi Va
rėnoje. Skrydis užtruko valan
dą ir dvidešimt minučių.

Vilniuje jis išnaudojęs visas 
galimybes susitikti su žmonė
mis, dirbančiais Lietuvos avia
cijoje. Surinkęs nemažai infor
macijos, kuri galėtų būti vi
siems įdomi.

Lėktuvai ir lakūnai
Sovietų Sąjungai subyrėjus, 

Lietuva gavo 27 Aerofloto skir
tingų keturių modelių lėktu

Lietuvos lėktuvo “Lithuanian Air
lines” prievaizde VIOLETA CIŽI- 
NAUSKAITĖ rodo keleiviams kaip 
naudotis gelbėjimosi liemene

vus. Petras Reivytis, skrydžių 
tvarkymo direktorius, paaiški
no, kad visi tie lėktuvai pri
klausę Lietuvai ir už juos jau 
buvę sumokėta, kai Lietuvos 
aviacija dar veikusi Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Dabar vyks
tančios derybos su rusais, kad 
jie grąžintų bent dalį pelno, 
nusiųsto Maskvon prieš nepri- 

atstatymą. Vy
riausias aviacijos mechanikas 
Tadas Buržinskas aprodęs vi
są orauostį. Daug kur reikia 
priežiūros ir patvarkymo.

Aviacijos vadovai žiūri atei- 
tin ir planuoja. JAV-bėse jau 
gauta paskola, kurią reikėsią 
sumokėti per 7 metus. Užsako
mi keturi nauji 19 vietų lėktu
vai iš “Fairchild Aircraft Corp.” 
bendrovės, kurios pirm. Carl 
Albert esąs lietuvių kilmės, 
ir jo raštinėje kabo graži tau
tinė juosta. Numatoma sovieti
nės gamybos lėktuvus paleng
va parduoti, juos pakeičiant 
geresniais “Metro 23” modelio 
lėktuvais. Vienas iš tų naujų 
“Metro 23” lėktuvų būsiąs pa
skirtas vyriausybės reikalams. 
Vienas amerikiečių gamybos 
lėktuvas “Boeing 737-200” yra 
airių išnuomotas Lietuvos 
aviacijai, kurios dvylika pilo
tų buvo nusiųsta į Airiją dvie
jų mėnesių apmokymui. Pir
mas “Boeing” skrydis į Kopen
hagą buvęs 1991 m. gruodžio 
21 d. Lakūnai buvo vengrai, ku
rie pagal sutartį turėję instruk
tuoti lietuvius. 1992 m. liepos 
3 d. kpt. Kęstutis Pavilionis 
buvęs pirmasis lakūnas, skrai
dinęs “Boeing” lėktuvą į Ber
lyną. Įgulą sudarę visi lietu
viai.

Buvę galvota nuomoti pran
cūzų gamybos “Caravelle” lėk
tuvą, bet atsisakyta, nes jis bu
vęs per senas. Dar viena prie
žastis, kodėl “Lithuanian Air
lines” pasirinko “Metro 23” yra 
ta, kad lėktuvas ekonomiškas 
skrydžiams ir viduje, ir į Vaka
rus. Kai keleivių nedaug, pa
leisti didelį lėktuvą labai nuos
tolinga. Bet skrydžiams į Lon
doną du kartus per savaitę, į 
Paryžių ir Amsterdamą numa
tyta nuomoti dar vieną “Boeing 
737-200”.

Niujorkas - Kaunas
Pats pirmasis “Lithuanian 

Airlines” projektas buvęs su
daryti ryšius tarp Vilniaus ir 
Vakarų miestų, ir tada rimčiau 

negalvota apie transatlanti
nius skrydžius. E. W. Baranaus
kas pamatęs, kad Vilniaus ora- 
uostis nepritaikytas dides
niems lėktuvams; tačiau Kau
nas tokiems tiktų. Planuojama 
įsigyti amerikiečių gamybos 
“Boeing 757”, kuris turi 160 sė
dimų vietų. Jei tai atsitiks, ta
da galės prasidėti skrydžiai 
Niujorkas - Kaunas 1993 m. lie
pos mėn. minint 60 m. sukaktį 
nuo Dariaus-Girėno skridimo 
per Atlantą. Apie besisteigian
čios Lietuvos aviacijos būklę 
tekę padiskutuoti su Afganis
tano karo veteranu Vytautu 
Eidukaičiu, patyrusiu pilotu, 
22 metus skraidžiusiu sovietų 
karo lėktuvais. Pasitraukus 
rusų kariuomenei iš Lietuvos, 
pastaroji turės labai geras 
aviacijos bazes Panevėžyje, 
Kėdainiuose ir Šiauliuose. Vi
sos šios trys vietovės būtų tin
kamos transatlantiniams lėk
tuvams.

Vilnius - tinkama vieta
Dauginant ir dažninant skry

džius į Vakarus, vistiek pasi
lieka reguliarus susisiekimas 
oru su St. Peterburgu, Maskva, 
Sverdlovsku, Kievu ir Tašken
tu. Šalia to du kartus per savai
tę skrendama į Švediją. 1992 m. 
balandžio 23 d. pasirašytas ati
tinkamas memorandumas su 
“American Airlines”, teikian
tis nemažai vilčių Lietuvos 
ekonominių problemų spren
dimui. Amerikiečiai mano, kad 
Vilnius būtų labai tinkama vie
ta statyti pritaikytą orauostį, 
kuriame galėtų leistis patys 
didieji lėktuvai. Šalia to ten 
būtų įrengti pastatai institu
tui, kuriame galėtų mokytis 
aviacijos darbuotojai. Vyk
dant šį projektą, atsirastų apie 
4000 naujų darbų.

Taisyklės
Kalbant apie pilotams taiko

mas taisykles paaiškėjo, kad 
įgulos nariams neleidžiama 
skraidyti ilgiau negu 70 valan
dų per mėnesį. Taipgi nelei
džiama pilotams skristi dau
giau kaip dvylika su puse me
tų. Tuo būdu į pensiją pasitrau
kimo amžius įvairuoja.

“Lithuanian Airlines” vy
riausias pilotas yra Kazys Laz- 
dauskas. Kiekvienam lėktuvo 
modeliui yra skirtingai paruoš
ti lakūnai. Pvz. paruoštas skry
džiams “Boeing 737-200” negali 
vairuoti “YAK-42”. Iš viso yra

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Pradiniai rinkimų duomenys
ELTOS pranešimu, spalio 25 

d. Lietuvos seimo rinkimuose 
iš 2,501,000 gyventojų, turin
čių teisę balsuoti, balsavo 70%. 
Pradiniais duomenimis, pagal 
daugiamandatinę sistemą, kur 
balsuojama už partijas ar gru
pes, Lietuvos demokratinė dar
bo partija LDDP, vadovaujama 
A. Brazausko, gavo 39,9% balsų 
arba 33 vietas iš 70 vietų, Są
jūdžio koalicija 22,7% — 19 vie
tų, Krikščionių demokratų par
tija 13,4% - 11 vietų, Socialde
mokratų partija 6,2% — 2 vietas.

Vienmandatinėse apygardo
se iš 40 apygardų šešiose lai
mėjo LDDP, po vieną socialde
mokratų partija ir Lenkų są
junga. Po dviejų savaičių vyks 
pakartotiniai rinkimai vien
mandatinėse apygardose. Be
veik 84% balsavo už Lietuvos 
konstitucijos projektą.

Tačiau, kaip praneša Reute- 
rio agentūra, A. Brazausko par
tija laimėjo 46.57% — 35 vietas 
pagal daugiamandatinę siste
mą ir 10 vietų vienmandatinė
se apygardose, o Sąjūdžio koa
licija— 18 ir 1 vietą.

Kaišiadorių rinkiminėje 
apygardoje Algirdas Brazaus
kas laimėjo prieš Sąjūdžio kan
didatą, buvusį premjerą Gedi
miną Vagnorių.

Estijos premjeras
ELTOS pranešimu, Estijos 

prezidentas Lenart Meri pave
dė sudaryti vyriausybę Valsty
bės susirinkimo nariui Mart’ui 
Laar’ui, 32 metų amžiaus, “Isa- 
maa” (Tėvynės) bloko vadovui. 
Šis blokas su socialdemokra
tais, nepriklausomybės partija 
sudaro koaliciją, turinčią dau
gumą Estijos parlamente.

Naujasis Estijos premjeras 
gimė 1960 m., Tartu universite

apie 400 apmokamų įgulų na
rių. Maždaug 13% pilotų — lie
tuviai.

Prieš kiekvieną skrydį pilo
tai turi pereiti trumpą medici
ninį patikrinimą. Alkoholio 
vartojimas labai griežtai pri
žiūrimas. Jei; pilotas išgers 
stiklinę alaus prieš skrydį, jis 
bus atleistas iš darbo.

Paaiškėjo ir tai, kad pasta
tas, kuriame įsikūrusios avia
cijos raštinės, prieš tai buvęs 
užimtas “Jedinstvos” komunis
tų, kurie po nepriklausomybės 
pripažinimo išsikraustydami 
visa paliko baisioj būklėj. Sie
nose taipgi buvo rasti slapti 
mikrofonai.

Prievaizdės
Atgal skridęs “Boeing 737- 

200” lėktuvu. Keliavę 33 žmo
nės, dauguma danai. Įgulą su

Perkate arba parduodate naudotą 
automobilį? Jūs turite žinoti 

sekančius pakeitimus.
Nuo 1992 m. spalio mėn. 1 d., jeigu jūs privačiai 
pirksite naudotą automobilį, prekinį vagoną (van) arba 
nedidelį sunkvežimį (light truck), Ontario pardavimo 
mokesčiai bus apskaičiuojami nuo tos sumos, kuri yra 
didesnė: pirkimo kaina arba didmeninės prekybos 
vidutinė vertė. Didmeninės prekybos vidutinė vertė yra 
nustatoma nuodojant Kanados Raudoną Knygą 
(Canadian Red Book), kuri yra gerai žinoma naudotu 
automobilių prekyboje.

Mokesčiai mokami pakeičiant automobilio savininką 
vietinėje Vairavimo Teisių Įstaigoje (Drivers and 
Vehičles Licence Issuing Office). Kai kuriais atvejais 
mokesčių nereikia mokėti, pavyzdžiui jeigu naudotas 
automobilis yra dovanojamas tam tikram šeimos nariui 
ir jeigu jūs turite įrodymą.

Nuo 1993 m. balandžio mėn. 1 d., jeigu jūs norėsite 
privačiai parduoti savo automobilį, jūs turėsite nusipirkti 
automobilio pervedimo dokumentus. Šiuos dokumentus 
reikia atiduoti pirkėjui prieš parduodant automobilį. 
Juos galima gauti visose Vairavimo Teisių Įstaigose 
(Drivers and Vehicles Licence Issuing Office) ir 
Prekybos Reikalų Ministerijoje (Ministry of Consumer 
and Commercial Relations). Tokiu budu pirkėjai gaus 
informacija apie automobilio istorija, žinos ar yra 
skolos ant šio automobilio ir žinos apie pardavimo 
mokesčius.

©Ontario

te baigė istorijos mokslus. Bu
vo istorijos mokytojas, dirbo 
ir mokslinį darbą, reiškėsi žur
nalistikoje, 1990-92 m. Aukš
čiausiosios tarybos narys.

Pažeidė susitarimą
Spalio 13 d. Latvijos užsienio 

reikalų ministerija pasiuntė 
Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijai notą dėl įvykusių 
bombardavimų Saldaus poli
gone. Rusijos lėktuvai pažei
dė Latvijos-Rusijos susitari
mą. Draudžiami lėktuvų skri
dimai, naudojant ginklus. No
toje taipogi pažymima, kad 
bombardavimai kurį laiką kė
lė vietinių žmonių pasipikti
nimą.

Pirmasis vizitas
Spalio 12 d. baigėsi Estijos 

prezidento L. Meri 5-kių dienų 
vizitas Suomijoje. Jis susitiko 
su Suomijos prezidentu M. Koi- 
vist’u, ministeriu pirmininku 
ir užsienio reikalų ministeriu.

Susitikime su užsieniečiais 
diplomatais iškilo Estijos ir 
Rusijos santykiai. Prezidentas 
pažymėjo, kad Rusijos armijos 
išvedimas iš Baltijos kraštų 
turėtų didelę reikšmę Šiaurės 
Europos saugumui.

Suteikta paskola
Kaip praneša iš Lietuvos mi

sijos prie Jungtinių Tautų, Pa
saulinis bankas (World Bank) 
spalio 22 d. patvirtino pirmąją 
60 mil. dol. paskolą Lietuvai.

Ši paskola bus pavartota pa
dėti būtinoms tarnyboms, ku
rios rūpinasi energetika, svei
kata ir žemės ūkio gamyba.

Kovų ir kančių liudytojas
Gedimino prospekte 40 Vil

niuje veikia tautžudystės (ge
nocido) muziejus — kovų ir 

darę 4 lakūnai — du vengrai ir 
du lietuviai, kurie atliko prak
tiką. Tai buvo St. Pranculevi- 
čius ir V. Razgaitis.

Pastarasis paaiškinęs, kad 
įsigyti piloto kvalifikacijoms 
reikia atlikti 21-24 skrydžius. 
Kartu skridę keturios prievaiz
dės V. Cižinauskaitė, B. Rač- 
kaitė, R. Jasenovič ir J. Džek- 
čiorienė. Skrydžiui buvo pa
ruoštas šaltas maistas Vilniu
je. Palydovių-prievaizdžių dar
bą dirba daugiausia moterys. 
Jų vyriausioji — Jūratė Vaš
kienė. Vieno mėnesio apmoky
mas vyksta Vilniuje. Iš viso yra 
apie 150 paruoštų prievaiz- 
džių, bet dirbti galės tik tos, 
kurios mokės anglų arba vokie
čių kalbas, arba abi. Prie mė
lynų uniformų prievaizdės dė
vi gintarines sagtis, pagal ku
rias atpažįstama, kad tai lie
tuvaitės. S. 

kančių liudytojas. Jis spalio 
24 d. buvo pirmą kartą atida
rytas lankytojams. Šio muzie
jaus steigėjas — Lietuvos poli
tinių kalinių bei tremtinių są
junga ir Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija.

Muziejaus rūmai užima be
veik visą kvartalą tarp Vasa
rio 16-sios ir Aukų gatvių. Jie 
1890 m. buvo pastatyti apygar
dos teismui, o per visas okupa
cijas čia veikė priespaudos 
įstaigos — teismas, prokuratū
ra, gestapas, KGB. Čia buvo 
planuojami ir žudymai, tardo
mi ir kankinami Lietuvos žmo
nės.

Spalio 21 d. pirmieji į šį mu
ziejų buvo pakviesti žurnalis
tai. Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirm. B. Gajaus
kas žurnalistams pasakė, kad 
svarbiausias muziejaus rodi- 
nys yra kameros, kuriose kalė
jo ir mirė žmonės, o taip pat 
kambariai, kuriuose vyko tar
dymai.

Įsakėjuodinti
Kai Lietuva 1990 m. paskel

bė nepriklausomybės atstaty
mą, KGB atidėjo į šalį kitus rei
kalus ir nusprendė koncent
ruotis kovai su Baltijos kraš
tais, o vėliau ir su kitomis ša
limis, siekiančiomis laisvo ap
sisprendimo. Apie tai rašo bu
vęs KGB majoras M. Butkovas, 
1990-91 m. vadovavęs KGB sky
riui Norvegijoje, kaip prane
ša ELTA.

“Jautėme, kad norvegų para
ma baltiečiams stiprėja, artė
jama prie visiško šalies pripa
žinimo. Mes privalėjome viso
mis išgalėmis trukdyti”, — ra
šo Butkovas. Buvo nurodoma 
stipriais veiksmais diskredi
tuoti Baltijos kraštus.

Kai sausio 12 d. tankai riedė
jo Vilniaus gatvėmis, Norve
gijos skyrius gavęs telegramą, 
įpareigojančią šmeižti Vytau
tą Landsbergį. Per patikimus 
šaltinius pateikti žinių, kad 
Landsbergis priklausąs Kauno 
mafijai, kad jis yra nekompe- 
tetingas politikas, ambicingas, 
be psichinės pusiausvyros, ku
pinas didybės manijos, vedęs 
diskriminacinę tautinių mažu
mų politiką.

Po žudynių Vilniuje kagėbis
tai Norvegijoje turėjo skleisti 
žinias, kad už šiuos įvykius yra 
atsakingas Landsbergis, neš jis 
su savo valdžia juos išprovo
kavęs.

AfA 
PETRUI VAITKŪNUI 

mirus,
nuoširdi užuojauta žmonai ELENAI, sūnums-JURGIUI 
ir RIMANTUI su šeima -

Teta D. Kupčikienė su šeima 
Aldona, Lilė, Filomena su šeimomis

Jeigu jūs norite privačiai parduoti arba pirkti naudotą 
automobilį, ir norite daugiau apie tai sužinoti, 
skambinkite angliškai 1-800-263-7965 ir prancūziškai 
1-800-668-5821. Arba jūs galite prašyti leidinio. 
Užpildykite žemiau nurodytą kuponą, ir mes 
nemokamai atsiųsime informaciją.

ĖZj Telefono prietaisas kurtiems 1-800-263-7776 
(angliškai arba prancūziškai).
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Taip, aš norėčiau daugiau sužinoti apie Naudotų 
Automobilių Informacijos Programų (Used Vehicle 
Information Program).
Name:_________________________________________
Vardas:
Address:_______________________________________
Adresas:
City: Postal Code:_____________
Miestas: Pašto kodas:

Send to: Ministry of Transportation
Rašykite: Communications and Public Education Branch

1st Floor, West Tower 
1201 Wilson Avenue 
Downsview, Ontario 
M3M U8

□ English/French 
angliškai/prancūziškai

Naudotų Automobilių Informacijos Programa

Atšventė 60-jį gimtadienį
Spalio 18 d. Lietuvos aukš

čiausiosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis šventė 
savo 60-jį gimtadienį. Iš ryto 
gyvenamajame rajone parla
mento vadovą prikėlė tranki 
studentų orkestro muzika. To
kia studentų tradicija muzi
kos garsais žadinti savo myli
mus profesorius gimtadienio 
proga.

Pirmieji sukaktuvininką pa
sveikino Politinių bei tremti
nių sąjungos atstovai. Su mar
šu atžygiavo Lietuvos savano
riai — kaip pirmajam garbės 
savanoriui buvo įteiktas su įra
šu karabinas. Ištvermės, svei
katos ir drąsos linkėjo Vytau
tų klubo atstovai.

Garbųjį sukaktuvininką svei
kino premjeras A. Abišala, vy
riausybės nariai, užsienio vals
tybių ambasadoriai, savivaldy
bių vadovai, partijų ir judėji
mų, visuomeninių organizaci
jų atstovai. Pavakary atėjo ar
timiausi žmonės — tėvas ir gi
minės.

Nėra pasikeitimų
Priešingai pasklidusioms ži

nioms, pirmasis Lietuvos ap
saugos ministerio pavaduoto
jas E. Nazelskis pareiškė, kad 
nėra jokių požymių, kad Rusi
jos kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos yra pristabdomas. 
Kariuomenė išvykstanti pagal 
abiejų pusių suderintą tvar
karaštį.

Premjeras A. Abišala pažy
mėjo, kad iš Rusijos negauta 
jokių oficialių pranešimų, jog 
kas nors keistųsi.

“Atminties sodas”
Tokiu pavadinimu spalio 21 

d. Vilniaus fotografijos galeri
joje atidaryta Nacionalinės 
premijos laureato fotomeni
ninko Romualdo Pozersko pa
roda.

Pirmoje rodinių dalyje — 
nuotraukų serija “Lietuvos 
kaimo kapinaitės”, antroje — 
“Lietuviškos kapinės Čikago
je”.

R. Pozerskas kapines foto
grafuoja jau antrąjį dešimt
metį. 1988 ir 89 metais, lanky
damasis JAV-se, Čikagoje foto
grafavo Š. Kazimiero ir Tauti
nes kapines. Padarė Biržiškų, 
Varno, Griniaus ir kitų žymių 
išeivijos lietuvių antkapių 
nuotraukas. J. A.

Viršuje: “Lithuanian Airlines” lėktuvas “Boeing 737-200” skraidina keleivius iš Vilniaus į Kopenhagą. Apačioje: 
buvęs “Aeroflot” lėktuvas, įjungtas į “Lithuanian Airlines” tarnybą
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@> LAISVOJE TEVYNEJE
METALINIS TINKLAS

Lenkijos pasienio apsaugos 
komendantūra pranešė, kad Og- 
rodnikų-Lazdijų pasienio per
ėjos rajone stato metalinę 320 
metrų ilgio tinklo užtvarą. Mat 
toje vietoje daug asmeny pre
kes iš Lietuvos nelegaliai per
neša Lenkijon ir, grįžę į Lazdi
jus, legaliai atvažiuoja patys 
nesumokėdami muito. Metalinio 
tinklo užtvara norima sustab
dyti kontrabandinius Lenkijon 
važinėjančių spekuliantų veiks
mus.

SENOS KOVOS SUKAKTIS
Paskutinieji tada bolševikais 

vadintų sovietų kariuomenės da
liniai iš Zarasų apskrities buvo 
išstumti 1919 m. rugpjūčio pa
baigoje. Kautynės vyko prie Sa
lako, Zarasų, Kalkūnų, Eglainės 
ir Daugpilio. Kartu su lietuviais 
kovon prieš bolševikus buvo įsi
jungę ir lenkai. Septyniasdešimt 
trečiosios šios kovos metinės 
buvo paminėtos Zarasuose, kur 
tebėra gyvas jos dalyvis Nikode
mas Kaladinskas. Su įvykusiu 
minėjimu “Tiesos” skaitytojus 
supažindina Vytautas Baltakis. 
Sėlių aikštėje buvo išrikiuoti 
garbės ir “Geležinio vilko” kuo
pų kariai, Utenos, Zarasų, Šven
čionių ir kitų rajonų kuopų sa
vanoriai. Svečiais minėjiman 
įsijungė Latvijos Daugpilio ra
jono savanorių rinktinės kariai 
ir Lenkijos kariuomenės atsto
vai su pik. M. Petersu. Sėlių aikš
tėje plevėsavo Lietuvos, Latvijos 
ir Lenkijos vėliavos. Lietuvos 
savanorių priesaiką priėmė 
krašto apsaugos ministeris Aud
rius Butkevičius. Priesaiką da
vusius savanorius palaimino Za
rasų parapijos klebonas dekanas 
Vytautas Kapočius. Gėlių vaini
kai buvo padėti Zarasų, Latvijos 
Šventės ir Eglainės miestelių 
kapinėse, kur yra palaidoti tada 
žuvę Lietuvos kariai. Trys vai
nikai su uždegtomis žvakėmis 
buvo paleisti Dauguvos upėje, 
prisimenant prie Daugpilio su 
lietuviais žuvusius lenkus ir 
latvius.

DZŪKIJOS GRYBAI
Sausra šiemet padarė daug 

žalos uogoms Dzūkijos miškuo
se, bet grybai atsigavo po rude
ninio lietaus. Juos iš rinkėjų 
pradėjo supirkinėti įvairios pri
vačios ir bendros firmos. Iš su
pirkimo punktų grybai gabenami 
į konservų fabrikus Vokietijoje. 
Didžiausią paklausą turi vove
raitėmis (voveruškomis) vadina
mi grybai. Viename punkte jų 
kasdien nuperkama apie tris to
nas. Dzūkėms už kilogramą vove
raičių mokama iki 10 Vokietijos 
markių, už kilogramą baravykų - 
iki 5 markių. Kaina yra susieta 
su pristatomų grybų kokybe. Vo
kiečiai nesiskundžia per didelė
mis išlaidomis, nors jų konser
vų fabrikus pasiekia tik apie 
60% konservavimui tinkamų gry
bų. Beveik pusė neatlaiko ilgos 
kelionės iš Dzūkijos. Vietinėje 
Lietuvos grybų rinkoje buvo bai
minamasi, kad jie gali būti pa
vojingi žmogaus sveikatai. Mat 
juos radioaktyviomis medžiago
mis buvo užteršęs atominėje 
Černobylio jėgainėje įvykęs 
sprogimas. Grybų mėgėjus nu
ramino Lietuvos higienos cent
ro radiologijos laboratorijoje 
atlikti tyrimai. Jiems buvo pa

PATARNAVIMAI l LIETUVĄ
• Pristatom jūsų sudarytus siuntinius gavėjui į namus.
• $2.10 kg laivu plius pristatymas, $4.90 kg lėktuvu.
• Hamiltono rajone paimame iš namų.
• Mažiausia siunta - $15, maksimumo nėra.
• Pristatome automobilius, šaldytuvus, šaldyklas, viryklas ir 

televizorius tiesiai gavėjui į namus.
• Automobilis LADA VAZ 21063 $4,000.00 JAV dol.
• Virykla 4 skylių, elektrinė arba dujinė $200.00 JAV dol.
• Šaldytuvas “Snaigė” $250.00 JAV dol.
• Skambinkite dėl kitų prekių bei automobilių kainų.
• Pristatom pinigus į rankas.
• Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
517 Fruitland Road 
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 
Tel: (416) 643-3334 
Fax: (416) 664-6097 

Regina (Gina) 
’< Gregorian 

Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba. 

Bųrlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

RF/UBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

naudoti grybai iš Varėnos, Šiau
lių, Vilniaus, Šalčininkų, Molė
tų ir Kėdainių rajonų miškų. Jų 
užterštumas radioaktyviomis 
medžiagomis neviršijo Lietuvo
je leidžiamos saugios normos. 
Po atliktų tyrimų buvo praneš
ta, kad valgomuosius grybus 
Lietuvos teritorijoje galima 
rinkti be jokių apribojimų.

LENINAS PAS VAGIS
Gintaras Svaliukas, “Lietu

vos ryto” skaitytojus supažin
dinęs su rugsėjo 24 d. krimina
liniais nusikaltimais Lietuvo
je, šio dienraščio rugsėjo 26 d. 
laidoj primena ir Lenino iške
liavimą pas bronzos ir vario va
gis: “Užvakar į darbą atėję Jo
navos komunalinių įmonių kom
binato darbuotojai neberado jų 
teritorijoje saugoto Lenino bius
to. Proletariato vadas čia buvo 
atgabentas iš miesto centro, 
apkaltas lentomis ir laukė sa
vo tolesnio likimo. Jis, pasirodo, 
labiausiai rūpėjo spalvotųjų 
metalų karštlige sergantiems. 
Kol kas neaišku, kaip jiems pa
vyko išgabenti 5 tonas sverian
tį biustą. Šito negali pasakyti 
ir teritoriją saugojęs sargas. 
Jis buvo girtas ir, kaip pats sako, 
klausėsi muzikos ..Jonavai 
nereikalingo Lenino biusto liki
mą, atrodo, išspręs vagys, naują 
paskirtį rasdami spalvotųjų me
talų juodojoje rinkoje.

GRĄŽINO LIETUVON
“Tiesa” rugsėjo 18 d. paskelbė 

ELTOS pranešimą apie Lietu
von iš JAV grąžinamą Antaną 
Mineikį, vokiečių okupacijos 
metais tarnavusį XU-jame sa
visaugos batalione. Iš jo buvo 
atimta JAV pilietybė dėl nutylė
to priklausymo tam batalionui. 
Iš JAV ištremto A. Mineikio by
lą dabar spręs Lietuvos genera
linė prokuratūra. ELTOS prane
šime rašoma: “Generalinė pro
kuratūra yra pareiškusi, kad 
dėl visų asmenų, kaltinamų nu
sikaltimais žmonijai, bus atlikti 
vispusiški ir objektyvūs tyrimai 
pagal Lietuvos Respublikos įsta
tymus. Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministerija yra 
įteikusi JAV ambasadai diplo
matinę notą, kurioje Lietuvos 
Respublikos generalinė proku
ratūra prašo Jungtines Ameri
kos valstijas pateikti visą turi
mą medžiagą apie A. Mineikį. 
Generalinė prokuratūra kreipė
si į AT komisiją KGB veiklai 
tirti, prašydama patikrinti, 
ar KGB archyvuose yra duome
nų apie A. Mineikį. Generali
nė prokuratūra pareiškia, kad 
ji labai rimtai tirs visas ži
nias apie asmenis, dalyvavu
sius karo nusikaltimuose. Visi 
asmenys, dalyvavę nusikalti
muose žmonijai, bus persekio
jami pagal Lietuvos įstatymus. 
Kita vertus, visi apkaltinti 
asmenys turės teisę į gynybą 
ir jiems bus užtikrintas advo
kato dalyvavimas. Galutinis 
sprendimas dėl A. Mineikio bus 
priimtas, gavus medžiagą iš JAV 
teisinių institucijų ir atlikus 
išsamų tyrimą”. Antanas Minei- 
kis yra pirmas JAV pilietybės 
netekęs lietuvis, grąžintas ne
priklausomybę atgavusion Lie
tuvon. Lietuvos generalinis pro
kuratūros sprendimo jis laukia 
senelių prieglaudoje Vilniuje.

V. Kst.

Skambinti: 9 v.r. - 8 v.v.; 
pristatyti: 10 v.r.- 5 v.p.p.; 
šeštadieniais: 10 v.r.- 3 v.p.p. 
Susitarus priimsime visada.

Dr. R. STASEVIČIŪTĖ, laimėjusi apdovanojimą. Iš kairės: Mohawk ko
legijos mokytojai A. Jausums, M. Stonell, dr. R. Stasevičiūtė, draudimo 
bendrovės prezidentas Alec Bukhman Nuotr. R. Choromanskytės

Nauji rūpesčiai Suvalkų trikampyje
VYTAUTAS PEČIULIS

Keletą metų buvo ramu Su
valkų trikampyje. Po ilgus me
tus trukusių kovų buvo atgau
tos lietuviškos pamaldos Sei
nuose. Lomžos vyskupas Paetz 
ne tik patenkindavo lietuvių 
reikalavimus, bet ir ragin
davo nepamiršti savo tautinių 
papročių, ugdyti lietuvybę lie
tuvių apgyventose parapijose. 
Džiugu buvo girdėti viskuo pa
tenkintus lietuvius. Seinų ba
zilikoje skambėjo lietuvių kal
ba, girdėjosi giedojimas, ir vi
si buvo patenkinti. Nesigirdė
jo priekaištų dėl esamų pamal
dų. Buvo užmirštos skriaudos 
tos parapijos lietuviams.

Subyrėjusi komunistinė san
tvarka, atrodė dar daugiau pa
lengvins viską. Deja, naujau
sios žinios iš Seinijos nėra 
džiuginančios. Sunki valsty
bės ekonominė padėtis apsun
kino kultūrinį gyvenimą. Pra
dėtus statyti kultūros namus 
Punske užpuolė sunkiai nuga
limos kliūtys. Dėl lėšų stokos 
ir negautos paramos iš kultū
ros fondų namų statyba visai 
sustojo.

Didžiausias šiuo metu rūpes
tis yra paskelbti planai įsteig
ti naują parapiją Vidugiriuo
se. Jau ne kartą buvo rašyta 
apie pagalbinės šventovės sta
tymą Punsko parapijai. Ne tik 
mes išeivijoje, kilę iš to kraš-

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi-

“TŽ” leidėjai

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

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ‘ i

(Esu “Union Gas” /k\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303 

to, buvom tam priešingi, bet ir 
ten gyvenantieji lietuviai ne
pritarė, kad šventovė būtų sta
toma. Visuomet buvo motyvuo
jama, kad pastatyta šventovė 
pakenks ne tik Punsko parapi
jai, bet ir suardys tai, kas bu
vo pasiekta Seinuose po ilga
metės kovos už pamaldas ba
zilikoje.

Anuomet rašiau, kad pasta
čius šventovę Vidugiriuose, 
bus užtraukta nelaimė tam 
kraštui. Dabar gautame laiš
ke iš įtakingo veikėjo man ra
šoma: “Tavo pranašauta nelai
mė anais laikais spaudoje šian
dien, turiu pasakyti, jau pra
sidėjo”. Taip pat straipsniai 
“Tėviškės žiburiuose” ir “Auš
roje” tai patvirtina. Nuostabu 
tai, kad kaip ir anais kovos lai
kais, dabar viskas siūloma 
Kristaus ir artimo meilės var
du. Tie gražiu būdu apgaudi
nėjimai greitai žmonių paste
bimi.

Visi paaiškinimai, kaip ir 
seniau, pavedami kam kitam. 
Elko vyskupas Wojciech Ziem
ba tai pavedė atlikti savo pa
dėjėjui vyskupui Edward Sam- 
sel, kuris, paprašytas paaiš
kinti, pasakė, kad tai atliks 
prel. Dzermeika, nes jis yra 
vyskupo įgaliotinis lietuvių 
reikalams Suvalkų trikampyje.

Vysk. E. Samsel buvo vysku
po Sosinowskio padėjėju Lom
žos vyskupijoje, o dabar yra 
perkeltas į naują vyskupiją 
Elke ir paskirtas vyskupo Ziem
ba padėjėju. Tuose lietuvių 
reikaluose yra patyręs, nes, 
būdamas Lomžoje, tvarkė rei
kalus lietuvių nenaudai, ko
vojant dėl lietuviškų pamal
dų Seinų bazilikoje. Tik atėjus 
vyskupui Julian Paetz pasida
rė tvarka Seinuose, ir šventa 
ramybė įsiviešpatavo Suvalkų 
trikampyje. Dabar Lomžos vys
kupija yra padalinta, ir palan
kus lietuviams vyskupas netu-

“GYVATARAS” iivSėSš"
KONCERTĄ-ŠOKIUS -
lapkričio 7, šeštadienį, Jaunimo centre.

Pradžia 7 v.v., programa 7.30 v.v.
Turtinga loterija, baras, vakarienė.

Šokiams gros “Žagarai”

195 King Street West
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Hamilton, Ontario
Dr. ROMUALDAI STASEVIČIŪ- 

TEI, prieš dvejus metus atvyku
siai iš Lietuvos, š.m. spalio 8 d. 
Mohawk kolegijoje, buvo įteiktas 
specialus naujiems ateiviams skir
tas apdovanojimas (award) ir pini
ginė premija. Šis apdovanojimas 
buvo įsteigtas 1989 m. Alec Buk
hman draudimo bendrovės ir įtei
kiamas kasmet, labiausiai pasi
žymėjusiam naujam atvykusiam at
eiviui.

Romualda dvejus metus ruošėsi 
ir išlaikė anglų kalbos, medici
nos egzaminus, leidžiančius at
likti gydytojos praktiką Kanado
je. Visa tai pasiekė dirbdama 
ir pelnydama duoną St. Peter’s 
ligoninėje kaip valytoja. Jos troš
kimas - pradėti gydytojos darbą 
Kanadoje.

Nežiūrint visų sunkumų, ji 
visada yra maloni, draugiška, 
mėgstama mokytojų, draugų ir 
kitų.

Džiaugiamės su tavimi ir lin
kime tolimesnės sėkmės. C.

PAGERBDAMI a.a. VYTAUTĄ 
MAČIKŪNĄ ir reikšdami užuo
jautą artimiesiems, Kanados lie
tuvių fondui aukojo $50 - Z. A. Sta
naičiai.

PRISIMINDAMI SAVO MIRU
SIUS TĖVELIUS, Kazimierą ir 
Veroniką Stanaičius, sūnus Zeno
nas ir duktė Nijolė Kanados lietu
vių fondui aukojo $3435, padidinę 
savo įnašą iki $5000.

Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja. KLF

Delhi, Ontario
“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”, 

pagalbos fondui Lietuvoje a.a. Ma
rijos Kudirkienės atminimui auko
jo: $40 - D. Bartulis; $20 - D. Chai- 
nauskienė (London), V. J. Jocas, Al
dona Lach, E. J. Strodomskis, T. A. 
Žebertavičiai; $15 - Vanda Jaku- 
bickienė; $10 - Juzė Valaitienė; 
$5 - K. Šimutienė.

Nuoširdžiai visiems aukotojams 
dėkoja KLK moterų dr-ja.

ri jokios galios, nes liko Lom
žoje. Prasidėjo atkakli kova.

Naujos parapijos neužbaig
tos šventovės Vidugiriuose 
lietuviai neleidžia užimti. Pro
testuodami prieš apgaulę, už
rakino grandinėmis duris. Jas 
pašalinus kažkieno įsakymu, 
apkaustė metalinėm užtvarom, 
tuo parodydami savo protestą.

Jie atliko tą darbą, gelbėda
mi to krašto lietuvių teises. 
Tikiu, kad jie šią kovą laimės 
greitai ir nereikės kovot dau
giau kaip dešimtį metų, kaip 
buvo kovojama dėl pamaldų 
Seinų bazilikoje. Reikia tikė
tis, susipras vyskupijos vado
vybė ir nesileis į ilgus metus 
trunkantį kivirčią, kokį jau yra 
patyrę ne taip seniai. To kraš
to lietuviai yra užgrūdinti ir 
turi ilgų metų patirtį. Turi jie 
kantrybės ir savo teises gin
dami niekados nenusileidžia, 
nors patiria įvairių pažemi
nimų.

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Mičigano apygardos 
metiniame atstovų suvažiavime 
birželio 21 d. Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre pagrindinį veiklos 
pranešimą padarė valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus. Naujon 
valdybon buvo išrinkti ir ją, pa
siskirstę pareigomis, sudarė: 
pirm. Liuda Rugienienė, vice- 
pirm. Vytautas Jonaitis, ižd. Da
nutė Petrusevičiūtė. Kontrolės 
komisijon įsijungė Mykolas Aba
rius, Algimantas Bražėnas, ir 
Eleonora Grigaitienė.

Bruklyno lietuvių Apreiškimo 
parapija rugsėjo 13 d. Kultūros 
židinio kieme ir salėse surengė 
paskutinę 1992 m. sezono gegu
žinę. Spaudoje pranešama, kad 
Šv. Jurgio lietuvių šventovė 
Bruklyne, pasikeitus gyventojų 
pasiskirstymui, buvo perleista 
juodosios rasės atstovams. Vys
kupijos nutarimu jos vidaus 
įrenginiai atiduoti Apreiškimo 
parapijai. Jon iš Šv. Jurgio šven
tovės buvo pervežti liturginiai 
drabužiai, Kryžiaus kelio stočių 
reljefai, statulos ir altorius. Da
lis šio turto bus pasiųsta Lietu
vos katalikams.

A. a. Monika Subačiūtė-Stra- 
žinskienė, Sibiro tremties kan
kinė, po ilgos ligos mirė Floridos 
St. Petersburge rugpjūčio 2 d. 
Velionė gimė 1923 m. sausio 8 d. 
Balbieriškyje, Marijampolės ap- 
skrityje, buvo baigusi Balbieriš
kio žemės ūkio mokyklą. Į Uralo 
kalnų akmens anglies kasyklas 
1945 m. ji buvo ištremta su tė
vu, o motina su kita dukra — Uz- 
bekistanan. Dėl sunkaus darbo 
Uralo kasyklose mirė beveik visi 
ten ištremti vyrai, įskaitant ir 
Monikos tėvą. Moterų gyvų išliko 
apie 20. Velionė su savo draugė
mis Marija Duloniene ir Sofija 
Zagorskiene 1948 m. pabėgo iš 
kasyklų. Įvairiomis susisiekimo 
priemonėmis jos pasiekė Lenin
gradą ir iš jo pėsčiomis grįžo 
Lietuvon. Čia ji 1949 m. ište
kėjo už buvusio partizano Vytau
to Stražinsko, kuris buvo išaiš
kintas, suimtas ir ištremtas Si
biran 1950 m. Po Stalino mirties 
Lietuvon jam buvo leista grįžti 
1956 m. Nikitos Chruščiovo val
dymo laikais Monikai ir Vytau
tui Stražinskams 1960 m. buvo 
leista emigruoti Vokietijon. Iš 
ten jie sekančiais metais atvy
ko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Su
laukę pensininkų amžiaus, 1981 
m. jiedu persikėlė St. Peters- 
burgan. Pelnyto poilsio dienas 
sudrumstė prasidėjusi liga, pa
tirtos kelios operacijos. Rug
pjūčio 4 d. laidotuvių koplyčio
je Rožinį sukalbėjo Šv. Kazimie
ro misijos vedėjas kun. V. Bal
čiūnas. Su velione atsisveikino 
St. Petersburgo lietuvių klubo 
pirm. K. Jurgėla ir Lietuvos duk
terų skyriaus valdybos vicepirm. 
D. Mackialienė. Gedulines Mi
šias Šv. Vardo šventovėj rugpjū
čio 5 d. atnašavo kun. V. Balčiū
nas. Velionę gausus būrys tau
tiečių palydėjo Memorial Park 
kapinių mauzoliejun.

Australija
Adelaidės lietuvių pensininkų 

klubas kas mėnesį surengia na
rių susirinkimą, paįvairintą bin- 
go lošimu. Rugsėjo 10 d. klubo 
valdybos pirm. E. Dukas pasvei
kino didesnį dalyvių skaičių. 
Mat jau buvo grįžę išvykoj į Lie
tuvą dalyvavę pensininkai. Jis 
taipgi supažindino su valdybos 
planuojama klubo veikla. Po 
bingo lošimų ir kavutės buvo ro
doma Vacio Vasiliausko iš Lietu
vos atsivežta vaizdajuostė “Lie
tuva širdy”. Ją sukūrė Austra

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((rp A T A » LIETUVIŲ KREDITO
1 yYJL/lVrV 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:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3%
santaupas.............................3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% 
90 dienų indėlius .........  4.25%
1 m. term, indėlius .............. 6%
1 m. term, ind.mėn. pal....... 5.5%
3 m. term.Indėlius .......... 6.25%
RRSP ir RRIF (pensijos)...2.75%
RRSP ir RRIF 1 m................  6%
RRSP Ind. 3 m................  6.25% 

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Taikoje’

lijoje viešėjęs svečias iš Lietu
vos Stasys Arnašius. Valandą 
trukusion vaizdajuostėn buvo 
įjungti Adelaidės, Melburno, 
Kanberos lietuviškojo gyvenimo 
vaizdai, Australijos gamtovaiz
džiai. Vaizdajuostė apie lietu
vių veiklą Australijoje tris kar
tus buvo transliuota Lietuvos 
televizijos. Ji įdomi ir Austra
lijos lietuviams, ypač tiems, ku
rie save rado ekrane rodomose 
lietuviško gyvenimo nuotrupose.
Britanija

Vyčio klubo valdyba Bradforde 
gegužės 16 d. surengė tradicinį 
pobūvį lietuviams pensinin
kams. Prie vaišių stalo buvo 
susilaukta gero pusšimčio daly
vių. Jie beveik visi buvo pensi
ninkai, papildyti studijas Brad- 
fordo universitete gilinančių 
tautiečių iš Lietuvos.

Tradiciniu yra tapęs rudeninis 
Britanijos lietuvių sąskrydis, 
susietas su Tautos šventės minė
jimu. Šiemet jis įvyko Nottingha- 
me, kur gražų būrį svečių eks
kursiniu autobusu nusivežė 
DBLS centro valdybos pirm. J. 
Alkis. Šventės dalyvius pasvei
kino DBLS Nottinghamo sky
riaus valdybos pirm. J. Damaše- 
vičius. Apie dabartines Lietuvos 
problemas kalbėjo jos ambasa
dos Londone patarėjas dr. A. Ne
savas ir Lietuvos ambasados Pa
ryžiuje patarėjas Vytautas Nau- 
dužas, Britanijoje viešėjęs su 
žmona Vida, dukromis Regina ir 
Monika. Abi Naudužaitės daino
mis įsijungė V. Gasperienės va- 
dovauton programon. Ją taip 
pat atliko ir F. Vainorienės pa
ruoštas kanklių orkestrėlis, pia
nistė V. Zdanytė, trombonistas 
D. Žičkus, Nottinghamo “Ginta
ro” choras, V. Gasperienė, R. Be- 
dulskytė-Bishop, J. Horwill, et
nografinei daliai atstovavusi I. 
Vedrickaitė. Židinyje rugsėjo 
6 d. Lietuvai skirtas Mišias at
našavo kun. dr. S. Matulis, MIC. 
Jos buvo užprašytos DBLS Not
tinghamo skyriaus valdybos. 
Giedojo naujosios paryžietės 
Regina ir Monika Naudužaitės.

Lenkija
Tradicinis lietuvių liaudies 

ansamblių sąskrydis birželio 28 
d. įvyko Burbiškėse prie Gala
dusio ežero. Ansamblius, sve
čius ir žiūrovus pasveikino Len
kijos lietuvių draugijos vice
pirm. J. Kardauskienė. Šventės 
programai vadovavo R. Burdi- 
naitė. Sąskrydyje dalyvavo: 
Krasnagrūdos ir Seinų vaikų 
ansambliai, Seinų suaugusiųjų 
ansamblis (vadovė A. Vevers- 
kytė), Dusnyčios etnografinis 
ansamblis (Vadovė O. Skripkie- 
nė), Krasnavo mokyklos mergai
čių duetas (vadovas V. Kibyšius), 
Navininkų mokyklos šokėjų gru
pė (vadovas H. Karčiauskas), 
dainininkų grupė (vadovas K. 
Sidaris), Vaitakiemio mokyk
los dainininkų grupė (vadovas 
G. Kraužlys), Vaitakiemio kai
mo liaudies dainininkų grupė 
(vadovai G. Kraužlys ir K. Sida
ris), Punsko etnografinis an
samblis (vadovė A. Vaicekaus
kienė), Punsko mokyklos voka- 
linė-instrumentinė grupė “Ul
buonėlės” (vadovas A. Šliau
žys), Lenkijos lietuvių draugi
jos dainų ir šokių ansamblis 
“Sūduva” (vadovai A. Šliaužys 
ir V. Vektorienė), Lietuvių kul
tūros namų kaimiška kapela 
“Klumpė” (vadovas V. Baba- 
liauskas), Lietuvių kultūros 
namų choreografinis sambūris 
“Jotva” (vadovai J. Kardauskie
nė, A. ir A. Uzdilos). Svečių 
teisėmis sąskrydin įsijungė iš 
Lietuvos atvykę “Aliukai” ir 
Pupų Dėdės vaikaitis.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas... 12.25% 
nekiln. turto pask. 1 m. ... 6.5% 
nekil.turto pask. 3 m........ 8.5%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.



Generolas Juodišius - Sibiro kankinys
Jo šimtąjį gimtadienį minint

Lietuvos partizanų talkininkė PALMĖ - ANELĖ RUSECKIENĖ nuo 
Skriaudžių. Jos sodyboje iki šiol išliko nesunaikintas Pietų srities parti
zanų vado Lito (Vilties) - SERGIJAUS STANIŠKIO BUNKERIS

FA Ž V JI 14 AS
k,d kovotoja talkininkė Palm*,

1951 ■••rudeni, ypatingai aunklu kovo* metu, savo aody- 
"°£• P*ft.lzenana įsirengti slėptuvę, be to, gerai
rėPitakoB*irak?ttB koVo° tuo pačiu reikalu pada
re Įtakos Ir kitiems savo ielaoa narlaaa. Slėptuvėje par 
tlzanal,be pertraukos, aėknlngal Išgyveno 6 mėnesius.Ji 
y. ?* Maskavo slėptuvę ir globojo partizanus:skalbė bal
tinius, pristatydavo vandenio Ir virdavo valgyti. Be jos 
Žinios nieks J slėptuvę neįeidavo Ir 1S Joa neišeidavo. 
Ypatingai jai teko labai sunkus Ir atsakingas darbas šie 

naktį, visus pėdsakus 1 slėptuvę teko mas
5“? “otu» 1U sodyboje MOB-istų buvo 

5" “ontimLtl *$’’ 5*?1,u J1 ryštlnguno nenustojo ir bQ- 
kSkvlESŽ Jrt: visuomet geros nuotaikos, ji po
kiekvienos kratos ne tik padrąsindavo savo šeimos nariui 

kovotojus gerai nuteikdavo.
reikalą ir Išgales, tal- XX lkl T*’yn* bus laisva.

lr ryitlngmų bei atkaklumą,
kovoto 1a*talklnlnk8 "?I”'1?1“u"<’ayb*8 atstatymo, laisvės 

o otoja talkininke Palmė yra apdovanota Lala- 
ėpr«lrKi2.3 „* Ar,y £ 1 u ■ I III laipsnio. 

PLSr leak. sr.J J 1, 5e.04.l5.
53.04.16. Urltles^^’a^^ /.
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ALFONSAS NAKAS

Krasnojarsko krašte, buv. La
mos lageryje prie Lamos ežero, 
1990 m. vasarą pastatytas impo
zantiškas paminklas kapinėse 
ir lietuviškas koplytstulpis iš 
sibirinio maumedžio ten, kur 
stovėjo kalinių barakas. Prie 
koplytstulpio pritvirtintoje 
metalo plokštėje surašyta ten 
kalintų Baltijos valstybių aukš
tųjų karininkų pavardės bei jų 
kariniai laipsniai: 14 lietuvių 
(vienas majoras, 11 pulkininkų 
ir 2 generolai), 13 latvių, 15 
estų. Paminklinė lenta, tik su 
lietuvių pavardėmis, rado gar
bingą vietą ir Kauno Vytauto 
Didžiojo šventovėje, gausiai 
lankomoje ne tik maldininkų, 
bet ir ekskursantų. Lietuvių 
sąraše matome ir brig, gene
rolo Jono Juodišiaus pavardę.

1992 m. sueina 100 metų nuo 
Jono Juodišiaus gimimo. Su
kaktis ypač iškilmingai pami
nėta pamaldomis bei akade
mija birželio 19-ją Kauno Ka
rininkų ramovėje. Apie velio
nį kankinį plačiai rašė “Kau
no laikas”, “Lietuvos aidas”, 
“Kardas” ir kiti laikraščiai. 
Išeivijos spaudoje teko maty
ti rašinių “Drauge” ir “Darbi
ninke”. Jeigu buvo ir kitur - 
nepastebėjau, nes du vasaros 
mėnesius viešėjau Lietuvoje. 
Susipažinau su generolo sūnu
mi Paulium, smuikininku, Vil
niaus konservatorijos profe
sorium, tėvo likimą jautriai 
pergyvenančiu.

Karinėm pakopom
Jonas Juodišius gimė 1892 m. 

(Čia turiu stabtelti. Bostoniškė 
LE skelbia jį gimus “apie 1893 
(metus)”, bet šią prielaidą at
metame, nes du gyvi sūnūs me
tus geriau žino. “Kauno laikas” 
plačiausioje biografijoje temi
ni 1892-sius metus, be mėne
sio ir dienos. Bet “Lietuvos ai
das” ir “Kardas” prideda birže
lio 18-ją. Pokalbyje su prof. 
Paulium nekilo mintis tikslios 
datos paklausti, nes maniau 
rasiąs LE, kitų rašiniuose. Tad 
telieka tik metai; jei mėnuo ir 
diena tik spėjama, kad kitų to
liau neklaidinčiau). Taigi gi
mė Šakių aps., Barzdų vis., Ro- 
pidų k. Mokėsi Marijampolės ir 
Šakių gimnazijose. Atestatą 
1913 m. gavęs, įstojo į Petra
pilio un-tą studijuoti matema
tikos. Neilgam. I Didžiajam ka
rui prasidėjus, mobilizuotas 
į Rusijos kariuomenę. Kaip 
studentas išsiunčiamas į Ode
sos karo mokyklą, kurią 1916 m. 
gale baigia geriausiais pažy
miais. Trumpai pabuvęs fron
te, gauna įsakymą vykti į kul
kosvaidininkų kursus Rževe. 
Kaip matematikas, tampa arti
leristu.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Nauji pasiūlymai Kalėdų proga 

Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 

Laivu centų už svarą
tik +$10 mokestis už patarnavimą

Pavyzdžiui: 10sv siuntinys kainuos $16. 

Garantuotas patarnavimas. 

Nemokamas paėmimas iš namų - 

greitas pristatymas.
Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 

Kanadoje tik per

VP0LIMEX
TORONTO: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
MISSISSAUGA: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
SCARBOROUGH: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

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 (vairiose 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

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 laikę. • 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.

Skrendantiems įšiltus kraštus parūpinant bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

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

Nuo spalio 15 - $899 -(-mokesčiai

Teiraukitės ir apie likusių vietų išpardavimą $799

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Nuo 1917 m. Vakarų fronte, 
13-sios lengvųjų mortyrų arti
lerijos divizijoje, tarnauda
mas dalyvavo įvairiose kauty
nėse. Karui baigiantis, 1918 m. 
kovo 25 d. išlaikė artilerijos 
karininko egzaminus. Tų pa
čių (1918-jų) metų liepos mė
nesį grįžo į Lietuvą. Trumpai 
dėstęs matematiką Šakių “Ži
burio” gimnazijoje, 1919 m. 
sausio 23 d. stojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę. Dalyva
vo laisvės kovose. Kaip draus
mingas ir gabus karininkas pa
reigomis net pralenkė turimus 
laipsnius. Antai, 1920 m. vasa
rio 1 d. paskirtas į 1-mąjį pa
sienio pulką, būdamas kapito
nu ėjo ir bataliono vado parei
gas, o po dviejų metų buvo 
haubicų baterijos vadu. Baigęs 
Kauno Aukštųjų karininkų 
kursus, 1923 m. pakeltas į ma
jorus tapo 2-jo artilerijos pul
ko vado padėjėju, vėliau vadu.

1925 m. rudenį išsiųstas į Bel
gijos gen. štabo akademiją 

Kryžius ant Sibiro kankinio kapo 
Abezėje, Komijoje. Įrašas lentoje 
lietuvių ir rusų kalbomis: “Šioje 
vietoje buvo palaidotas Lietuvos 
kariuomenės generolas JONAS 
JUODIŠIUS”. Kapo nr. D-40. Abe- 
zės vietovė - tarp Vorkutos ir In
tos miestų

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

L’ecole de Guere (Briuselyje). 
Ją baigęs, 1927 m. rugpjūčio 27 
d. gauna pik. leitenanto laips
nį ir paskiriamas į gen. štabo 
operacijų skyrių. Nuo 1930-jų 
dirba PLP karo mokykloje ins
pektorium bei dėstytoju. 1934 
m. tampa pilnu pulkininku ir 
4-to artilerijos pulko vadu. 
Čia atlieka daug naudingų re
formų. 1939-jų balandį skiria
mas PLP karo m-los viršinin
ku, o birželio 13 d. pakeliamas 
į brig, generolo laipsnį.

Sovietams Lietuvą okupavus, 
kariuomenę inkorporavus į 
Raudonosios armijos 29-tą te
ritorinį šaulių korpusą, gen. 
Jonui Juodišiui tenka 179-tos 
divizijos artilerijos viršinin
ko pareigos. Iki lemtingojo 
1941-jų birželio. Iki “pasito
bulinimo kursų ...”

Ateitininkas
LE biografas K(azys Ališaus

kas) trumpai pastebi, kad ve
lionis “buvo vienas iš pirmųjų 
ateitininkų veikėjų”. Tie šeši 
žodžiai pasako daugiau, negu 
šeši puslapiai, nes turima gal
voje laikai prieš I D. karą, kai 
ateitininkai tik kūrėsi, kai jų 
didieji veikėjai buvo ant ran
kų pirštų suskaitomi. Sūnus 
Paulius prisimena tėvo reli
gingumą, jo nesibaigiančias 
diskusijas su laisvamaniu 
draugu Jackum Sondeckiu Šiau
liuose. Taip pat prisimena jo 
meilę muzikai, literatūrai, 
svetimų kalbų mokėjimą. Visa 
tai teikia velioniui krikščio
niško inteligento - intelektualo 
aureolę.

Kančios keliais
Gen. Jono Juodišiaus fizinių 

ir dvasinių kančių keliai prasi
dėjo 1941 m. birželio 10 d., kai 
su 13 kitų likimo brolių išva
žiavo į Dzeržinskio karo aka
demiją prie Maskvos neva kari
nių žinių gilinti, bet birželio 
28 d. visi buvo suimti ir nuvež
ti į Lamos lagerį už poliarinio 
rato badauti ir vergų darbų 
dirbti. Per pirmus trejus me
tus nuo bado ir cingos Lamoje 
mirė trys lietuviai pulkinin
kai ir vienas majoras. Lamos 
lagerį uždarius, 1944 m. liku
sieji 10 lietuvių, kartu su gy
vais išlikusiais latviais ir es
tais, buvo išskirstyti po kitus 
vergų lagerius.

Iš cenzūras praėjusių trum
pų laiškelių šeima sužinojo, 
kad gen. J. Juodišius, su keliais 
kitais, nuo 1944 m. rudens ver
gavo Mordovijoje, o nuo 1945- 
jų Komijoje, pirma Zeležnodo- 
rožno rajone, paskui Kozvins- 
ko rajono Abezės vietovėje. 
1950 m. gale gautas paskutinis 
laiškelis - atvirukas, kuriame 
dėkoja už siuntinį, daugiau 
prašo nebesiųsti. Po jo žodžių 
kito ranka padėtas kryžius, pa
rašas ir data “1950.03.18”.

Cinizmo viršūnė - 1957 (taigi, 
po septynerių metų nuo mir
ties!) lapkričio 25 d. praneši
mas - pažyma iš Vilniaus mies
to Stalino rajono karinio ko
misaro Leokadijai Juodišie- 
nei: Maskvos karinis tribuno
las gen. J. Juodišiaus bylą per
žiūrėjęs, jį reabilitavęs; jis 
miręs “tarnaudamas sovieti
nėje armijoje” (sic!) 1950 m. 
gruodžio 18 d.

Kai 1989 m. Vilniaus trem
tinių bendrija pasiuntė į Abe- 
zę ir kitas buv. lagerių vieto
ves ekspediciją, kartu nuvyko 
ir abu gen. J. Juodišiaus sūnūs. 
Kaulų nesuradę, parsivežė tik 
žemės žiupsnį, kurį simboliš
kai palaidojo Leokadijos Juo- 
dišienės kape, Vilniaus Ro
kantiškių kapinėse. Abezėje 
ant tėvo kapo, pažymėto nr. 40, 
paliko medinį kryžių. Vėliau 
1991 m., Jonas Juodišius, jn., 
skulptorius, tėvo atminimui 
Abezėje pastatė autorinį pa
minklą. Kankinio generolo Jo
no Juodišiaus atminimas liks 
gyvas ilgiems laikams.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

JUOZAS VITĖNAS
Vienas Tautos fondo paja

mų šaltinių yra palikimai, ku
riuos gauna pagal testamentą 
(will), asmeniui mirus. Tačiau 
palikimams gauti TF taip pat 
naudoja vadinamas bendra- 
naudes sutartis, pagal kurias 
asmuo negrąžinamai duoda ar 
dovanoja sumą pinigų, už ku
riuos TF pasižada aukotojui 
mokėti galiojančias palūka
nas iki jo mirties.

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 
tokia sutartis yra naudinga 
ir asmeniui, ir TF, nes asmuo 
jaučiasi paaukojęs geram tiks
lui nieko neprarasdamas: jis 
gauna palūkanas, kokias jam 
mokėtų bankas ar taupymo bei 
skolinimo institucijos (Savings 
and Loans).

Tačiau yra svarbių skirtumų 
tarp pinigų laikymo banke ir 
TF paaukotų pinigų pagal šią 
sutartį.

Pirmiausia asmuo, padėjęs 
savo pinigų banke, gali juos 
atsiimti kada nori arba pagal 
nustatytus terminus. Pagal 
bendranaudę sutartį su TF jis 
to padaryti negali, nes pini
gai TF atiduodami negrąžina
mai (irrevocably).

Antra, banke laikomi pini
gai yra valdžios apdrausti iki 
šimto tūkstančio dolerių, t. y. 
bankui bankrotavus, valdžia 
išmoka indėlio sumą. TF tokio 
draudimo neturi, nes jis yra 
“exclusively charitable and 
literary” organizacija, at
leista nuo mokesčių, o ne ko
mercinė finansinė institucija. 
Todėl TF bankrotavus, ne tik 
paaukoti pinigai gali žūti, 
bet ir pažadėtų palūkanų au
kotojas gali nebegauti. Tai 
būtų tokiam asmeniui didelis 
smūgis, jei jis būtų atidavęs 
TF savo santaupas, iš kurių 
palūkanų jis tikėjosi pragy
venti iki savo gyvos galvos.

Tiesa, TF yra valdžioje įre
gistruota organizacija, ir jo 
veiklą tikrina valdžios parei
gūnai. Bet taip pat yra tikri
nami bankai bei taupomosios 
institucijos. O, kaip žinome, 
kiek jų pastaruoju metu bank- 
rotavo ar buvo valdžios per
imti, kad būtų apsisaugota 
nuo didesnių nuostolių. Tai 
rodo, kad jokia finansinė 
institucija savaime nėra ap
saugota nuo bankroto, kuris 
gali ištikti ne tik dėl finan
sinės institucijos vadovų blo
gos valios, bet ir dėl nenuma
tytų sąlygų.

Pastaruoju metu nesklan
dumų yra pasireiškę ir TF. 
Pvz. VLIKo tarybos paskuti
nio posėdžio aprašyme (“Drau
gas”, 1992 m. liepos 8 d.) sako
ma: “Pranešimų ir diskusijų 
eigoje išryškėjo nedarna 
bendroje veikloje, VLIKo pir
mininkui pasisavinus galią 
autokratiškai daryti sprendi
mus .. . Pažeistos buvo ir re
vizijos komisijos teisės, o tuo 
pačiu ir statuto nuostatai, val
dybos pirmininkui net du kar
tus atsisakius leisti patikrinti 
1991 metų ir pusės 1992 metų 
VLIKo valdybos finansinės
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Generolas JONAS JUODIŠIUS, sovietų nukankintas Sibire 1950 m. 
Ši nuotrauka daryta Lietuvoje 1939 metais

Bendranaudė Tautos fondo sutartis
veiklos knygas. Tokiu būdu 
VLIKo valdyba savo veiklą š. 
m. gegužės 30-31 dienomis 
baigė be oficialios revizijos, 
atskaitomybės ir sąskaitų ap
mokėjimo”.

Taip pat, protestuodama 
prieš TF “veiklos tęstinumo 
nukrypimus, griežtai prieš
taraujančius ir nusižengian
čius tiek TF statutui, tiek 
aukotojų siekiams”, atsista
tydino TF Kalifornijos sky
riaus valdyba. Pareiškime, 
kurį pasirašė visi penki sky
riaus valdybos nariai, sako
ma: “Kaip paaiškėjo metinia
me TF susirinkime š. m. gegu
žės 2 d., TF taryba ir valdyba 
yra sprendimuose visiškai be
jėgės, manipuliuojamos vieno 
asmens, prisidengusio VLIKo 
autoritetu ir balsų privilegi
jomis, nesiskaitant su TF įsta
tais”. Nutarimą atsistatydinti 
Kalifornijos TF skyriaus val
dyba padarė “nesulaukus es
minių pakeitimų TF metinio 
susirinkimo metu, (t. y., neper- 
davus pirmiausia iš Laisvės 
iždo lėšų, principiniai auko
tojų paskirtų nepriklausomai 
Lietuvai, ir, neužbaigus TF 
veiklos kartu su pripažinta 
užbaigta VLIKo veikla), o taip 
pat, iškilus aukotojų teisinių 
ieškinių galimybei, susijusiai 
su pinigų nepaskyrimu auko
tojų nurodytiems tikslams”, 
sakoma pareiškime.

Iš tiesų TF visuotinio narių 
susirinkimo 1992 m. gegužės 
mėn. rinkimai ir priimti nauji 
įstatai yra neteisėti, nes dr. 
K. Bobelis, atstovaudamas sa
vo veiklą užbaigusiam VLIKui, 
neteisėtai naudojosi 45% bal
sų privilegija. Dr. Bobelio už
mačias rodė ir tai, kad dar 
prieš susirinkimo sušaukimą 
jis laiškais prašė tuos, kurie 
nedalyvaus susirinkime, jam 
perduoti savo balsus. Anot 
P. Palio, “tokiu būdo H’’ K. 
Bobelis, surinkęs laba. ilį 
balsų skaičių, tapo nelygi nt 
padėties viešpačiu” (“Drau
gas”, gegužės 27 d.).

Tokia padėtis privedė prie 
to, kad, kaip teigia M. Žukaus
kienė, rinkimai buvo “visiškas 
farsas, kuriam buvo sugaišta 
daug laiko. Tų rinkimų visai 
ir nereikėjo, nes VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis turėjo 
tiek balsų, kad niekas jo nu
konkuruoti negalėjo, tai ką 
norėjo, tai tą ir išrinko”.

Naujų TF įstatų priėmimas 
praėjo negeriau. Nors į susi
rinkimą buvo atvykę 50 narių, 
tačiau įstatų svarstymas buvo 
pradėtas, anot M. Žukauskie
nės, kai salėje liko tik 7 asme
nys. Juos referavęs A. Daunys, 
ginčams užsitęsus, atsiprašė ir 
viską palikęs išėjo. Posėdis 
baigėsi, kai liko tik 6 asmenys 
(“Darb.” 8, 7).

Tokiems reiškiniams vyks
tant TF, asmenys, kurie yra 
padovanoję savo santaupas 
pagal bendranaudę sutartį, 
turėtų išsiaiškinti, kokias 
garantijas TF duoda, kad pa
lūkanos už paaukotas santau
pas bus jiems mokamos iki jų 
gyvos galvos.
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Maironio mokykla Toronte
Žengiant į 45-tuosius gyvavimo metus

Aidas pirmojo skambučio, kvie
čiančio į lietuviškosios mokyk
los klases, jau prieš mėnesį nu
aidėjo. Mokiniai ir mokytojai įsi
jungė į nuolatinį kruopštų dar
bų. Mokytojų gretas papildė D. 
Skukauskaitė, F. Julevičienė, 
A. Karkaitė, D. Keblinskaitė, 
J. Neimanienė, A. Paulionytė, R. 
Rygelienė, J. Ruslienė ir L. Un- 
derienė. Ypatingai malonu ma
tyti mokytojų tarpe jaunus, dar 
tik praėjusiais mokslo metais 
lituanistinius kursus baigu
sius švietimo darbuotojus.

Džiugu, kad jaunimas su vilti
mi žiūri į savo ir auklėtinių atei
tį. Smagu girdėti kaip vyresnie
ji, jau baigę šią mokyklą prieš 
10 ar daugiau metų kalba, kad 
norėtų grįžti į šeštadieninės 
mokyklos suolus, nes dabar pa
mokos įdomesnės, ir daug dau
giau žinių bei literatūros gau
nama iš Lietuvos. Mokykla, jau 
aštuonerius metus vadovauja
ma vedėjos Giedros Rinkūnai- 
tės-Paulionienės, organizuoja 
įdomius susitikimus, vakarones 
su atvykstančiais žymiais žmo
nėmis, grupėmis iš Lietuvos bei 
įvairių kitų išeivijos kolonijų.

Maironio mokyklos muzikos 
mokytojos pradėjo ruošti moki
nius Kalėdų eglutei, kuri šiais

metais įvyks gruodžio 19 d. Pra
dėta ruoštis ir M. K. Čiurlionio 
gilesniam pažinimui. Tai studi
jai numatoma paskirti trejetą 
šeštadienių.

Mokyklos vedėjos kvietimu, 
žada atvykti poetas Henrikas 
Nagys iš Montrealio, kuris api
būdins lituanistinių kursų stu
dentams išeivijos rašytojus ir 
skaitys savo kūrybą.

Šį rudenį mokytojai pateikė 
daug įvairių pasiūlymų, konkre
čių įsipareigojimų bei uždavi
nių ateičiai.

Vedėjos “dešiniąją ranką” R. 
Rusinienę visur sutiksi su įvai
riais patarimais ir pagalba. Mo
kyklos administracija (I. ir B. 
Wilkinson, A. Malinauskas, J. Ja- 
siūnaitė, J. Batraks) - tai tikras 
mokytojų, mokinių bei jų tėvelių 
ramstis. Literatūros šaltinis - 
bibliotekos vedėja Ž. Šelmienė. 
Pagrindinį ryšį tarp dviejų “pa
saulių” - mokytojų ir tėvų - pa
laiko tėvų komiteto pirm. B. 
Batraks, talkinama mamyčių bei 
tėvelių.

Svarbu suprasti lietuvių kal
bos bei Lietuvos pažinimo svar
bą išeivijoje. Todėl tegu nuola
tos skamba mokinių ir mokytojų 
lūpose šūkis: “Mums nebaisios 
jokios kliūtys!” Inga Pivoriūtė

Toronto Maironio mokyklos choras, vadovaujamas muz. Dalios Viskontienės, pasirodo ir bendruomeniniuose 
renginiuose Nuotr. R. Pranaičio

Išniekintoje gentainių žemėje
Rytprūsių reportažas - specialiai “Tėviškės žiburiams”

“Aitvaras”neša gyvą žodį
Komedijos “Paskutinis iš Varlinės”premjera Toronte

Partizanų motinos, seserys ir žmonos, atnešusios maisto kalinamiems 
kovotojams Lukiškių kalėjime 1947 m. balandžio 5 d. Priekyje - Makaus
kienė nuo Pagryžuvio, stovi iš kairės - neatpažinta, Rimienė, Elzbieta 
-Išganaitienė iš Būdvyčių k., Šilavoto apylinkės. Nuotrauka daryta kalė
jimo kieme. Reprodukcija - Adelės Krutulienės

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

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 (vertinimas. 

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrengimai ir pataisymai: ,

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

Future.I

EUROPARCEL

AIR C ARGO
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukraina, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją
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Vytas Gruodis. Jr. (or Alexander Khalimov)
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Coroner

Į Ganiavai į
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ANTANINA GARMUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tilžėje
Kelyje į Tilžę vėl apninka 

niūros mintys. Tiesiog į sielą 
žvelgia Mažoji Lietuva - su
trypta, nuniokota gentainių 
žemė. Kur jos lietuviškumas? 
Jei 18-me amžiuje, po 600 me
tų vokiečių valdymo šiame 
krašte veikė net 1300 lietuviš
kų parapijinių mokyklų, o to
kių pat vokiškų - tik 400, tai da
bar - nė vienos lietuviškos! Juo
lab vokiškos. Visos rusiškos. 
(Šiandien Kaliningrado srityje 
gyvena apie 20.000 lietuvių. Pa
čiame Kaliningrade - 4.500. An
dai televizija transliavo Kara
liaučiaus lietuvių suėjimą-ja
me tautiškai apsirėdžiusios 
lietuvaitės traukė rusiškąją 
“riabinušką” - “šermukšnėlę”.

Giliai slepia baltiškosios 
kultūros pėdsakus ir Tilžė (So- 
vietskas). , Dabar tai greičiau 
kareivinių miestas. Aleksand
ro Nevskio prospektas - ištisi
nė kareivinių siena. Čapajevo- 
vėl kareivinių gatvė. Tik Leni
no gatvėje ant namo nr. 17 atsi
rado memorialinė lenta su Vy
dūno biustu. Pats pastatas dar 
neatnaujintas ir negrąžintas 
muziejui įrengti. Jame tebevei
kia gamybinis cechas. Kai ne
seniai, didžiojo mūsų filosofo 
Vydūno sukakties proga Tilžės 
tiltu su vėliavomis iš anapus 
Nemuno atlingavo lietuvių ei
senos, Išsigando “vietiniai” 
rusai: “Fašistai ateina mūsų 
mušti! Ko jiems čia reikia? Ne
gali būti čia jokios lietuviškos 
kultūros praeityje!” Nusirami
no, kai niekas jų nepuolė. Lie
tuviai dainavo, giedojo, vi
siems buvo malonūs ir drau
giški.

Paskutiniais duomenims, jau 
pradėti Tilžės šventovės at
statymo projektiniai darbai. 
Sovietiniai valdovai ją galu
tinai sugriovė maždaug prieš 
dešimtmetį - mat jos bokštas 
naujos statybos namams saulę 
užstojęs. Banke atidaryta Til
žės šventovei atstatyti sąskaita.

Lėta pažanga
Pažanga Karaliaučiaus kraš

te vyksta lėtai. Ir čia visi susi
vilioję užsieniais. Todėl kaip 
grybai po lietaus dygsta komer
ciniai kioskai. Juose daugiau
sia blizgučiai ir labdaros pre
kės, įvertintos aukštomis kai
nomis. Jau ketinama mokyklo
se įsteigti lietuviškas klases. 
Bet trūksta lietuvių kalbos mo
kytojų. Trūksta kunigų, restau
ratorių. Reikalingos misijos 
ne tik Afrikoje. Karaliaučiaus 
kraštas žiūri su viltimi. . .

Riešutaujame
Baigiantis viešnagei Lubė- 

nuose, su jaunaisiais Pečiu
liais susiruošėme riešutauti. 
Lazdynų rajone lazdynų krū
mų apstu. Kelias vingiavo per 
girias, pro tuščius kirtaviečių 
plotus. Beje, nepavadinsi jų 
tuščiais - tik žiūrint į viršų tai - 
didžiulės properšų skylės dan
guje. O apačioje - milžiniški 
sąvartynai. Išrauti su šaknimis 
medžiai, apvalūs rąstai bei jau
nučiai medeliai, sustumti į kir
tavietę keičia kita: visur sunio
koto miško liekanų kalnai. Nie
kur, net Sibiro taigoje, neteko 
regėti tokių kirtaviečių.

— Štai kur milijonai dolerių 
pūva, - ūkiškai kalba Edmun
das. - Čia tik medienos perdir
bimo fabrikus, cechus statyt - 
kiek žaliavos! Galima gamin
ti medžio plokštes, briketus,

degtukus. Daug ką. Bet kas in
vestuos kapitalą? Kas dėmesį 
atkreips į žūstantį turtą?

Riešutų nedaug. Karšta vasa
ra ir juos išdžiovino. Aplenk
dami keliukų duobes, grįžtame 
papieviais, plačių Nemuno 
lankų pakraščiu. Čia drėgmės 
daug, ir nešienauta žolė iki 
juosmens. Kur-ne-kur styro su
naikintų sodybų liekanos. Ne
toliese, mūsų pabaidyti, iš pie
vos pakyla krankliai. Jie nu
tupia ant pasvirusio išdžiūvu
sio gluosnio ir valosi į šakas 
savo snapus. “Matyt, išdvėsė 
karvė, ir jie dvėselieną doro- 
ja” - pastebi Edmundas. - Pie
menys neužkasinėja, palieka”. 
Atmintyje prabėga seni kino 
filmai - dykumų ir prerijų vaiz
de puotaujantys grifai. O čia
- derlingas kraštas, kurį mes 
švelniai Mažąja Lietuva vadi
name.

Išniekintos kapinės
Dar ne viskas. Edmundas 

sustabdo automobilį netoli 
nuo namų, jauno, išlakaus pu
šynėlio pakraštyje. “Čia kapi
nės. Gal pažiūrėsite?” - sako 
truputį abejodamas.

Pagaliau ekskursija į kapi
nes, su kuriomis norėjau susi
pažinti atvykimo dieną. Paky
lame į neaukštą šlaitą, atsive
ria vaizdas ... ir aš suprantu, 
kodėl šią vietą man rodo pas
kiausiai.

Edmundas nueina pirmas. 
Mudvi su Giedra laviruojame 
tarp pušelių iš paskos. “Tik 
jūs neišsigąskit, - ramina ji,
- tik neimkit į galvą. Čia gi Ry
tų slavų kultūra".

Kapų vietas galima atpažin
ti pagal išsilaikiusius betoni
nių antkapių rėmus. Nė vieno 
paminklo. Nė vieno kryželio. 
Išdaužyta. Nusiaubta. Antka
pių apačioje žiejėja duobės. 
Smėlio kauburėliai. Kapai iš
rausti. Visi iš eilės.

— Ateikit čia, - negarsiai pa
šaukia Edmundas. - Naujausi 
darbai...”

Jis stovi šalia švaraus gel
tono smėlio, išrausto gal vakar, 
o gal ir šiandien prieš kokią 
valandą, nes nėra nubyrėjusių 
spyglių nei rasos lašelių pėd
sakų.

Jaučiu kaip slysta žemė iš po 
kojų. Akyse ima tavaruoti. Vis 
dėlto susitvardau ir žiūriu. Ma
tau du išraustus kapus. Du smė
lio kauburėlius, ant kurių “už
tupdyta” po kaukolę. Pusiau 
nulupti tamsūs vyro plaukai- 
skalpas. O ant nediduko, pus
metrinio aukščio krūmelio pa
kabinta graži, stora rusvai gel
tonų plaukų kasa. Taip tvarkin
gai, gražiai supinta, jog atro
do, kad jauna moteris ar mer
gaitė dar turėtų alsuoti. De
ja! Kaukolės neleidžia abejo
ti. O kokie balti balti kaulai. 
Sveiki ir gražūs dantys: van
dalai, matyt, nerado auksinių.

Gailiuosi, kad nepasiėmiau 
su savimi fotoaparato. Šis siur
realistinis paveikslas, toji ka
sa, vistiek persekios mane il
gai. Galbūt piktadariai čia rau
sėsi, kai mes riešutavom? Keis
tai jautiesi, matydamas, kad 
jau nebe žmogus niokojamas, o 
kraupiai niekinama pati žemė, 
kuri negali užtikrinti ramaus 
poilsio į ją sugrįžusiems.

— Tu atvesk vokiečių turis
tus čia ir parodyk! - kreipiasi į 
vyrą Giedrė.

— Reikėtų, - linkteli galvą 
jis. - Nors jie nesidomi kapi
nėmis. Praktiški žmonės vokie
čiai. Jiems laukai, žemės ūkis, 
pramonė rūpi. Galvoja - čia 
nieko nepakeisi, tegul sau ra
miai ilsisi...

... O vis dėlto unikalus reiš
kinys pasaulyje, kai mes, lietu
viai, savųjų kaulus iš Sibiro, 
iš visų pasviečių į gimtinę ilsė
tis parsivežame. Nuo atšiau
rios gamtos ir nuo pikto žmo
gaus gelbstime. Šventam Rašte 
Ekleziasto žodžiais pasakyta: 
“Visi yra iš dulkių ir visi grįž
ta į dulkes”. Bet tegu tos dul
kės šventą Tėviškės žemę su
daro.

Gyvena Mažojoje Lietuvoje 
tūkstančiai lietuvių. Dirba sa
vo darbus, kuria likimus. Pas 
vienus iš jų šįkart viešnagė bai
gėsi. O Nemunas bėga pro tas 
pačias lankas - vienoje ir kito
je pusėje. Tarsi liudydamas pa
sauliui, kad mes, baltų ainiai, 
esame nepraradę ryšio su skau
džia savo gentainių žeme.

(Pabaiga)

Toronto Lietuvių namų kul
tūrinė komisija, vadovaujama 
Vyt. Kulnio, dažnai rengia pa
skaitas, pranešimus, simpoziu
mus. Prieš dvejus metus komi
sija kreipėsi į rašytojus Lie
tuvoje, kad jie parašytų scenai 
veikalą, vaizduojantį šiuome
tinį gyvenimą tėvynėje ir išei
vijoje. Komisija gavo aštuonis 
rankraščius, kurių vienas “Pas
kutinis iš Varlynės”, parašytas 
Felikso Jokubausko, buvo pre
mijuotas ir Toronto lietuvių 
dramos teatro “Aitvaras” vai
dintas 1992 m. spalio 4 d.

Tai satyrinė dviejų veiksmų 
komedija. Pensininkas Myko
las Kuprys nenori keltis iš sa
vo senos lūšnos, kuri riogsojo 
prie vietovės, vadinamos Var- 
lyne. Kolchozo pirmininkas ir 
partijos sekretorius pagra
sina atvažiuoti su buldozeriu 
ir lūšną nugriauti. Nelengva 
Mykolui skirtis su išgyventais 
prisiminimais. Lietuvišką bui
tį jam padeda kurti kaimynas 
Juozapas Maknys. Dialoguose 
iškeliama praeitis: stribai, 
suėmimai, kalėjimas, tremtis į 
Sibirą. Viskas gerai, tik vie
tomis kalba vulgari. Tai nedo
vanotina nei autoriui, nei re
žisieriui. Yra ir įdomių kalbos 
grožybių: (Mykolas) “Uodų no
riu, musių noriu. Noriu jausti 
pelkių kvapą ir klausyti ne ši
tų kakafonijų iš magnetofoni- 
jų, o paprasčiausių varlių”. 
Arba: (Marė) “Na ir kirmyk tarp 
pelių ir žiurkių. Prisilakusį 
taip sugrauš, kad ir į karstą 
nebus ką dėti”.

Mykolą atvyksta aplankyti 
brolis Jurgis iš Amerikos. Kup
rio sūnus Algis iš Vilniaus ora- 
uosčio parveža Jurgį nuo 
Anykščių, bet ne Mykolo bro
lį. Nepažinęs gyvo dėdės, su
simaišo. Pagaliau atvyksta 
tikrasis Mykolo brolis, ir ko
medija baigiasi.

Pagrindinį Kuprio vaidmenį 
atliko “Aitvaro” veteranas Vy
tautas Štuikys. Jo vieno sce
na pilna. Kuprienė - iš Lietu
vos Zofija Milkevičienė. Galiū
nas, kolchozo pirmininko pava
duotojas ir partinis sekreto
rius - Vytautas Taseckas. Da

nutė Kuprienė, jų marti - Rita 
Brakaitė. Juozapas Maknys, 
Kuprio draugas - Vidmantas 
Šilininkas. Kulišienė, Kup
rių kaimynė - Teresė Šlenie- 
nė. Algis Kuprys, Kuprių sū
nus - Petras Steponaitis. Jur
gis Žėba, netikras Kuprio bro
lis - Benius Tarvydas. Tikra
sis brolis antriniame vaidme
nyje - Vyt. Taseckas.

Visi aktoriai gerai paruošti. 
Jautėsi stipri režisūra. Gra
žiausia scena - ir ją publika 
plojimu palydėjo - kai Kuprys 
su kaimynu Makniu, “paėmę” 
po vieną per 'daug, gulasi į 
karstą atskirai poilsiui.

Veikalą režisavo Algirdas 
Kynas, kurį laiką dirbęs Bri
tų Kolumbijos Viktorijoje pro
fesiniame teatre ir operoje. 
Ilgametė “Aitvaro” režisierė, 
Aldona Dargytė-Biškevičienė 
susilaukė daugiau negu reži
sieriaus talkininko. Dailinin
kė - Aldona Karosaitė. Grima
vo Leokadija Nakrošienė, ap
švietimą tvarkė Kazimieras 
Juzumas, scenos reikmenimis 
rūpinoasi Rita Brakaitė ir sce
novaizdžio darbus atliko Pet
ras Imbrasas.

Komediją žiūrėjo arti 200 
tautiečių. Tai džiugu. Lietu
višką teatrą turėtume gerbti. 
Jis prabyla į mus gyva lietu
vių kalba, kvėpuoja lietuviška 
kultūra, paliečia intymiau
sias lietuviškos dvasios sty
gas. Ne veltui teatras yra va
dinamas tautos mokykla.

“Aitvaras” šią komediją vai
dins dar kartą. Iš anksto visi 
kviečiami - vaikai, jaunimas. 
Visiems bus įdomu porą valan
dų pagyventi Lietuvoje ir pasi
gėrėti kitokio žanro veikalu.

Šia proga norėtųsi priminti, 
kad lietuviškosios kultūros, o 
juo labiau savojo teatro, dar
bas šiame žemyne primena Do
vydo ir Galijoto istoriją. Elek
troniniai ryšiai kone mus vi
sus yra taip prirakinę, kad mes 
nejaučiam vergavimo. Neretai 
girdžiu posakį: skubu namo, 
nenoriu praleisti savo progra
mos televizijoje. O visgi rei
kėtų sukrusti, nes lietuviška
sis teatras yra tapęs našlaičiu.

St. Dargis

DANA PASKO-PAŠKEVIČIENĖ ir ANTANAS MIKALAJŪNAS iš JAV 
šią vasarą Kryžių kalne prie Šiaulių Nuotr. R. Dailidės

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
■lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

Po Baltijos dangumi
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Dėl to aš ir sakau, kad tai 
tėra vienas žingsnis priekin, o 
ne pergalė. Mes sudarėme su
tartis tam tikrose srityse, ku
riose ligi šiol buvo neperžen

Viršelis Prancūzijos Švietimo ir kultūros mi- 
nisterio Jack Lang’o kvietimo į “Baltiečių 
sezono” renginius rudens ir žiemos metu. 
Programoje numatyta apie 40 renginių

giamų kliūčių, kaip pvz. suda
rymas bendros komisijos, kuri 
rūpintųsi globa paminklų mū
sų abiejų kultūrų. Lietuvių 
žingsniai į normalizaciją san
tykių su lenkų mažuma mums 
taipgi teikia gerų vilčių.

Baigdama pokalbį, 
Lenkijos premjerė 
pareiškė norinti iš
kelti savo krašto po
litinį svorį tos srities 
Europoje ir dėl to 
daug dėmesio tei
kianti Visgrad gru
pei bei visoms Balti
jos regijono valsty
bėms. Paklausta apie 
savo poziciją Lenki
jos valdžioje, tarė:

— Aš manau, kad 
mano šalis iškentėjo 
jau per daug politi
nių peštynių, kurių 
tonas buvo labai ne
malonus. Mano vy
riausybė neseks savo 
pirmtakų praktika. 
Noriu, kad mano vy
riausybė būtų prag
matiška ir nesirem
tų vien tik ideologi
nėm prielaidom. Žiū
rėsim, ar tai mums 
pavyks. Gerai žinau, 
kad mūsų būklė yra 
tikrai sudėtinga. G.
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Nugalėti blogį gerumu antanas rubšys
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio “Užrašai”, redaguoti seselės Onutės Mikailaitės

Jonas-Paulius II, kalbėda
mas arkivyskupo Jurgio Matu
laičio beatifikacijos proga, 
palaimintąjį Arkivyskupą pa
vadino “ypatinga dovana Ka
talikų Bendrijai ir lietuvių 
tautai”, o sės. Mikailaitė, pa
ruošdama mūsų skaitančiai vi
suomenei palaimintojo arki
vyskupo “Užrašus”, išryškino, 
kad jo šūkis “nugalėti blogį 
gerumu” buvo savybė, pada
riusi jį ta dovana.

“Užrašų” knyga turi 368 pus
lapius — ilga, bet patraukia 
skaitytoją ir turiniu, ir su- 
redagavimu. Sės. Mikailaitė, 
duodama “Užrašams” istorinį, 
politinį, ir visuomeninį kon
tekstą, įjungia palaimintojo 
arkivyskupo veiklą ne tik į Ka
talikų Bendrijos, bet ir į mūsų 
šimtmečio pradžioje atgims
tančios Lietuvos istoriją. Re
daktorės kruopštumo dėka pri
vatūs “Užrašai” tampa vertin
ga istorine ano lemtingojo 
penkiolikos metų laikotarpio 
(1910-1925) studija.

“Užrašų” knygos prasideda 
ištrauka Jono-Pauliaus II pa
mokslo, pasakyto Šv. Petro ba
zilikoje, švenčiant Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį ir ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikaciją — paskelbimą 
palaimintuoju. Anot popie
žiaus, palaimintasis laimėjo 
“visų labai didelį įvertini
mą ... Tai sako gausūs liudi
jimai iš įvairių sričių, kur 
reiškėsi jo ganytojiška veik
la, atnešusi gausių vaisių: nuo 
uolaus kunigiško apaštalavi
mo iki svarbių Švento Sosto 
jam patikėtų pareigų, nuo aka
deminio mokymo iki praktiško 
kėlimo katalikiškosios kultū
ros ir socialinio teisingumo 
reikalavimų bei nuolatinių 
asmeninių įsipareigojimų 
vargdienių ir beturčių nau
dai” (8 psl.).

Knygos redaktorė supažindi
na skaitytoją su “Užrašais” 
kruopščiai paruoštu skyrelių 
apie jų kilmę:

1910 m. rudenį, svetimoje žemėje 
— Rusijos Petrapilyje — lietuvis 
kunigas, pačiame savo amžiaus 
brandume (tuo metu būdamas tris
dešimt devynerių metų), savo gy
venimą pakreipęs nauja linkme, 
pradeda vesti asmeninius užra
šus, toli gražu nenuvokdamas, jog 
ilgainiui jis pats ir šie jo raštai 
taps vienu šviesiausių švyturių 
jo tautiečiams bei daugeliui kitų. 
Nedidelio sąsiuvinio pradžioje jis 
įrašo tokią antraštę: “Mintys, Ap
švietimai, įkvėpimai ir Pasiketini- 
mai” (10 psl.).

Jie buvo užrašyti Petrapilyje 
ir Šveicarijos Friburge (nuo 
1910 iki 1914 m.), o nuo 1918 m. 
Lietuvoje — Marijampolėje ir 
ypač Vilniuje.

“Užrašuose” įpinti ir ryškes
ni Palaimintojo gyvenimo pa
tyrimai bei įvykiai, ypač atve
jai, “kur ryškiau išgyventa Die
vo Apvaizdos rankos globa, ap
sauga, vedimas stebėtinais, 
žmogišką išmintį viršijančiais 
takais”. Vyskupavimo Vilniuje 
metu, jis pažymėjo ir komen
tavo svarbesniuosius įvykius 
mieste, aprašė jį lankiusius 
asmenis ir pokalbius su jais 
bei įvairius vyskupijos rei
kalus. Jam mirus Kaune 1927 
m. sausio 27 d., “visi jo as
meniški užrašai buvo surinkti 
ir perrašyti mašinėle” bei pa
daryti keli nuorašai. Iš vieno 
jų “sudaryta dabartinė ‘Užra
šų’ laida” (12 psl.).

Redaktorės sės. Mikailaitės 
kruopščiai sutelktos biogra
finės žinios padeda susipažin
ti su pačiu Palaimintuoju (13- 
18 psl.), o paties Palaiminto
jo užrašai apreiškia iškilią 
asmenybę (19-343 psl.).

Palaimintojo užrašus “Užra
šų” knygos redaktorė rikiuo
ja chronologine seka, duoda
ma išnašose išsamius ir taik
lius paaiškinimus apie mini
mus asmenis bei apibūdinda
ma aprašomų įvykių konteks
tą. Tai padeda skaitytojui 
pažinti ne tik patį “Užrašų” 
autorių, bet ir Katalikų Bend
rijos būklę caristinėje Rusi
jos imperijoje bei mūsų tautos 
atgimimą, duobėtą kelią į ne
priklausomybę. Žinios apie 
tuometinius tautinius ir idė-
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jinius sąjūdžius padaro leidi
nį itin svarbiu istoriniu šal
tiniu.

Redaktorė trumputėmis įva
dinėmis pastabomis telkia 
skaitytojo dėmesį į patį “Už
rašų” autorių, leisdama jam 
pačiam save aptarti.

Jau pati “Užrašų” pradžia 
rodo į jų autoriaus mintijimą 
ir požiūrį į žmogų, žmonių gru
puotes ir tikslingą buvimą dėl 
kitų. 1910 m. spalio 24 d. užra
šuose Palaimintasis primena:

Svarbu kiekvieną daiktą pradėti 
nuo to, ko reikia; svarbu* išsyk pri
eiti prie branduolio to dalyko, apie 
kurį reikalas eina. Todėl pirmiau
sia reikia atsižvelgti į tikslą, į da
lyko esmę ir apsvarsčius nuspręsti 
ar tikslas geras, ar dalykas tinka
mas. O jau paskui reikia pradėti rū
pintis, kaip pašalinti kliūtis ir keb
lumus, kurie mums trukdo pasiry
žimą įvykdyti, kaip surasti kuo tin
kamiausias priemones tikslui įvyk
dyti ... (...). Kai kada žmogus taip 
duodiesi įtraukiamas į tų visokių 
darbų sūkurį, kad jau pačiam nė 
kiek laiko nepasilieka. Taip begy
venant, bedirbant, besikarščiuo
jant, žmogaus dvasia pamažu išsen
ka, išdžiūsta, išsiblaško ir visiškai 
susilpnėja. Taigi pirmoj vietoj vi
sada turi būti savęs tobulinimas” 
(26 psl.).

Atrodo, kad Palaimintasis 
darė, ką galėjo, ir davė ki
tiems, ką turėjo, nedvejoda
mas ir neskaičiuodamas.

Palaimintojo pasitikėjimo ir 
drąsos ištaka yra Dievas:

Taip esi žmogus linkęs savo atei
tį nuo visokių netikėtų negandų 
apsaugoti, taip ima noras save nuo 
visokių nelaimių apdrausti. Bet 
ar tai galimas daiktas be Dievo? 
(...) Būkime gudrūs, kuklūs ir pro
tingi, darykime, kas galima, bet 
būkime ir drąsūs, ir drąsiai eikime 
prie savo tikslo, tvirtai tikėdami, 
kad Dievo Apvaizdos ranka mus ve
da ir neša ... (31 psl.).

Žodžiai “Dievo garbei ir 
Bažnyčios labui” yra labai daž
ni užrašuose (pvz. 30, 32, 35, 37 
psl. ir t.t). Jam būdinga prisi
minti, kad “Žmogaus širdis, vi
sokių ugnies jausmų pilna, ga
li būti jėga, kitus sušildančia, 
uždegančia, sukaitinančia, — 
kaip garas ir elektra, — prie 
gero darbo patraukiančia ir 
pastumiančia; arba vėl kenks
mingu gaivalu, viską sunaiki
nančiu” (41 psl.).

Palaimintasis, būdamas ku
nigas, sau dažnai primena: 
“Mes turime mokėti pakilti 
aukščiau už tautinius ginčus 
ir prietarus: tarnauti visiems 
lygiai, einant pirmiau tenai, 
kur didesnė Dievui garbė” (66 
psl.).

Stebina jo geraširdiškumas 
kitiems:

Savo nuomonės reikia laikytis, 
bet kitokios nuomonės žmonėms 
turėti kuo didžiausią meilę. Tik 
giliu savo įsitikinimu, tik tvirtu 
tikėjimu, tik meile, karšta širdimi 
patrauksime kitus prie Dievo ir 
tiesos, o ne barniais, užsipuldinė
jimais, užgauliojimais, įžeidimais 
(73 psl.)

Ir vėl: Sakoma: būk toks, koks 
nori kitiems rodytis, ir būsi geras 
žmogus. Kas tau malonu, ir kitam 
daryk, o kas tau nemiela, ir kitam 
nelinkėk (91 psl.).

Skyriuje “Kelionė į Romą 
su reikalais”, 1911 m. lapkričio 
25 d., kukliai užsimena:

Nelabai aš mėgstu lankyti mu
ziejus, bet norėjau juos perbėgti, 
kad turėčiau bendrą supratimą 
apie dalykus. Daugiau man patinka 
lankyti bažnyčias, mąstyti apie 
Bažnyčios praeitį, žiūrėti į gra
žius, šventus paveikslus. Iš Vati
kano muziejų išėjus, jaučiau, kad 
galva sunki, kad galvoje ošia. Nau
dos mažai, nieko nenusimanau 
apie meną (111 psl.).

Palaimintasis pats save la
vino ir stengėsi lavinti savo 
įsteigtų vienuolijų narius. 1913 
m. sausio 12 d. įrašė savo užra
šuose:

Nuolat girdėti dejuojant, kad 
žmonių nesą. Darbo visur begalės, 
o nėra kam dirbti. Greičiau pinigų 
surasi kokiai nors įstaigai, o ne 
žmonių. Didžiausias mūsų rūpestis 
tebus kuo daugiausiai žmonių iš
lavinti, kad jų būtų svarbiausiems 
Bažnyčios darbams ir reikalams at
likti. Nieko nesigailėkime žmo
nėms lavinti, mokyti. Pinigai, jė
gos, triūsas, įdėti į tą darbą, gausių 
duos nuošimčių (129 psl.).

Jis domėjosi net Išganymo 
armija — Salvation Army — 
veikla (129 psl.) ir stengėsi pa
žinti, “kuo serga žmonija, ko
kių geriausių priemonių grieb
tis, kokių nesveikų nuomonių 
ir srovių saugotis, kokias tie
sas labiau aikštėn kelti ir aiš
kinti, žmonėms priminti” 
(135 psl.).

1913 metų vasarą Palaimin
tasis lankėsi Čikagoje ir ten 
įsteigė pirmą marijonų misiją 
JAV. Būdinga, kad to laikotar
pio užrašai atspindi jo dėme
sį įvairių tautybių taikiam su
gyvenimui.

1918 m. “Užrašuose” yra įra
šymas be datos. Aprašoma ke
lionė iš Varšuvos per Vilnių į 
Kauną ir Marijampolę. Trum
pai sustojęs Vilniuje, sužino, 
kad esąs vienas iš kandidatų į 
Vilniaus vyskupus. Nepaisant 
pastangų išvengti šio paskyri
mo, jis spalio 22 gavo arkivysk. 
A. Ratti, Šv. Sosto vizitato
riaus, laišką, kuriuo jam bu
vo pranešta, kad jis jau paskir
tas Vilniaus vyskupu.

Vyskupas Jurgis Matulaitis 
susidūrė Vilniuje su savo ga
nomaisiais — lietuviais, len
kais, gudais, žydais. Jis rašo:

Nežinau, kodėl man niekad taip 
neatrodė menki, niekingi tie tau
tiniai ginčai, neapykantos, užsi
spyrimai, kaip dabar. Rodos, turint 
geros valios ir nuolaidumo, buvo 
galima visus sutaikyti Kristuje 
(159 psl.). Būdamas kunigas ir vys
kupas, aš tegaliu tik meilę, broliš
kumą ir vienybę žmonėms skelbti ir 
turiu žmones taikyti (161 psl.). Pa
siryžtu kiekvienos tautos troškimus 
ir siekimus gerbti, kiek jie neprie- 
šingi mūsų tikėjimo dėsniams (162 
psl.). Baisiai čia kunigai įsipainio
ję į politiką ir ją varo ... Nėra blo
gesnio daikto, kaip kunigų kiširną- 
sis į politiką, ypač čia Vilniuje, 
kur tiek tautų ir partijų (174 psl.) 
... dabar vėl naujos kančios. Tie 
patys žmonės, kurie tiek šaukė ir 
rėkė prieš mirties bausmę, dabar 
patys šaudo ir žudo savo suimtus 
priešus. Tie patys, kurie neseniai 
kovojo prieš cenzūrą, prieš spau
dos laisvės varžymą, dabar nelei
džia kitokių pažiūrų laikraščių; 
jei išdrįsta koks pasirodyti, pasi
rūpina tuojau jam užčiaupti burną 
(186 psl.). Iš tiesų, baisus dalykas, 
tas politikavimas. Kaipgi dažnai čia 
taikoma laukinis nedorėlio doros 
dėsnis: jei tu man karvę pavogsi, 
tai bus blogai; o jei aš tau pavogsiu, 
tai bus gerai (186 psl.).

Bolševikamš suardžius ir su
stabdžius Vilniuje gyvenimo 
eigą, vysk. Matulaitis rašo: 
“Pradėjo mane imti lyg koks 
nusiminimas, nerimas, ar nuo
bodulys ... Prasidėjus kovai, 
pajutau, kad lyg nauja jėga, 
lyg kokia nauja galia įžengia; 
pajutau, kad vėl iš naujo imu 
gyventi” (199 psl.).

Po daugiau negu metų per
traukos vysk. Matulaitis vėl 
ėmė rašyti užrašus 1921 m. va
sario viduryje. Per tą laiką 
Vilniaus padėtis buvo pakitu
si: generolas Želigovskis bu
vo užėmęs miestą 1920 m. spa
lio 9 d. Vysk. Matulaitis, pa
čiame politinių audrų sūkury
je, ėjo taikdario ir Katalikų 
Bendrijos teisių gynėjo parei
gas sau įprastu santūrumu. Jis 
rašo: “... tarpininkauju ir rū
pinuosi, kad kaip nors priešiš
kos šalys imtų tarp savęs tartis 
ir susitartų. Pasižiūrėję vieni 
į antrus iš arčiau, pamatys, 
kad vieni vaizduojami baidyk
lėmis, kurių iš tikrųjų nėra, 
nebent vaizduotėje” (336 psl.).

Nuo 1921 m. balandžio 3 d. 
iki 1925 m. rugpjūčio nėra jo
kių Palaimintojo užrašų. Jis 
vėl juos tęsia Romoje tų pačių 
metų rugpjūčiui baigiantis. 
Liepos 14 d., gavęs iš Romos 
teigiamą atsiliepimą į prašy
mą pasitraukti iš Vilniaus, 
Palaimintasis tyliai, niekam 
nieko nesakęs, išvyksta rug
pjūčio 1 d. Rugsėjo 1 d. pake
liamas tituliniu Adulijos ar
kivyskupu, o gruodyje paski
riamas Apaštaliniu vizitato
riumi Lietuvai.

Sės. Mikailaitės redaguotas 
“Užrašų” leidinys yra tarsi lan
gas į lemtingus Lietuvai šio 
šimtmečio pirmuosius dešimt-

SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS akvarelė “Balkonas Barcelonoj”. Paveikslą ma
tysime lapkričio 1 d. Anapilio parodų salėje

GRAŽINOS KRASAUSKIENĖS keramika “Žvilgsnis”. Ją pamatysime 
lapkričio 1 d. Anapilio parodų salėje

Atgaivinta Akademija Lietuvoje
Iš pokalbio su Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininku 

kunigu profesoriumi ANTANU LIUIMA, SJ, per Vatikano radiją

— Gerb. profesoriau, grįžęs 
iš Šveicarijos praleistų atos
togų ketinate važiuoti į Lietu
vę? Kokie reikalai ir įvykiai 
Jus vėl traukia į gimtąją žemę?

— Taip, buvau Šveicarijoje 
pavaduoti seserų vienuolių ka
peliono, o visą kitą laiką sky
riau Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos reikalams: leidi
nių redagavimui, korektūroms, 
konferencijos paruošimui, ko
respondencijai. Atostogų tik
ra prasme jau 30 metų netu
rėjau. Tiesa, vietos pakeitimas 
jau daug reiškia. O reikalai 
Lietuvoje irgi akademiški: pir
miausia LKMA 70 metų sukak
ties minėjimas, visuotinis Aka
demijos narių susirinkimas 
statuto reikalu, artėjančio Aka
demijos XVI-jo suvažiavimo 
programos paruošimas, religi
jos filosofijos ir religinės mu
zikos kongresas.

— Kokius leidinius ketina 
išleisti ar šiuo metu rengia 
LKMA?

— Ką tik gavau iš spaustu
vės pirmuosius egzempliorius 
prof. A. Salio “Rinktinių raš
tų” IV ir paskutinio tomo. Lie
ka dar kun. Viktoro Gidžūno, 
OFM, studija apie Pabrėžą. Du 
skyreliai jau seniai paruošti 
spaustuvėje, bet autoriui mi
rus spausdinimas sustojo. Prieš 
keletą dienų gavau ir paskuti
nio skyrelio rankraštį. Reikia 
tikėtis, kad tomas iki Kalėdų 
bus baigtas spausdinti. Tai bus 
paskutinis Akademijos leidi
nys Italijoje. Vežu į Lietuvą 
spausdinti “Suvažiavimo dar
bų” XIV tomo suredaguotą rank
raštį. Šio tomo išleidimas už
truko belaukiant kelių auto
rių rankraščio. Lietuvoje, tarp 
kitko, yra rengiamas išleisti 
Kroli veikalas “Auf den Spu- 
ren Jesu” — Jėzaus pėdomis. 
Tekstas jau išverstas į lietu
vių kalbą.

— Ar esate patenkintas vi
somis savo rūpesčiu ir pastan- 

mečius. “Užrašai” sklydi krikš
čioniška išmintimi ir liudija, 
kad bloga nugalima tik geru
mu. Jurgio Matulaičio “Užra
šai” yra brangūs ir vertingi 
lietuviams Tėvynėje, išeivi
joje ir buvusioje sovietų im
perijoje, naudingi Vilniaus 
krašto gyventojams — lietu
viams, lenkams, gudams, žy
dams.

JURGIO MATULAIČIO UŽ
RAŠAI. Redagavo Ona Mikai
laitė. Spaudai paruošė Teresė 
Bogutienė, “Kovas Desktop 
Publishing”, Cicero, Illinois. 
Aplanką ir raides piešė dail. 
Filomena Vaitiekūnienė, Vil
nius, Lietuva. Lietuviškas rai
dynas padarytas Jono Bogutos, 
Cicero, Illinois. Išleido Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos seserys, Putnam, Con
necticut, 1991 m. 

gomis perkeltos į Lietuvą Ada- 
demijos centro veiklos sriti
mis, ar manote, kad šis tas ga
lėtų būti kitaip išspręsta ar 
pakreipta kita linkme?

— Reikia Dievui dėkoti, kad 
Akademija, išaugusi užsienyje, 
dabar tarpsta Lietuvoje. Taip, 
ji dar tebėra organizavimosi 
stadijoje, dar nematyti naujų 
leidinių, bet svarbu pradžio
je užsitikrinti pastogę, pasi
rūpinti darbo priemonėmis. 
Tačiau mokslinio turinio kon
ferencijos vyksta dažnai. Klai
pėdoje jau du kartus buvo su
rengtos dviejų dienų studijos, 
o Vilniuje kas šeštadienį na
riai renkasi į seminarą gvil
denti aktualių mokslinių prob
lemų. Kokios formos yra svar
besnės, centro valdyba vietoje 
žino geriau, kokios tos formos 
yra svarbesnės.

— Ar susidariusi gana su
dėtinga politinė ir ekonominė 
Lietuvos padėtis nekliudo 
Akademijos planams ir užmo
jams?

— Akademija nėra politinė 
institucija, o grynai moksli
nė ir kultūrinė, tad politika 
jos visiškai neliečia. Tiesa, 
sovietinis režimas buvo ištrė
mus Akademiją iš tėvynės, bet 
ji, Dievo globojama, išaugo ir 
sustiprėjo užsienyje. Tad ir 
toliau Dievas globos Akade
miją. Apie ekonominės padė
ties įtaką į Akademijos veik
lą gali spręsti tik Lietuvoje 
Akademijos centro valdyba.

— Kur įžvelgiate išteklius 
ir dar nepanaudotas jėgas to
limesniam ir sėkmingesniam 
Jūsų užmojų ir ateities planų 
vykdymui?

— Visi intelektualiniai iš
tekliai ateities veiklai yra Lie
tuvoje. Ten tiek daug entu
ziazmo ir pasišventimo. Be abe
jonės, daug paramos gali su
teikti ir išeivijos lietuviai. Die
vas savo darbų pusiaukelyje 
nepalieka.

— Keliaujate į Lietuvą po
litinės įtampos metu. Ko tiki
tės iš naujosios konstitucijos 
ir seimo?

— Nieko negaliu pasakyti, 
nes neturiu gero ryšio su Lie
tuva: laikraščiai tepasiekia po 
mėnesio ar dar vėliau, laiškai 
trunka vidutiniškai 10 dienų 
(geru atveju), nors pasitaiko, 
kad užtrunka ir visą mėnesį, 
faksas neveikia, nėra tiesio
ginio susisiekimo telefonu: per 
ketverius paskutinius metus 
tepasisekė tik vieną vieninte
lį kartą pasikalbėti. Kitą kar
tą po pirmojo žodžio pasikal
bėjimas buvo nutrauktas. De
šimtimis kartų įvairiais laikais 
esu mėginęs, bet daugiau nie
ko nebelaimėjau. Šveicarijoje 
automatas pasako, kad tiesio
ginio susisiekimo telefonu nė
ra, o Italijoje pasityčioja: “su
klydote numerį”.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ
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d KULTMĖJE VEIKLOJE
Malonia staigmena Australijos 

lietuviams Sidnyje tapo saviveik
linio “Atžalos” teatro rugpjūčio 
9 d. suvaidinta žydų kilmės vokie
čio Liudviko Fuldos (1862-1939) 
dviveiksmė “Mokyklos draugų” 
komedija. Premjerinį spektaklį 
paruošė rež. Ona Maksvytienė. 
Žiūrovai ypač džiaugėsi devyniais 
jaunais aktoriais, sutikusiais lais
valaikio valandas atiduoti teatri
nei veiklai. Rež. O. Maksvytienei 
nebuvo lengva surasti pakaitus iš 
mėgėjiškos lietuvių scenos pasi
traukusiems veteranams. Du vai
dintojai yra gimę Lietuvoje — 
Arvydas Rupšys ir Modris Žvirb
lis, o septyni Australijoje — Gai
lius Antanaitis, Audronė Jurkšai- 
tienė, Edis Karpavičius, Violeta 
Maksvytytė-Braach, Monika Mi- 
gutė, Kristina Rupšienė, Arūnas 
Stašionis.

Bronius Kviklys, žurnalistas, 
gimęs 1913 m. lapkričio 10 d. 
Zastrone, Daugailių krašte, mirė 
Čikagoje 1990 m. rugpjūčio 28 d. 
Jo kūrybinį palikimą sudaro ketu
ri tomai “Mūsų Lietuvos” ir sep
tyni tomai “Lietuvos bažnyčių”. 
Šiais veikalais džiaugiasi ne tik 
išeivija, bet ir laisvę atgavusi Lie
tuva. Antrųjų mirties metinių pro
ga šią vasarą jis buvo prisimintas 
ir pagerbtas tėviškėje. Mokytoja 
R. Jurkevičienė Daugailių mokyk
loje yra įsteigusi tėviškėno Bro
niaus Kviklio muziejų. Mirties 
metinėms skirtas Mišias Daugai
lių šventovėje atnašavo iš Kau
no atvykęs kun. Juozas Čepėnas, 
velionies giminaitis. Tėvų sody
boje pastatytą lietuvišką kryžių 
pašventino Daugailių parapijos 
klebonas kun. Petras Baltuška. 
Iškilmėn įsijungė iš JAV atvyku
sios B. Kviklio dukros Rūta ir 
Danguolė, Lietuvoje gyvenanti jo 
sesuo E. Gaidienė, daug Daugai
lių krašto žmonių, susirinkusių 
pagerbti Čikagoj palaidoto tėviš
kėno.

IX-ją išeivijos lietuvių tauti
nių šokių šventę liepos 5 d. Či
kagoje spalvota vaizdajuoste įam
žino Arvydas Reneckis ir Alvidas 
Buklys, dokumentinių filmų kūrė
jai Lietuvoje. Jie paruošė galu
tinę vaizdajuostės versiją, rug
pjūčio pradžioje parodytą Algi
manto Kezio “Galerijoje”, kurią 
jis yra atidaręs Ilinojaus Stick
ney vietovėje. Vaizdą paįvairino 
vaizdajuostei panaudoti keturi 
aparatai. Mat Alvidui Bukliui ir 
Arvydui Reneckiui talkino foto
grafas Tauras Bublys su menotyri
ninku Danu Lapkumi. Sukurtos 
vaizdajuostės trukmė — pusant
ros valandos, trumpesnė už pa
čios šventės. Vaizdajuostė pa
pildyta trumpais pokalbiais su 
šventės meno vadove Dalia Dzi- 
kiene, organizacinio komiteto 
pirm. dr. Petru Kisieliumi, Čika
gos “Grandies” vadove Irena 
Smieliauskiene, kai kuriais šokė
jais bei žiūrovais. Profesinio ly
gio vaizdajuostės “IX-ji išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventė” 
buvo paruošta 250 kopijų, kurias 
mielai pirko pirmosios peržiūros 
dalyviai.

Lietuvos klojimo teatrų festi
valiai, dabar vadinami krivūlėmis, 
buvo pradėti rengti 1988 m. Pirmo
ji klojimo teatrų krivūlė tada įvy
ko Aglonėliuose prie Klaipėdos, 
antroji — 1989 m. Zastaučiuose, 
Mažeikių rajone, trečioji — 1990 
m. Paragiuose, Naujosios Akme
nės rajone, ketvirtoji — 1991 m. 
Griežionėlėse, Anykščių rajone. 
Penktajai krivūlei buvo pasirink
tas Suvalkų trikampis. Mat pasku
tinėse dviejose Lietuvos klojimo 
teatrų krivūlėse dalyvavo ir Puns
ko lietuvių kultūros namų vaidin
tojai. Penktoji krivūlė š. m. liepos 
4-5 d.d. įvyko Punske, Pristavo- 
nių, Klevų, Dusnyčios, Burbiškiu 
kaimuose ir Seinų mieste. Krivū- 
lėn įsijungė septyni Lietuvos klo
jimo teatrai, paruošę specialius se
nųjų autorių spektaklius. Agluo
nėnų teatras atsivežė S. Žemaičio 
komediją “Riekus — garsus Lietu
vos plėšikas” (rež. A. Sutkus), 
Paragių teatras — savo rež. D. 
Paulauskienės sukurtus ir pasta
tytus “Žentelius”, Zastaučių teat
ras — Vydūno komediją “Numa
nė” (rež. A. Lenkauskas), Jur
barko teatras — L. Didžiulienės- 
Žmonos pjesę “Lietuvaitės” (rež. 
D. Budrytė), Višintų teatras — 
tos pačios autorės dramą “Vaka
ruškos” (rež. V. Germanavičius), 
Kretingos teatras — V. Brazule- 
vičiaus komediją “Burtininkė” 
(rež. E. Radžius), Klaipėdos teat
ras — A. Tarasonio komediją 
“Meilės eliksyras” (rež. E. Kup
čiūnas). Punsko kultūros namų 
atstovai vaidino T. Paransevičie
nės režisuotą D. Dobnio komediją 
“Daug triukšmo dėl nieko”.

Trijų serijų nuotraukų paro
dą Martyno Mažvydo bibliote
koj Vilniuj surengė Lietuvos 
mokslų akademijos fizikos insti
tuto darbuotojas Algimantas Mas
koliūnas. Pirmoji serija buvo pa
vadinta “Vienkiemių sodybų grio
vimo laikai”, antroji — “Pamario 
motyvai”, trečioji — “Meilė mūsų 
Lietuvos dega mūsų širdyse”. Pir
majai serijai buvo skirtas paaiš
kinamasis užrašas: “Namai stovė
jo, sodai žydėjo. Gyveno žmo
gus. Liko vienišos moterys. Po 
jų ir namai tapo našlaičiai. O jų 
gruvėsiuose dar gyveno daiktai 
negyvi. Krosnių mūrai lyg apnuo
ginti kaulai dar ilgai bolavo, kol 
ir jų visai nebeliko ...” Meile 
Lietuvos pajūriui dvelkė antroji 
serija. Trečioji serija buvo skir
ta politiniams Lietuvos laisvini
mo įvykiams.

Pakruojo centrinėje ligoninėje 
buvo surengta jau trečioji iš šio 
krašto kilusių dailininkų darbų pa
roda. Juos jie sukūrė iš visos Lie
tuvos sugrįžę į savo gimtąjį Pak
ruojo kraštą, kur jie save laiko 
žiemgalių palikuonimis. Parodos 
atidaryme grafikas R. Čarna primi
nė, kad jie yra gimtinėn sugrįžę 
Žiemgalos vaikai, norintys būti 
sėkla atgimusioje Lietuvoje. Pak
ruojo rajono gamtoj parodai ku
riami darbai yra sutelkę nemažą 
būrelį dailininkų ir jų nuolatinių 
rėmėjų. Didžiausio dėmesio šie
metinėje parodoje susilaukė Žiem
galos kraštui skirti kūriniai. Pa
rodos aprašyme minimi keli įdo
miausi kūriniai — R. Čarno “Ro
zalimo kapinės”, V. Zariekos Sta
čiūnų apylinkių gamtovaizdžiai, 
A. Krištopaičio “Žeimelio bažny
čia”, saviti ir įdomūs V. Laukio, 
R. Radzevičiaus, P. Stausko dar
bai.

Dali. Mariaus Piekuro tapybos 
darbų parodą Vilniuje surengė 
“Lango” galerija. Rugsėjo pabai
goje įvykusiai parodai buvo sutelk
ti 22 kūriniai, nutapyti išlaikant 
geriausias lietuviškos mokyklos 
tradicijas. Visi jie turi Šv. Rašto 
temas ir yra vidutinio formato. 
Dail. M. Piekuras didesnių tapy
bos darbų parodą religine temati
ka žada surengti sekančiais metais 
“Vartų” galerijoje. Parodos lan
kytojus stebina dail. M. Piekuro 
pasirenkamos vien tik religinės 
temos iš Šv. Rašto. Pasak “Lietu
vos aido” atstovo Viliaus V. Šim
kaus, tai neįprasta net ir dabarti
niais visiškos laisvės laikais. Be to, 
religinė tematika jau gerokai iš
semta. Ne vienas ją yra linkęs su
prastinti ar net ja spekuliuoti. Pa
klaustas, ar nėra pavojaus nueiti 
klystkeliais, dail. M. Piekuras 
“Lietuvos aido” skaitytojams pa
sakojo: “Esu tikintis žmogus. Bib- 
lijinės temos domino visada. Tik 
anksčiau tapydavau abstrakčiai, 
o dabar savo įvaizdžius sukonkre
tinau. Niekada nebuvau linkęs 
piešti atvirukų ar iliustracijų. Kiek
vieną sykį tą patį siužetą interpre
tuoju skirtingai, priklausomai nuo 
nuotaikos ir supratimo tuo mo
mentu. Be to, jau seniai dailės kū
riniai atsiriboję nuo aplinkos ir vi
suomenės, todėl tokios didaktinės 
ar utilitarinės reikšmės kaip vidur
amžiais neturi. Rimtas menas vis 
labiau tampa elitiniu, ir čia nėra 
nieko baisaus ...”

Daliai Pakalniškienei, Klai
pėdos universiteto Baltų kalbo
tyros ir etnologijos katedros 
dėstytojai, rūpestį kelia Lietu
voje sulėtėjęs folklorinis sąjū
dis, tapęs patikimu ginklu prieš 
nutautinimą, dvasinį sunaikini
mą. “Tiesos” skaitytojams ji pa
sakoja: “Jaunimui tai buvo tau
tiškumo mokykla, bene vieninte
lis kelias pažinti savo tautos 
papročius, istoriją. Šiandien toji 
folklorinė banga yra kiek atslū
gus!, folkloru domimasi profesio
naliau, vengiant populiastišku- 
mo. Po truputį etninės žinios, 
folkloras grįžta į vidurines mo
kyklas. Dabar kuriama Lietuvos 
tautinė mokykla nėra etnofiliš- 
kai užsidariusi, ji atvira pasau
lietinei kultūrai. Tiesiog kiek
vienas žmogus į pasaulį žengia 
per savo gimtinės slenkstį. Pa
saulis prasideda čia — nuo moti
nos veido, namų, kaimo mieste
lio . . .” D. Pakalniškienė džiau
giasi spaudoje pasirodžiusiomis 
etninės kultūros vidurinėje mo
kykloje programomis. Pagal jas 
jau dirba kai kurios vidurinės 
mokyklos, ruošiami pedagogai. 
Klaipėdos universitete galima 
įsigyti lietuvių kalbos, literatū
ros ir etnologijos specialybę, stu
dijuojant gimtąją tarmę, įvairių 
Lietuvos sričių dainavimo ir mu
zikavimo tradicijas, tautodailę, 
etnokultūrinę geografiją, papro
čius. V. Kst.
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) R IS I K E I. I M OParapijos kredito kooperatyvas
■ 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
' Telefonai: (4161 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. .., 

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

metų 
metų
metų 
metų
metų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 9.50%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.50%

LIETUVIŲ 
_ a-J J J, « KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.75%

palūk.... 6.50% 
palūk.... 6.50% 
palūk.... 6.75% 
palūk.... 7.00% 
palūk.... 7.00%

3.50%

i 
2
3 
4 
5
RRSP, RRIF Ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.75%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 7.75%

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). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ne alio 1

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

O j

DE/frlXKV 1 East Mall Crescent 
VlrM\ Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Profe..lon.l. Inc. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

A "ALI THE

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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-i 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) centro valdyba, sudaryta iš Toronte 
gyvenančių darbuotojų 1991 m. lapkričio 16, Klivlande suvažiavimo metu patvirtinta ketverių metų darbo kaden
cijai. Šiuo metu ruošiasi metiniam suvažiavimui, kuris įvyks Klivlande 1992 m. lapkričio 7 d. Viršuje iš kairės: 
Audrius Šileika - pirmininkas, Mindaugas Leknickas - vicepirmininkas, Rimas Miečius - vicepirm. varžybų rei
kalams, Algirdas Bielskus - generalinis sekretorius (gyvena Klivlande). Antroje eilėje iš kairės: Jonas Gustainis - 
iždininkas, Rimas Kuliavas, Audra Danaitytė ir Sigitas Krašauskas nariai Nuotr. Sig. Krašausko

SPORTAS
--------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,-----— 

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

ŠALFASS suvažiavimą 
pasitinkant

1992 m. lapkričio 7 d. Klivlande 
įvyks metinis Šiaurės Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir Sporto są
jungos darbuotojų suvažiavimas. 
Kaip ir kiekvienas iki šiolei buvęs, 
taip ir šis yra svarbus darbuotojų 
susitikimas padaryti metinei darbų 
ataskaitai, nuomonių pasikeitimui 
ir blaiviam žvilgsniui į ateities 
darbus.

Sporto organizacija, kurios gim
tadienis yra 1947-ji metai pokario 
Vokietijoje ir kuri tuo metu buvo 
pavadinta Fizinio auklėjimo ir spor
to komitetu (FASKU), vėliau Šiau
rės Amerikos kontinente 1965 m. 
“perkrikštyta” į Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungą” (ŠALFĄ). Ji išeivijos lietu
vių sportiniame gyvenime yra atli- 
kuši daug darbų, jaunimą auklėjant 
lietuviškoje klubinėje aplinkoje. 
Laiko tėkmės įtakojama, šiandien 
ji jau yra reikalinga kai kurių pakei
timų savo veikloje. Iškyla kai kurios 
reformos ir naujos mintys ateities 
darbo perspektyvai.... o tai dėl va
dovaujančių jėgų beatodairinio ma
žėjimo. Vyresniuosius amžiaus riba 
verčia pradėti poilsiauti, o pakaitas 
(jaunesnieji) kol kas nesiima rimto 
darbo tęstinumui išlaikyti...

Suvažiavimo darbotvarkėje numa
tyta kalbėti organizaciniais-admi-

nistraciniais reikalais. Kaip žino
me, yra dvi sporto apygardos JAV-se 
ir viena Kanadoje. Tai institucijos, 
kurios ŠALFASS-gos centro valdybai 
būdavo labai svarbios sportinės 
veiklos vystyme. Šiandien, mažėjant 
veiklai, kyla klausimas, ar tų apy
gardų iš viso reikia ...? Anksčiau 
jos pravesdavo atrankinius dalyvių 
turnyrus prieš ŠALFASS-gos meti
nes žaidynes. Šiandien tų atranki
nių turnyrų nebereikia, nes leidžia
mą skaičių komandų dalyvauti me
tinėse žaidynėse jau sunkiai užpil
do pageidaujančiųjų jose dalyvauti 
sąrašai...

Bendravimas su Lietuva? Ten 
vyksta arši kova už išsilaikymą “kė
dėse”. Sportinio gyvenimo struktū
ra dar vis neišvesta iš bolševikinio 
palikimo . . .? Veiklai modelio, ar 
tai vakarų europietiško, ar amerikie
tiško, sunku surasti. Mūsų išeivijos 
stengimasis iki šiol padėti buvo 
taiklus mostas. Tačiau, kai Lietuva 
tapo nepriklausoma, mūsų pažiūra 
šiuo klausimu turėtų taip pat keis
tis. Krašte reikia tvarkytis patiems 
ir siekti gero, progresuoti, mokytis 
ir įprasti dirbti, o ne laukti ko nors 
veltui. ..!

Daug kitų klausimų bus svarstoma 
šiame suvažiavime. Reikia tikėtis, 
kad prie kokių nors pozityvių nuta
rimų, šių dienų gyvenimo diktuoja
miems reikalavimams išspręsti, bus 
prieita ... Sig. K.

.A. LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS
COMITE NATIONAL OLIMPIQUE DE LITHUANIE 
NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF LITHUANIA

2600 VILNIUS. JOGAILOS 10 LIETUVA TEL. 618636, 616530 TLX 261118 LSK FAX 7 (0122) 224936

1992 m. rugsėjo mėn. 11 d.

Nr.
šiaurės Amerikos lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos Pirmininkui p. Audriui Šileikai 
Sąjungos direktoriui p. Sigitui Kraiauskul

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vardu nuoširdžiausiai dėkojame Jums, gerb. p. Šileika ir 
gerb. p. Krašauskai, visiems Šiaurės Amerikos lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos vado
vams ir visiems tautiečiams už malonius sveikinimus bei didelę paramą, Lietuvai sugrįžus į pasau
lio olimpinę šeimą bei, išsivadavus iš ilgos okupacijos, pirmą kartą nuo 1928 metų dalyvaujant va
saros Olimpinėse žaidynėse Barselonoje.

Visa, ką pavyko pasiekti Barselonoje, mes vertiname kaip visų pasaulio lietuvių bendros veiklos 
rezultatą ir šventę.

Turėdami vilties, jog ateityje mūsų bendradarbiavimas bus glaudus ir vaisingas, iš visos širdies 
linkiu Jums, Jūsų Sąjungai ir visiems Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkams, veikėjams ir rėmė
jams didelės sėkmės ir gerovės.

Su pagarba

Artūras Poviliūnas 
Prezidentas

Petras Statutą
Direktorius

Jani®^3rlnWergas
Geriefaliniė sekretorius

ŠALFASS-gos pirm. Audrius Šileika viešnagės metu Lietuvoje buvo susi
tikęs su eile Lietuvos sportinio gyvenimo vadovų, su kuriais kalbėjosi 
Lietuvos ir išeivijos sporto klausimais. Iš kairės: Lietuvos olimpinės mi
sijos direktorius Petras Statutą, Audrius Šileika, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pirmininkas Artūras Poviliūnas

“V3CT0Mft” |
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų) K'
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t. &

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai Įį
Skambinti tel. 536-1994.

Plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių ir lie

tuvių plaukimo pirmenybės įvyks, 
kaip anksčiau buvo skelbta, 155 
Crawford Str., Toronto, Ont. Papil
domai pranešama, kad šias pirme
nybes vykdo estų plaukimo klubas. 
Programa apima visus stilius, išsky
rus šuolius. Dalyvavimas atviras. 
Registracija iki 1992 m. lapkričio 6
d. pas Mrs. Mai Kreem, 618 Daven
port Rd., Toronto, Ont., M5R 1K9; 
tel. (416)-924-6028. Dėl papildomos 
informacijos prašoma kreiptis į lie
tuvių atstovę Kazimierą Šapočkiną, 
34 Nottingham Dr., Islington, Ont., 
M9A 2W5; tel. (416)-239-7562.

ŠALFASS inf.
ŠALFASS pirmininkas 

viešėjo Lietuvoje
“Naujasis Šiaurės Amerikos 

lietuvių sporto vadovas vieši Lietu
voje ...”, tokia antrašte “Lietuvos 
ryto” 1992 m. rugsėjo 23 d. laidoje 
Regina Mundrytė aprašo pokalbį su 
svečiu iš Toronto Audriumi Šileika.

Žurnalistė pristato ŠALFASS-gos 
pirmininką, kaip dažną svečią tėvy
nėje. Pirmą kartą 1989 m. buvo atvy
kęs su “Vėjo” krepšinio komanda, 
pernai dalyvavo IV-se PLS žaidynė
se ir praėjus vos pusei mėnesio, A. 
Šileika sulaukė skambučio iš Kana
dos vyriausybės — ir vėl buvo atskri
dęs Lietuvon su valstybine delega
cija, nes Kanada tada rengėsi pripa
žinti Lietuvos respubliką. Šį kartą 
jis lankėsi Lietuvoje kaip naujasis 
ŠALFASS-gos pirmininkas.

Pagal specialybę, A. Šileika yra 
“marketingo” konsultantas. Jam dar
bo reikalais dažnai tenka keliauti 
į įvairias pasaulio šalis. Gimė jis 
1944 m. Alytuje ir, būdamas nepilnų 
metukų, tėvams traukiantis iš kraš
to, atsidūrė ir užaugo išeivijoje. Sa
vo 49-tąjį gimtadienį 1992 m. rugsė
jo 21 d. šventė Vilniuje, tiesa, ne 
gimtajame Alytuje - baigia pokalbį 
R. Mundrytė.
Viešnagės metu Audrius Šileika 

buvo susitikęs su Lietuvos sportui 
vadovaujančiais žmonėmis (Spor
to departamentas, LTOK, Krepšinio 
federacija ir kt.). Dalyvavo LTOK 
konferencijoje, kurią Š. Amerikos 
sportininkų vardu sveikino. Ta pro
ga jis pareiškė, kad nedidelė Kana
dos lietuvių salelė taip pat sugebėjo 
šiek tiek paremti olimpiečius. Įstei
gus olimpinį fondą Toronte, kuriam 
vadovavo Jonas Gustainis, buvo su
rinkta apie 15 tūkstančių Kanados 
dolerių ir persiųsta Lietuvos tauti
niam olimpiniam komitetui. Sig. K.

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

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.50% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 
3.50% 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.......... 9.50%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 7.75%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.75%
(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

CTEDUABI’Q EIIDQ 406 Roncesvalles Avė. 
O I ErnAli O runa Telefonas 536-5936 ir 
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

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

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavalier
C L E ANE R S

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas 
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svorį

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380
PARCEL SERVICE 

614 The Queensway 
Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 

Tel. (416) 503-1601

Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p.
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.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pilną laiką veikiančią lošimo 
namų, priklausančių labdaros 
siekiančioms organziacijoms 
ir religinėms grupėms, yra 
Naujojoje Škotijoje, Princo 
Edvardo saloje, Niufaundlan- 
dijoje ir Šiaurės-vakarų teri
torijose. Nuolatiniais lošimų 
namais dabar susidomėjo ne 
tik Ontario provincija, bet ir 
Kvebekas. Premjero R. Bouras- 
sos liberalų vyriausybė jau pa
tvirtino dviejų lošimo namų 
atidarymą. Jie sekančiais me
tais pradės veikti Montrealy- 
je ir mažesnėje Charlevois vie
tovėje.

Ontario premjero Bob Rae 
NDP socialistų vyriausybė iki 
sekančių metų pabaigos žada 
atidaryti tik bandomuosius lo
šimų namus Windsore. Spėja
ma, kad jų daugiau bus susi
laukta, priartėjus provincinio 
parlamento rinkimams. Prob
lemą sudaro Ontario provinci
ją užgriuvusios labai gausios 
loterijos. Joms kas savaitę su
nešama daug milijonų dolerių, 
kurių per didelė dalis lieka 
valdžios reikalams. Tiems On
tario gyventojams, kurie per
ka kelis ar net keliolika bilie
tų, norėdami tapti milijonie
riais, turbūt nereikės lošimo 
namų.

Kanados RCMP policija ne
įstengia sustabdyti nelegalaus 
cigarečių antplūdžio iš JAV. 
Iš tikrųjų tai yra Kanadoje pa
gamintos cigaretės, eksportuo
tos į JAV be federacinio ir pro
vincinio mokesčio. Tad nenuo
stabu, kad jas kontrabandinin
kai vėl sugrąžina Kanadon. Du 
šimtai kanadiškų cigarečių Ka
nados krautuvėse kainuoja

"TORVIL"
SPECIALI KALĖDINĖ LAIDA

Geriausias, greičiausias 
ir labiausiai prieinamas 

\\ siuntinių
\ \ patarna-
\ \ vimas Į
\ Pasiūlymas /
J ribotam X. LIETUVĄ 

laikui! X.

Teiraukitės apie naujus skubius 
ir standartinius siuntinius, kurie 
neįtraukti į mūsų naują katalogą 
***žemos-žemos kainos!***

SIUNTINIAI LAIVU 
nuo $0.95 už sv - ($2.10 už kg)

SIUNTINIAI LĖKTUVU 
nuo $2.04 už sv - ($4.60 už kg)

Plius pristatymas į namus - 
apmokamas už kiekvieną 

siuntinf atskirai
MŪSŲ ĮSTAIGOS

63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ont. M9W 5P1 
Tel.: (416) 798-3320

404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ont. M6R 2M9 
Tel.: (416) 534-3860

Pastaba: Aukščiau nurodytos kainos 
galioja tik TORVIL įstaigose

$47,13. Iš tos sumos $7,79 tenka 
cigarečių fabrikams, $3,38 — 
urmo sandėliams ir krautu
vėms, o $35,96 pasidalina Ka
nados federacinė vyriausybė 
su provincine. Rūkoriai mie
lai perka iš JAV nelegaliai Ka
nadon sugrįžusias cigaretes. 
Mat spekuliantams už 200 ciga
rečių jie moka ne $47,13, o tik 
$22,50.

RCMP policijos duomenimis, 
pernai Kanados ir provincijų 
vyriausybės vien tik tų nelega
liai parduotų cigarečių praras
tais mokesčiais neteko beveik 
bilijono dolerių pajamų. Į JAV 
eksportuotos kanadiškos ciga
retės Kanadon nelegaliai par- 
sivežamos daugiausia į pa
sienyje esančius indėnų rezer
vatus. Spekuliantai jomis ap
rūpina net ligoninių persona
lą bei kitas darbovietes. Mat 
niekas federacinei ir provin
cinei valdžiai nesumokėto pa
sakiškai didelio mokesčio nėra 
linkęs laikyti vagyste.

New Brunswicko ir Kvebeko 
provincijų automatuose jau 
pardavinėjami specialiai pa
gaminti pakeliai su penkiomis 
cigaretėmis. Jie skiriami tiems, 
kurie neturi 6-7 dolerių norma
laus dydžio pakeliui cigarečių, 
bet gali mokėti porą dolerių 
už penkias cigaretes. Liūdna, 
kad tokia paslauga dažniau
siai naudojasi pradedantys rū
kyti paaugliai ir vaikai. V. Kst.

SOS jaunimui!
Ryšium su kritiška Kanados lie

tuvių jaunimo sąjungos (KLJS) pa
dėtimi laikinoji KLJS valdyba ruo
šia rinkimus atstatyti šios organi
zacijos šlubuojančiai struktūrai.

Laikinosios valdybos tikslas yra 
atstatyti KLJS pagal statutą. Sta
tute nurodoma, kad visas Kanados 
lietuvių jaunimas renka KLJS ta
rybą ir tik pastaroji turi teisę iš
sirinkti valdybą. Be šios elementa
rios struktūros organizacija yra 
neveikli.

Šiuo metu KLJS neturi tarybos, 
todėl negali pagal statutą atlikti 
darbų.

KLJS labai kviečia ir tiesiog mal
dauja visą Kanados lietuvių jau
nimą dalyvauti suvažiavime, kuris 
įvyks š.m. spalio 31 d., Toronto Lie
tuvių namuose nuo 11 v.r. iki 5 v.p.p.

Dėl informacijos kreiptis pas 
Oną Stanevičiūtę tel. 1-416-762-5546 
arba 627-0624 ir pas Raimundą Lau
rinavičių tel. 1-416-534-4057.

Nenumokite ranka! Balsuokite! 
Be Jūsų balso KLJS žus!

KLJS laikinoji valdyba

Paieškojimai
Leonas Ržešauskas, sūnus Jono, 

gyvenantis Toronte, Hamiltone ar 
kitur, prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: Adolfas Liaugaudas, Tra
kų g. 14-8, 3000 Kaunas, Lithuania.

“LEDAS”
REFRIGERATION

Taisau ir įvedu visų rūšių
* Šaldytuvus
* Elektrines viryklas (plytas)
* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
* Šildymo sistemas

Atlieku įvairius vandentiekio 
sistemos (plumbing) darbus 

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

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

KOMUNISTAI VILIOJA
Aš jau Lietuvoje, brangiausia

me pasaulio kampelyje. Nors čia 
dangus apsiniaukęs, neošia pal
mės, parduotuvės nelūžta nuo pre
kių, skanumynų ir kitų gėrybių, 
bet čia mano LIETUVA. Teisingi 
poeto žodžiai: “Čia kiekvienoje 
dulkėj tu pats esi”. Skaičiavau 
paskutines dienas ir minutes, ka
da vėl būsiu Tėvynėje. Visko pa
siilgau: politikos, gerų ir blogų 
žinių, lietuviško žodžio. Dabar 
viskas jau praeityje. Ten sune
galavusią širdį gydau Vilniuje .. . 
Kalifornijoje ir Arizonoje gražu, 
šilta. Daug keliavau, daug pama
čiau, susipažinau su amerikietiš
ku gyvenimu. Bet...

Dabar pasinėriau į Lietuvėlėje 
verdantį gyvenimą. Per radiją, te
leviziją visi, kurie nori patekti į 
Seimą, čiulba, suokia. Gražiau
siais pažadais mus vilioja depu
tatai, kurie priklausė komunistų 
partijai. Dieve brangus, negi ne
supras žmonės, negi neatskirs 
pelų nuo grūdų? Komunistai nesi
gaili jų rankose esančių lėšų, 
džiaugiasi Maskvos pagalba. Jie 
važinėja po kaimus, peikia V. 
Landsbergį. Anot jų, “visi sunku
mai tik dėl to, kad Lansbergis, o 
ne Brazauskas vadovauja Lietuvai. 
Prie Brazausko viskas buvo ge
riau, pigiau”. Padėtis pablogėjo 
dar ir dėl to, kad žmonės laukia 
lito. Kaimas turi gyvulių ir grū
dų, bet neparduoda, lūkuriuoja. 
Aišku, kairieji dėl to tik ir džiau
giasi - “ot ir gerai, nenorėjot lik
ti Sovietų Sąjungoj - kentėkit 
dabar”.

L. Šepetys ramiausia sąžine kan
didatuoja užmiršęs, kiek begalinės 
žalos pridarė mūsų kultūrai, pa
minklosaugai, muziejams. Žala - 
tai per silpnas žodis. Tai milži
niški, nesugrąžinami nuostoliai 
Lietuvai. Aš šventai tikiu, kad 
lietuvis, nepalūžęs per 50 metų, 
iškentės ir šį laikotarpį. Duok 
Dievuli, kad j Seimą patektų tik 
tikri lietuviai.

Per televiziją pasakojo apie iš
eivijos pagalbą Tėvynei. Daugiau
sia, atrodo, padeda Kanados lie
tuviai. Apsiverkiau . . . Kokia di
di Dievo dovana mūsų Lietuvai, 
kad yra tokių žmonių. Dėkojame 
jums už viską, ko žodžiais neiš
sakysi, raštu nesurašysi. Aldona,

Vilnius

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

Pasaulinį teatro festivalį Vilniuje.
Jaunavedžių ir jų svečių grupė, 

Šv. Tėvo vizito Lietuvoje metu.
Nepamirštamos vedybos Lietuvoje pagal senovinius papročius su popie
žiaus palaiminimu. Jaunavedžiams parūpinami žiedai bei kitos dovanos 
iki 75% nuolaidos nuo reguliarių kainų. Sutvarkome vedybines apeigas, 
parenkame geriausią vietą Lietuvoje, Europoje ar kitam pasaulio krašte 
jaunųjų medaus mėnesiui. Grupėms užsakymus priimame 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
* 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 bei juvelyrinius 
dirbinius, kuriuos galite įsigyti mūsų įstaigoje iki 75% nuolaidos 
nuo reguliarios kainos. Dovanų perdavimas-kiekvieną mėnesį.
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

Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” studentų grupė atliko dalį programos Los Angeles Lietuvių dienose 1992 
m. spalio 3-4 d.d. Nuotraukoje - filmų aktorė RŪTA LEE-KILMONYTĖ, vadovai - RITA ir JUOZAS KARASIE- 
JAI ir dalis gintariečių

& SKAITYTOJAI PASISAKO
LEIDINYS APIE “SPINDULI”
1987 m. balandžio 26 d. Los Ange

les LB jaunimo ansamblio “Spin
dulys” pirmininkė Danguolė Razu- 
tytė-Varnienė mane pakvietė re
daguoti knygą apie ilgametę Los 
Angeles “Spindulio” ansamblio 
vadovę Oną Razutienę. D. Varnie
nė pažadėjo man įteikti tokiam lei
diniui ' siūlytinas nuotraukas ir 
kitką. Daugelį sykių prašiau p. 
Varnienę tokių nuotraukų. Gaila, 
bet iki šiai dienai ji man neįteikė 
nė vienos nuotraukos.

Žmonės mane klausia, kada toji 
knyga bus paruošta. Todėl seniai 
sukauptus duomenis, nesulaukęs 
nuotraukų, paruošiu spaudai.

Ilgametis “Spindulio” globė
jas prel. Jonas Kučingis sutiko 
pagloboti to rankranščio atspau
dą ir leisti su tuo rankračiu susi
pažinti ansambliečiams ir kitiems, 
norintiems pamatyti, papildyti 
nuotraukomis, duomenimis.

Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, Calif. 

1992 m. rugsėjo 18 d.

PAMINKLAS KUNIGUI ŠARKAI
Kiek žinome, išeivija Hambur

ge jau mėgina pastatyti kun. V. 
Šarkai paminklą, t.y. išleisti A. 
Suravičiaus parašytą monografiją. 
Taip pat žinoma, kad Magaitis yra 
parengęs rankraštį. Mes nei iš vie
no autoriaus negavome nei rank
raščių, nei knygų. Tikimės gauti 
knygas. Gavę norėtume ta medžia
ga pasinaudoti ir parašyti apie 
kun. V. Šarką laikraštyje “Trem
tinys” bei žurnaluose. Hamburge, 
Reinbeko kapinėse, ant kun. V. 
Šarkos paminklinės lentos yra 
pritvirtintas bareljefas, kurį su
kūrė jo brolis. Jame yra įrašas: 
“O brangi, tolima Lietuva, aš nei 
dulkės tavos negalėjau pasidėt 
po galva ...”

Lygiai toks pat bareljefas ir įra
šas yra jo gimtinėje Ignalinos 
kaimo kapinėse, ant senelio pa
minklo. O Valkininkuose, didžia
jame šeimyninio ansamblio pa
minkle yra kun. V. Šarkos barel
jefas, bet be minėto įrašo. O po 
jo tėvo bareljefu yra įrašas, ku

ris kaltina sovietinę valdžią, kad 
jo lizdelį išdraskė, jį išvarė, iš
trėmė ...

Norime ir mes, Tremtinių sąjun
ga, pastatyti kun. V. Šarkai pa
minklą, todėl tikime, kad jūs pa
dėsite mums tai padaryti. Ar mes 
gausime iš Hamburgo knygas ir 
rankraščius, ar ne, vistiek jūs ra
šykite. Maloniai prašome parašyti 
konkretų, gyvą atsitikimą, kur 
jums kun. V. Šarka padėjo žodžiu 
ar darbais. Mes ketiname tą me
džiagą panaudoti ne tik spaudoje, 
bet ir leidžiamoje tremtinių en
ciklopedijoje. Jūs, rašydami apie 
kun. V. Šarką, įamžinsite ir save, 
tad padėkite mums pastatyti kun. 
V. Šarkai paminklą čia, gimtinėje, 
kad apie jį daugiau sužinotų jau
nimas. Mes visi senstame, miršta
me, tad prisėskime pusvalandžiui, 
pagalvokime ir parašykime, nenu- 
sineškime į kapus, ką žinome.

St. Šarka, Blindžių 21 - 13, 
2004 Vilnius, Lithuania

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

Calgary: a.a. Jono Stankevičiaus 
atminimui aukojo: $100 (JAV) - K. 
Krivickienė ir V. Sabaliauskienė; 
$40 - K. J. Dubauskai; $20 - V. Tar
vydas, A. Jeneliūnas, S. Noreika, O. 
P. Gluoksnys; $10 - E. P. Devenis, A. 
Kąziūnas,

Montiealis: a.a. Albino Baršausko 
atminimui: $200 - S. Baršauskas; 
$123.40 - D. V. Baršauskas; $100 -
A. V. Baršauskas; $75 - J. Farinac- 
cio, $50 - N. A. Gudas, V. S. Gorys, D.
B. Staškevičius; $40-J. K. Andruške- 
vičius; $30 - I. Mališka; $25 - M. J. 
Adomaitis, A. Burba, J. Gražys, M. J. 
Malčius; $20 - J. J. Adomonis, G. Ali- 
nauskas, E. J. Dalmotas, V. P. Dikai- 
tis, M. A. Jonelis, J. Jurėnas, M. J. 
Kandizauskas, E. V. Kerbelis, V. Kli- 
čius, B. J. Lukoševičius, A. Morkū
nas, S. V. Piečaitis, R. J. Piečaitis, 
A. R. Otto, B. D. Rupšys, A. L. Staš
kevičius, O. J. Šeidys, R. L. Urbonas, 
A. V. Vaitonis; $15 - A. Petraitytė, 
I. Petrauskas; $10 - J. Babrauskas, 
N. Bagdžiūnas, Z. Barysas, J. Išga
nantis, J. Ladyga, K. Martinėnas, A. 
Matusevičius, M. J. Pakulis, D. R. 
Staškevičius.

St. Catharines: $100 - Petras Pol- 
grimas.

Delhi: a.a. Domo Žiogo testamen
tinis palikamas - $12,055.66 ($13,- 
055.66). KL fondas

Dr. Gina J. Ginčąuskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS inc.
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai St. Catharines:

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

ANNA KUSYJ 
40 Facer St. 
(416) 937-1385

WHITE
EAGLE MEAT 
169 Pelham Rd. 
(416) 684-9717

PANORAMA 
TRAVEL AGENCY 
363 Vine St.

(416) 646-9909

MEATLAND EUROPE POLONIA
RED & WHITE MEAT & DELI MEAT & DELI
150 Bunting Rd. 359 Carlton St. 89 Pelham Rd.
(416) 685-8863 (416) 934-9334 (416) 684-3188

Niagara Peninsula: RAINBOW PRINTING
73 Ontario Rd., 
Welland, Ont. 
(416) 646-9909“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario:
11 •

R525252S2S25252525
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų
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Dantių gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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.. ll.b.

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

$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.

An independent member broker

RF/MKK West Realty Inc. Į 

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

J. mz DRESHER Ltd.ujzmuI^ii Real Estate
nnl fcL 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.

HDI7CI-II7D INSURANCE O IvlLkJllILJLv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA 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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TORONTO™1
Anapilio žinios

— Kapiniu lankymo diena bus lap
kričio 1, šį sekmadienį. Mišios kapi
nėse bus 3 v.p.p. Autoaikštėje bei ka
pinėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Autobusas pa
maldoms kapinėse važiuos nuo Is
lington požeminiu traukiniu stoties 
Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo Anapilio 
atgal grįš 5.30 v.p.p.

— Šį savaitgalį, ryšium su Kapinių 
lankymo diena, Wasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje Mišios bus spalio 
31, šeštadienį, 5 v.p.p.

— Kapinių lankymo dieną Anapi
lio knygynas veiks nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p. Bus galima įsigyti žvakių ir ka
lėdinių atviručių.

— Spalio 17, šeštadienį, pakrikš
tyta Jono ir Kathryn (Duncan) Vaš
kų dukrelė Tessa-Ona.

— Anapilio knygyne galima gauti 
Broniaus Aušroto atsiminimų kny
gą “Laisvės niekas nežadėjo”.

— Mišios lapkričio 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Gvidą Valentiną, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje spalio 31, 
šeštadienį, 5 v.p.p. už Pakalkų miru
sius.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 1 d. iškilmingos pa

maldos šventovėje. Švęsime Refor
macijos dieną. Kviečiami parapi
jiečiai gausiai dalyvauti. Po pamal
dų tą dieną įvyks moterų draugijos 
susirinkimas parapijos salėje.

— Parapijos tarybos posėdis spa
lio 28 d., 7.30 v.v., parapijos salėje. 
Biuletenis už lapkričio mėn. bus da
lijamas šventovėje lapkričio 1 d.

— Parapijos tarybos pirmininkas 
su žmona lapkričo 1 d. dalyvaus evan
gelikų liuteronų Tėviškės parapijos 
Čikagoje, 40 m. veiklos minėjime.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 245 asmenys. Svečių knygoje pa
sirašė: M. Stungevičius iš Hamilto
no, A. T. Sekoniai, V. E. Abromavi- 
čiai iš Wasagos, V. D. Vindašiai, B. 
Lukošienė iš Tillsonburgo, P. T. Par- 
gauskai iš Ottervillės, Ont Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN revizijos komisijos narė D. Ker
šienė.

— Lapkričio 4, trečiadienį, 6 v.v. li
gonių lankytojai renkasi pasitari
mui. Žinantys apie sergančius arba 
pagalbos reikalingus tautiečius 
kviečiami dalyvauti šiame pasita
rime arba pranešti R. Juodžiui tel. 
239-4445.

— Lapkričio 8, sekmadienį, 2 v.p.p. 
kviečiamas naujų ateivių pasitari
mas. Bus diskutuojami naujiems 
ateiviams svarbūs reikalai.

— LN valdybos posėdis - lapkri
čio 5, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lapkričio 15, sekmadienį, 2 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menė
je įvyks LN 41 m. veiklos minėjimas 
ir koncertas. Meninę programą at
liks Montrealio vyrų oktetas. (Pla
čiau žiūr. “TŽ” skelbime).

Aukos Slaugos namams
LN slaugos namų statybos komite

tas nuoširdžiai dėkoja LN visuome
ninės veiklos, LN moterų ir vyrų ko
miteto nariams, “Atžalyno” ponioms 
ir visiems prisidėjusiems prie baza- 
ro pasisekimo. Gauta $700 pelno, ku
ris skiriamas Slaugos namų statybai, 
$300 aukojo M. Jakubauskienė a.a. R. 
Jakubausko 1-rių metų mirties su
kakties atminimui. Iš viso statybos 
fonde yra $817,006. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor StW., Toronto, 
Ont. M6P1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio mėnesį mūsų para

pijoj bus laikomos Mišios už miru
sius, įjungtus į šių Mišių intencijas. 
Mišios laikomos šiokiadieniais 8 v.r., 
šeštadieniais - 9 v.r., o sekmadienį 
-10.15 v.r.

— Žvakės, kurios tinka padėti ant 
kapaviečių kapinių lankymo dieną, 
ateinantį sekmadienį, bus šventovės 
prieangyje. Taip pat galima užsa
kyti Vėlinių vainikus pas Valę Si- 
minkevičienę tel. 533-0621 ir vaka
rais tel. 761-9131. Pelnas skiriamas 
Lietuvos našlaičiams.

— Parapijos 40-metį švęsime 1993 
m. vasario 28 d. Atvyks vysk. P. Balta
kis, OFM, kadaise buvęs šios para
pijos vikaras. Iškilmingos pamal
dos vyks mūsų šventovėje, o para
pijos salėje - vakarienė ir meninė 
programa.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės po Nau
jųjų metų. Iš anksto kviečiama re
gistruoti jaunuolius-les, sulauku
sius 13 metų amžiaus parapijos raš
tinėje, kad būtų galima planuoti 
pamokų vietą ir mokytojų skaičių.

— Uždaros rekolekcijos moterims, 
kurias organizuoja KLK moterų dr- 
jos parapijos skyrius, vyks Augusti- 
nijonų vienuolyne gruodžio 4-6 d.d., 
King City, Ont. Registruotis pas sky
riaus valdybos narę Ireną Punkrie- 
nę tel. 277-8682 arba klebonijos 
raštinėje.

— Mišios lapkričio 1, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Matulaičių ir Ma- 
čiulskių šeimos mirusius, 9.20 v.r. - 
už sielas skaistykloje, 10.15 v.r. - 
už Vėlinių novenai pavestas sielas, 
už Lukoševičių ir Povilaičių šeimos 
mirusius, 11.30 v.r. - už mirusius pa
rapijos narius.

Povilaičių ir Lukoševičių šei
mų mirusiųjų, tarp jų kentėju
sių sovietų kalėjimuose ir trem
tyje, prisiminimui Monika Povi- 
laitienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A.a. Felikso Kasperavičiaus 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $25 - E. Ališauskienė, M. 
Pike, B. V. Gataveckai;$20-V. K. 
Gapučiai, E. Senkuvienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $200- N. N.; $100 - J. Bud- 
nikienė (a.a. Juliaus Budniko 
XV mirties metinių atminimui), 
P. Ukelienė; $90 - V. Daugelavi- 
čienė.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: 100 - V. V. Baliūnai (a.a. 
Onos Baliūnienės XII mirties 
metinių atminimui).

Gerojo Ganytojo koplyčios re
monto vąjui aukojo: $175 - B. 
Kasperavičienė; $100 - E. Ali
šauskienė, P. Bridickai, A. Cho- 
metsch; $50 - M. A. Vaišvilos, 
L. M. Garbačiauskai, V. Žukaus
kienė; $20 - A. E. Žemaitaičiai; 
$15-R. D. Chrastina.

Klevas Petryla lankėsi “TŽ” 
redakcijoje, pateikdamas infor
macijų, kad kitais metais pla
nuojama du kartus per mėnesį 
Kanados televizijoje (10 kabe
lis) rodyti 1 vai. lietuvišką prog
ramą. K Petryla, programos ini
ciatorius, dėl turinio tarėsi su 
Lietuvos televizijos pareigūnais. 
Nebūsianti užmiršta ir vietinė 
lietuvių kultūrinė bei visuome
ninė veikla.

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Prisikėlimo parapijos salėje (1021 college st.), rengiamame

kiU vakare

Lapkričio 7, šeštadieny 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros “The Haircuts" orkestras. 
(ėjimas - $15 su šiltu bufetu (bufetas 
veiks nuo 7 v.v. iki 9.30 v,v.)

Visos pajamos - “Atžalynui".

Bilietai numeruoti - gaunami pas 
Birutę Batraks tel. 271-1640

^Kviečiame visus/f*
/z lki 
‘pasimatymo!

E • Maloniai kviečiame atsilankyti į I
Toronto Lietuvių namų 41 metų veiklos sukaktuvinį

1992 m. lapkričio 15, sekmadienį, 2 v.p.p., Karaliaus Mindaugo menėje
(1573 Bloor St. West)

Meninę programą atliks Montrealio vyrų oktetas.
Veiks gaivinančių ir kitų gėrimų bufetas. Pyragai ir kava. Bilietai-$7.
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M MONTREAL
Medžiotojų-žvejotojų klubas “Ni

da” spalio 18 d. surengė sezono už
darymo pietus. Tą dieną po pamal
dų AV parapijos salėje klubo na
rys Antanas Žiūkas ilgesne infor
macija pradėjo pobūvį. Taip pat 
jis įteikė trofėjas už didžiausias 
šią vasarą pagautas žuvis Augus
tinui Mylei, Stasiui Rimeikiui ir 
J. Dauderiui. Meninę programą at
liko neseniai suorganizuotas liau
dies muzikos ansamblis “Gintarė
lis”, vad. Zigmo Lapino. Devyni 
jauni muzikantai puikiai atliko ke
turias liaudies dainas. Netoli 150 
svečių buvo nustebinti gražia mu
zika ir išreikalavo paskutinės dai
nos pakartojimo. Klebonui kun. 
Juozui Aranauskui palaiminus sta
lą, visi vaišinosi Rimeikių šeimos 
paruoštais žuvies ir kitokių valgių 
skaniais pietumis. Po loterijos sve
čiai skirstėsi patenkinti tokia gra
žiai suorganizuota klubo popiete.

I Lietuvos seimą Montrealyje tu-
rėjo teisę balsuoti gera šimtinė at- Zinos vardais. B.S.

naujinusių Lietuvos polietybę as
menų. Spalio 18 d. seselių namuose 
jų balsavo trys ketvirčiai. Likusiems 
buvo pasiųsti balsavimo lapeliai 
paštu, ir jie savo balsus persiuntė 
tiesiog į Lietuvos konsulatą Toronte.

Baxter Diagnostics Corp, aukštas 
pareigūnas Yves Mainville (Milanos 
ir Alberto Jonelių dukters Lilės vy
ras) jau kurį laiką siunčia medici
ninių reikmenų siuntas į Lietuvą. 
Šią pagalbą yra gavę Trakų ir Anykš
čių ligoninės bei Vilniaus universi
teto medicinos fakultetas. Paskuti
niu laiku didelį krovinį pasiuntė 
Lietuvos sveikatos apsaugos minis
terijai.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
savo vyriausybės siunčiamas, iš
vyksta į Lietuvą. Grįš Kalėdoms.

Rimos (Jurkutės) ir Rimo Piečai- 
čių sūnelis pakrikštytas Nikolas- 
Domas vardais, o Gintarės (Jurkutės) 
ir Aro Piečaičių dukrelė - Aleksos-

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

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

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

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

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS

Kanados lietuvių katalikų ku
nigų suvažiavimas — lapkričio 
11, trečiadienį, 10 v.r. Hamilto
no Aušros Vartų klebonijoje. 
Darbotvarkėje — lietuvių sielo
vadiniai rūpesčiai Lietuvoje ir 
Kanadoje, maldos už mirusius 
narius, naujos valdybos rinki
mai. Pastarųjų dvejų metų val
dyba: pirm. kun. A. Simanavi
čius, OFM, ižd. kun. J. Staškus, 
sekr. kun. dr. V. Skilandžiūnas.

Kanados lietuvių katalikų cent
ras posėdžiavo Prisikėlimo par. 
patalpose, pirmininkaujant V. 
Taseckui, spalio 22 d. Kadangi 
Centro kadencija baigiasi, nu
tarta šaukti narių suvažiavimą 
1993 m. vasario 27, šeštadienį, 
Prisikėlimo par. patalpose. I su
važiavimą kviečiami parapijų ir 
organizacijų atstovai. Numato
ma, kad suvažiavime dalyvaus 
vysk. P. Baltakis ir svečiai iš Lie
tuvos. Šiame posėdyje dalyvavo 
dvi N. Pradėtosios Marijos vie
nuolijos seselės iš Lietuvos ir 
padarė pranešimą apie religinę- 
patriotinę jaunimo veiklą Lie
tuvoje.

Programą apie Baltijos valsty
bes transliavo televizija - 26 ir 
kiti kanalai spalio 25, sekmadie
nį, 1-2 v.p.p. Kataloge ji pavadin
ta “World’s Best. Unwelcome 
Guests”. Tie nepriimtini svečiai 
esą rusai, pasilikę Baltijos vals
tybėse po Sov. Sąjungos žlugimo. 
Visą valandą trukusioje progra
moje kalbėjo tautinių mažumų 
atstovai, valstybių prezidentai 
bei kiti pareigūnai. Pastarieji 
aiškino, kad rusai yra kolonis
tai, atgabenti į Baltijos valsty
bes jų rusinti bei suliedinti su 
Sov. Sąjunga. Rusų atstovai sa
kė, kad jų kariuomenė išlaisvi
nusi Baltijos valstybes iš nacių 
okupacijos, ir dėl to rusai turį 
teisę gyventi šiuose kraštuose. 
Jų apsigyvenimas betgi esąs su
varžytas nepalankių pilietybės 
įstatymų, ypač Estijoje ir Lat
vijoje.

Nekalto Prasid. Marijos seserų 
metinė vakarienė-šventė įvyks 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
lapkričio 22, sekmadienį. Mišios 
3.30 v.p.p., po to vakarienė su me
nine programa Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Inf.

Lietuviškos laidos per Romos 
radiją Lietuvoje girdimos kas
dien vietos laiku nuo 6 vai. 45 
min. iki 7 vai. 05 min. 41,24 ir 50,08 
m bangomis arba 7275 ir 5990 kHz 
dažniu. Vasarą, kai pasikeičia 
laikas (vadinamasis dekretinis), 
lietuviškų laidų galima klausy
tis 7.45 - 8.05 vai. 41,24 ir 31,33 
metrų bangomis arba 7275 ir 95 
kHz dažniu. į

“TŽ” bendradarbė poetė-daili- 
ninkė Žentą Tenisonaitė-Helle- 
mans, gyvenanti Belgijoje trum
pu laiškučiu praneša: “Mane ir 
mano šeimą ištiko didelė nelai
mė — mirė mano vyras, su kuriuo 
47 metus labai gerai sugyveno
me. Mirė nuo plaučių vėžio. Lai
mei, daug skausmo nekentėjo, 
nes daktarai ligoninėje nesigai
lėjo morfino. Mano penketas vai
kų labai manimi rūpinasi, bet 
prieš sielos skausmą nėra vais
tų”. Mielai bendradarbei ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Dail. Jurgio Račkaus administ
ruojama “Colour and Form So
ciety” švenčia 40 m. sukaktį. Ta 
proga surengta paroda Missis
saugoje “Civic Centre Art Gal
lery”, sulaukusi nemažo susido
mėjimo, tęsis iki lapkričio 8 d. 
Parodoje išstatyti įvairių stilių 
darbai.

Šis menininkų, naujųjų Kana
dos ateivių, sambūris įsteigtas 
1952 m. Pradėta su 18 narių. Šiuo 
metu sambūriui priklauso 60. 
Sukakties proga išleistas paro
dos katalogas su informacija 
apie joje dalyvaujančius meni
ninkus. Jis pardavinėjamas po 
$19.50 meno galerijoje, kur vyks
ta ši paroda.

KLB žinios
PRANEŠIMAS

Gautais duomenimis iš apylin
kių rinkiminių komisijų, į KLB 
XV-tąją krašto tarybą išrinkti: 
Delhi - P. Augaitis, J. Lukšys, G. 
Rugienis; Hamiltone - R. Ciparytė, 
K Deksnys, J. Krištolaitis, B. Ma
čys, J. Pleinys, G. Skaistys, J. Stan
kus, V. Stanevičienė; Londone - D. 
Chainauskienė, S. Keras, R. Kurie- 
nė, G. Petrauskienė; Montrealyje
- J. Adomonis, V. Gruodis, J. Luko
ševičius, J. Piečaitis, V. Piečaitis, 
R. Pocauskaitė-Rudinskienė, kun. 
Iz. Sadauskas, J. Šiaučiulis, B. 
Staškevičius, B. Vaitkūnaitė-Na- 
gienė; Otavoje - A. Eimantas; 
Toronte - M. Arštikaitytė-Uleckie- 
nė, J. Čuplinskienė, V. Kulnys, J. 
Kuraitė-Lasienė, V. Kuraitė-Zub- 
rickienė, I. Lukoševičiūtė-Sun- 
gailienė, Alg. Pacevičius, G. Pau- 
lionienė, G. Petrauskienė, R. Sa- 
kalaitė-Jonaitienė, R. Saplys, V. 
Sendžikas, A. Senkus, M. Sungaila, 
A. Šileika, kun. A. Simanavičius, 
J. Uleckas, A. Vaičiūnas; Wasago- 
je-Stayner - J. Dudienė; Windsore
- Č. Kuras. J. Gustainis,

KLB vyriausios rinkimų 
komisijos pirmininkas

Pirmoji rašytojos Birutės Pū- 
kelevičiūtės poezijos knyga “Met
ūgės” buvo išleista Toronte 1952 
m. Jos leidėjas — Petras Januše- 
vičius-Jaunius. Tuo metu auto
rė gyveno Montrealyje, vėliau 
persikėlė į JAV-bes. Šią vasarą 
ji lankėsi Lietuvoje, kur buvo 
surengtas jos kūrybos vakaras 
Kaune. Ten įvyko staigmena: po 
programos prie autorės priėjo 
torontietis P. Jaunius, pirmo
sios jos knygos leidėjas ir ją pa
sveikino. Mat ir jis su šeima šią 
vasarą lankėsi Lietuvoje. Šiuo 
metu rašytoja B. Pūkelevičiūtė 
gyvena Daytona Beach, Florido
je. Jos raštais dabar susidomė
jo ir Lietuvos leidėjai bei skai
tytojai.

ITĄ O MONTREALIO LIETUVIŲ
L| I KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Taupymo-special................ 3 %
Taupymo - su gyv. dr............ 2’/*%
Taupymo-kasdienines....... 23/<%

Einamos sąsk........................  i’/2%
RRIF—RRSP -1 m.term........ 53/«%
RRIF-RRSP - 2 m.term........ 6’/2%
RRIF-RRSP-taup..............23/«%

Certifikatus 1 m-..... 53/«%
Certifikatus 2 m.......... ....... 61/2%

Term, indėlius:
1 metų ............... ....5 %
180 d.-364 d. ........43/«%
120 d. - 179 d.......... 41/2%
60 d. - 119 d.......... 41/2%
30 d.- 59 d...... ....3 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 73/4%, asmenines - nuo 8 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —

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

į AMBER Mūsų naujas adresas nuo lapkričio 15 d.: 
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P 3K9 
Prie High Park požeminės stoties. Jj 

Nemokarna autornot:)i|iarns pastatyti aikštė.
& Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1P2. a

< Tel. (416) 604-9750 FAX (416) 604-9748 %
€ Branch: 1880 Queen StE., (prie Woodbine), Toronto, Ont M4L1H2.^ 

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

&
§

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

priklausomai kas yra pigiau.

MOTERIS IŠ LIETUVOS norėtų 
dirbti - prižiūrėti vaikus, slaugyti 
ligonius. Moka rusų kalbą. Skam
binti Reginai tel. 233-5996 Toronte.

Palyginkime: Kaina
pagal svorį

Du ar trys siuntiniai, sveriantys 50 kg 
ir esantys 3 kubinių pėdų ............................. 75.00

Kaina 
pagal tūrį

22.50

Bet koks siuntinių skaičius iki 50 kg
pristatomas į namus už ................... 15.00 15.00

Iš viso ............................... 90.00 37.50
Iš viso už kg ................. $1.80 $0.75

Iš viso už svarą $0.82 $0.34

JAUNAI šeimai Mississaugoje rei
kalinga šeimininkė bei auklė 3 
dienas per savaitę. Skambinti po 4 
v.p.p. tel. 625-5189.

SIUNČIAME konteinerius į Lietuvą 
ir turime vietos siuntiniams už pi
gesnę kainą. Yra galimybė siunti
nius pristatyti į namus Lietuvoje. 
Skambinti tel. 231-8618.

• Specialios stiprios dėžės pa
rūpinamos nemokamai (arba 
naudokite savo).

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

• Kiekvienas siuntinys sau
giai surišamas ir sutvarko
mas nemokamai.

• Gavėjo pasirašytas patvirti
nimas pasiunčiamas siuntė
jui nemokamai.

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

Norėdami gauti daugiau informacijų, paskambinkite 

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

kuriuos jau aptarnavome.

IEŠKAU rusiškai kalbančios, nerū
kančios 2 vaikam auklės, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošos darbus. Darbą pradėti nuo 
lapkričio 27 d. Skambinti tel. 977- 
4457 dienos metu, vakarais - tel. 
771-1947.

GAMINU koldūnus ir pristatau 
į namus. Skambinti Aldonai tel. 
233-5996 Toronte.

DIRBANTYS TĖVAI ieško moters 
prižiūrėti 6 mėnesių mergytę nuo 
pirmadienio iki penktadienio (8 v.r.- 
5.30 v.p.p.) Toronto^ miesto centre. 
Jokio priedinio darbo. Jeigu 5 die
nos į savaitę per daug, galima susi
tarti skambinant tel. 920-2398.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall) bei plytelių dėjimo, dažy
mo, elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). Skam
binti Algiui tel. 255-1080.

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

&

1. Miltai 10 kg
2. Cukrus 10 kg
3. Mėsa dėžutėse 2x0.5 kg
4. Rūkytas kumpis 2 kg
5. Salamės dešra 1 kg
6. Šprotai aliejuje 4x250 g
7. Sviestas 1 kg
8. Riešutų sviestas 0.5 kg
9. Sausos mielės 3 pak.

10. Šampanas 2 buteliai

Iš viso $179, įskaitant persiuntimą ir pristatymą į namus 
(ir kvito su gavėjo parašu atsiuntimas)

Kiti patarnavimai

KALĖDŲ proga 
pavaišinkite savo 

imuosius Lietuvoje
Kalėdinis siuntinys 34 kg

11. Šveicariškas šokoladas 5x100 g
12. Malta kava 2x230 g
13. Tirpstanti kava 100 g
14. Kakava 2x125 g
15. Vaisiniai saldainiai 6 pak.
16. “Granola bars” 10 pak.
17. Migdolai 1 kg
18. Razinos 1 kg
19. Mandarinai 2 kg
20. Kalėdinės žvakės 20 vnt.
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IŠNUOMOJAMAS kambarys suau
gusiam asmeniui. Skambinti tel. 
255-3009.

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

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

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.

Ai Siuntiniai lėktuvu - $6.50 už kg plius pristatymas (namus 
« Sekantys išsiuntimai: spalio 30 d., lapkričio 13, 20, 27 d.d., 
Jk gruodžio 4,11 d.d. Jie pasieks jūsų draugus ir gimines prieš Kalėdas.

Siuntiniai laivu - $7.00 už kub. pėdą ar $1.00 už kg plius
< pristatymas į namus. Sekantis išsiuntimas lapkričio 24 d. 

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų.
ai Pinigų pervedimai - kelionės į Lietuvą - iškvietimai - vizos Ir kt.
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f t Pinigų pervedimai - kelionės į Lietuvą - įSKvietimai - vizos ir kt.
Prieškalėdinės darbo valandos: nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d. % 

$ nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais ir 
fc. sekmadieniais 10 v.r.-4 v.p.p.

IEŠKAU rusiškai kalbančios auk
lės pusantrų metų vaikui 6 dienas 
per savaitę, kuri galėtų gyventi kar
tu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 764-7150 Thornhill.

SIUNTINIAI į Suvalkus ir Lenkiją 
$1.60 už kg laivu, plius pristatymas. 
Ši kaina galioja iki lapkričio 15 d. 
$3.99 už kg lėktuvu, plius pristaty
mas. Skambinti Genei Kairienei tel. 
(416) 643-3334.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLEAN
GREITAS PATARNAVIMAS 
PRIEINAMOS KAINOS 
DEZINFEKCIJA IR “STAINGUARD”

SKAMBINKITE TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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 lire”.

f Tel. Toronte (416) 255-1049
(voice message)

MERGINA, atvykusi iš Lietuvos, ieš
ko darbo. Gali prižiūrėti ir auklėti 
vaikučius ir atlikti namų ruošos dar
bus. Turi savo transportaciją. Skam
binti tel. 823-6395 arba tel. 822-8477.

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.

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.


