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Judėti ir judinti
Viena pagrindinių žmogaus siekių atramų bei gyve

nimo judintojų yra gera, pozityvi pradžia. Tai lyg kokia 
kunkuliuojanti versmė, neleidžianti sustingti, pavirsti 
akmeniniais pavidalais su bereikšmiais vardais. Tokį 
įvaizdį susidarius, iniciatyvos slopinimas tampa kenks
mingu reiškiniu.

D
EMOKRATINĖSE sistemose teigiami iniciatyvi
niai sąjūdžiai skatinami ir valdžių labai remia
mi. Jie padeda pagrindus laisvai prekybai, tampa 
nepakeičiamu ekonominio susitvarkymo nugarkauliu, 

kuria įvairių sričių poreiškius žmonių bendravimui, meno 
bei kultūros vyksmui, sudaro sąlygas kūrybinei aplinkai, 
religijų išpažinimui ir praktikavimui. Žodžiu-iniciatyva, 
tai vienas pačių geriausių laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo variklių. Užtat nenuostabu, kad ta linkme žmogus 
čia vedamas jau nuo pat mažens per atitinkamas mokyk
las, organizacijas, per kasdieninių pareigų atlikimą, pri
siimtą atsakomybę ir įsisavintą gyvenimo būdą. Pavyz
džių, rodančių sveikos iniciatyvos rezultatus, matome 
aplink save pakankamai. Ypač mums pažįstamos, labai 
artimos ir gerai suprantamos tos pasekmės, kurios sulip
dė išeiviją į tokį stiprų ir reikšmingą vienetą, kokio emi
gracinėje istorijoje dar nėra buvę. Tą vienetą cemen
tavo ne tiek išaugę pastatai, įsteigtos stovyklavietės, savo
sios finansinės institucijos, kiek žūtbūtinė idėja svetur 
išlikti lietuviais - laisvais ir ambasadoriškais, kad pri
sidėjimas prie pavergtos tėvynės laisvinimo būtų konk
retus. Viso to rezultatai šiandien matomi - “užsienio lie
tuviai” pavirto tarytum antrąja neteritorine Lietuva, ku
rios uždaviniai toli gražu dar nėra pasibaigę. O be tei
giamos, sveikos, vis pagal reikalą pasikartojančios ini
ciatyvos organizuotis ir įsipareigoti lietuviškam gyve
nimui viso to nebūtų buvę.

K
AI šiandien tenka susidurti su kai kuriais (gal ir 
daugeliu?) sovietinėje sistemoje užaugusiais, 
tenka tik apgailėti matomą skirtumą: “Centras 
davė, centras ir duos”. Bet kur dabar tas centras - nė vie

nas nebežino. Kad reikia daug ką pradėti iš naujo ir iš 
nieko, iniciatyvą praradusiam žmogui nebeįsivaizduo- 
jama. Tačiau gyventi reikės. Ir ateitis bus tik tokia, ką 
šiandien būsime jai padarę. Tautą į nepriklausomybę iš . 
vedę vadovai puikiai supranta, kad politinių grupių ko
vos, kokios šiuo metu matomos, iš tikrųjų neturėtų būti 
dėl valdžios, bet dėl Lietuvos ateities. Daug dalykų, ko
munistinės prievartos sugadintų, taip greitai pataisyti 
nebus įmanoma. Kuriant demokratiškai mąstančią visuo
menę ir iš paskos velkant sovietinės sistemos dar egzis
tuojančius dievukus, yra suprantama šiandieninė mai
šatis. Užtat labai jau reikia rimtos iniciatyvos naujai 
orientacijai ir nuoširdžiam permąstymui, kokioje vie
toje atsistoti. Pasirinkimui ryškėja politinės partijos. 
Plačiau organizuojasi krikščionys demokratai, praėjusį 
pavasarį užsimezgė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai). Žvelgiant į šių partijų programų projektus, 
matyti, kad centre stovi žmogus - laisvas, sugebantis pa
sverti didžiąsias vertybes, rodantis pozityvią iniciatyvą 
ir skatinantis. Kviečiami žemdirbiai, amatininkai, pre
kybininkai, visi, kurie tiki, kad kiekvienas atskiras triū
sas kuria ir bendrą gerovę. Išeivių pritarimas tos link
mės grupėms vertintinas pirmiausia idėjiniu pagrindu, 
ne asmeniniu, jų vadovams išreiškiant tik atitinkamą 
pagarbą. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dar vienas socialistų įstatymas
Ontario NDP socialistų prem

jero Bob Rae vyriausybė turėjo 
daug vargo su algų užšaldymu 
valdžios tarnautojams. Jų di
dinimą trejiems metams su
stabdė liepos 7 d. Ontario par
lamente priimtas socialinės 
draudos įstatymas nr. 48. Ši 
taktika biudžetų deficitams 
sumažinti suerzino beveik mi
lijoną narių turinčias valdžios 
tarnautojų unijas ir atnešė jų 
nusivylimą socialistine Naujų
jų demokratų partija Ontario 
provincijoje. Pikto protesto 
balsai dar tebėra nenutildyti, 
tik pritildyti. Jie gali tapti 
skaudžiu pralaimėjimu Onta
rio NDP socialistams ir jų 
premjerui Bob Rae sekančiuo
se provincinio parlamento 
rinkimuose.

Politinės įtampos gali at
nešti ir darbo teisių lygybės 
įstatymas nr. 79, jau diskutuo
jamas Ontario parlamento tei
singumo komisijoje. Juo nori
ma užtikrinti lygias teises į 
darbą keturioms Ontario gy
ventojų grupėms - moterims, 
pradinių Kanados gyventojų 
indėnų bei eskimų palikuo
nims, fiziniams ir protiniams 
invalidams, kitų aiškiai paste
bimų rasių atstovams.

Problemą sudaro įstatymo 
projektan įtrauktas darbdavių 
įpareigojimas paruošti tokio 
įdarbinimo planus. Juos nori
ma gauti iš viešo pobūdžio dar

boviečių, turinčių daugiau 
kaip dešimtį tarnautojų ar dar
bininkų, o iš privačių, kai jų 
darbo jėga prašoka penkias 
dešimtis. Oficialiai pabrė
žiama, kad darbdaviai patys 
galės paruošti įdarbinimo pa
siūlymus, susietus su naujuo
ju įstatymu.

Kitokios nuomonės yra pilie
tybės ministerė Elaine Ziem
ba. Jai atrodo, kad darbovie
tės Ontario provincijoje tokio 
įsipareigojimo pačios neatliks. 
Pasak jos, naujajam darbo tei
sių lygybės įstatymui reikės 
galios, užtikrinančios rasinių 
mažumų priėmimą į darbovie
tes. Po tokių jos žodžių susi
daro įspūdis, kad Ontario NDP 
socialistų vyriausybei kartu 
su įstatymu reikės įvesti ir pri
valomų įdarbinti grupių kvo
tas. Premjeras Bob Rae šiuo 
metu tokią mintį atmeta, kal
bėdamas tik apie savanorišką 
darbdavių paramą naujajam 
įstatymui.

Skirtingos premjero ir pilie
tybės ministerės išvados su
stiprina Ontario gyventojų ne
pasitikėjimą naujuoju įstaty
mu. Tad nenuostabu, kad prie
kaišto balsų jau susilaukta 
įstatymo nr. 79 projektą svars
tančioje Ontario parlamento 
teisingumo komisijoje. Spau
dos puslapiuose turbūt pla
čiausiai nuskambėjo dvide-

(Nukelta į 9-tą psl.)

*yyj>a;|0nO aePutalas KĘSTUTIS DAMBRAVA, Venezuelos užsienio reikalų ministeris FERNANDO 
uchua ANTICH ir Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA

Kultūra jungia Lietuvą ir Venezuelą
JULIUS VAISIŪNAS

Lietuva ir Venezuela davė 
gražų tautų suartėjimo ir bend
radarbiavimo pavyzdį, pasira
šydamos kultūrinio bendradar
biavimo sutartį “plėsti ir stip
rinti tarp jų egzistuojančius 
draugiškumo ryšius”. Tai įvyko 
1993 m. liepos 19 d. Dokumen
tus pasirašė ir jais pasikeitė 
Venezuelos užsienio reikalų 
ministeris generolas Fernan
do Ochoa Antich ir Lietuvos 
ambasadorius dr. Vytautas An- 
tanas Dambrava.

Pasirašymo aktas
Iškilmingame akte dalyvavo 

apie keturiasdešimt aukštųjų 
svečių, jų tarpe užsienio rei
kalų ministerio pav. Fernando 
Gerbasi, visų ministerijos sky
rių generaliniai direktoriai 
ir Valstybės kultūros tarybos 
atstovai. Lietuvos ambasado
rių atlydėjo delegacija: amba
sados darbuotojai inž. Anta
nas Šulcas ir Beatričė Mika- 
lauskaitė-Dominguez, Vene
zuelą lankantis Vilkaviškio 
deputatas Kęstutis Dambrava 
bei Lietuvos muzikos akade
mijos atstovai Aušra Čepul- 
kauskienė, Raimundas Butvi
lą, Eduardas Kaniava ir Vir
gilijus Noreika.

Ši sutartis oficialiai apvai
nikuoja praeitų metų pastan
gas, kai 1992.IX.16 buvo susi
tarta dėl kultūrinio bendra
darbiavimo su Valstybės kul
tūros taryba. Susitarimas da
vė gražių rezultatų. Iš Lietu
vos Venezuelą pasiekė 16 as
menų - operos ir baleto specia
listų profesūros darbui. Ne
trukus laukiama antros meni
ninkų grupės. Nepaprastai di
delį pasisekimą turėjęs reči
talis didžiajame Teresa Car
reno teatre, kurį organizavo 
Valstybinė kultūros taryba ir 
Lietuvos ambasada bei Simfo
nijos orkestras. Tai buvo dar 
viena kultūrinio suartėjimo 
šventė.

Sutartis
Iškilmingame sutarties pasi

rašymo akte sutartį pasirašę 
pabrėžė jos svarbą. Abi šalys 
įsipareigoja išvystyti progra
mas, kurios leistų geriau pa
žinti abiejų kraštų kultūras 
ir teikti paramą to tikslo sie
kiančioms institucijoms. Su
tarties įžangoje nurodoma, 
kad “Lietuvos ir Venezuelos 
vyriausybės, norėdamos vysty
ti kultūrinius ryšius tarp abie
jų kraštų ir siekdamos plėsti 
bei tvirtinti draugiškumo sai
tus, esančius tarp abiejų vals
tybių, nusprendė pasirašyti 
šią sutartį”.

Šalys keisis informacija 
apie savo patirtį švietimo, moks
lo, meno, technologijos, kultū
ros ir sporto srityse, rems kul
tūrinių bei švietimo delegaci
jų vizitus, skatins bendradar-
biavimą tarp universitetų ir

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

aukštojo mokslo bei technolo
ginių tyrinėjimų institucijų. 
Abi valstybės propaguos plas
tinio meno, muzikos, folkloro, 
šokio meno, teatro, filateli
jos, fotografijos, radijo ir te
levizijos sričių bendradarbia
vimą per parodas, koncertus, 
teatro veikalų pastatymus, 
baleto bei tautinių šokių pa
sirodymus ir per įvairius ki
tus meninius grupių pasireiški
mus. Be to, abi šalys keisis ra
šytojų, akademikų bei žurna
listų ..delegac^snis, kad susi-, 
pažintų su kraštų pažanga. Sa
lys rems kino, televizijos ir 
radijo institucijų bendradar
biavimą ir skatins pasikeiti
mą filmais bei vaizdajuostė
mis, filmų rodymą bei kino spe
cialistų dalyvavimą tautinėse 
ir tarptautinėse šventėse, ren
giamose vienos ar kitos vals
tybės teritorijose; vykdys pa
sikeitimą ir bendradarbiavi
mą bibliografinėje srityje ir 
steigs kito krašto knygų sky
rius savo valstybinėse biblio
tekose.

Toliau sutartyje kalbama 
apie glaudų abiejų krašto spor
to organizacijų bendradarbia
vimą, šachmatų turnyrus ir 
sportines varžybas tarp pavie
nių sportininkų ir sporto rink
tinių, apie kūno kultūros bei 
sporto specialistų pasikeiti
mus. Lietuva ir Venezuela pa
rengs nustatytam laikui pro
gramas, dėl kurių tarsis abie
jų kraštų kompetentingos insti
tucijos. Šiose programose kiek
vieno projekto vykdymui bus 
numatytas laikas, vieta ir fi
nansinės sąlygos. Sutartis pa
sirašyta penkeriems metams 
ir gali būti atnaujinta tam pa
čiam laikotarpiui, abiem kraš
tam pageidaujant.

Ministerio žodis
Pasirašius dviejuose origi

naluose paruoštą sutartį (lie
tuvių ir ispanų kalbomis) ir jo
mis pasikeitus, užsienio reika
lų ministeris Fernando Ochoa 
Antich savo žodyje pastebėjo, 
jog “šios sutarties pasirašy
mas yra Lietuvos ambasado
riaus nuopelnas”; pabrėžė jo 
ištvermę ir valingumą. Jo idė
ja kritusi į derlingą dirvą ir 
tikrai galėsianti nešti vaisių 
abiems šalims. Sutartis įgalins 

Lietuvos ambasadorius dr. VYT. DAMBRAVA (kairėje) ir Venezuelos už
sienio reikalų ministeris FERNANDO OCHOA ANTICH pasirašo kul-
tūrinio bendradarbiavimo sutartį

abi valstybes labiau išplėsti 
ir stiprinti tarpusavio santy
kius. Ta proga ministeris Ochoa 
taipgi pasidžiaugė stipria pa
žanga ekonominėje ir komer
cinėje srityje.

Ambasadoriaus padėka
Amb. dr. Vyt. Dambrava pa

stebėjo, jog šis įvykis yra tik
rai istorinis. “Sutarties pasi
rašymas yra tiktai pirmas žings
nis, nekalbant apie įtaką, ku
rią gali turėti ši sutartis abiems 
kraštams ir tautoms, o per jas 
kitoms tautoms bei valstybėms, 
dalinantis kultūros laimėji
mais ir tuo praturtinant žmo
niją. Kultūra, niekad nėra sve
timšalė, svetima ar tolima, nors 
šios dvi valstybės, atskirtos 
viena nuo kitos kalnais ir van
denynais.

Ambasadorius padėkojo už
sienio reikalų ministeriui, 
ministerijos generaliniam kul
tūros direktoratui - ambasa
dorėms Milagros Puig ir Hilda 
Hernandez, ir pradžioje dir
busiems ambasadoriams Ra
mon Delgado ir Jorge D’Ange
lo Bruno. Kultūros ministe- 
rį dr. Jose Antonio Abreu api
būdino kaip didelio talento, 
energijos, vizijos ir labai dar
bingą vadovą. Dėka jo idealiz
mo ir ištvermės muzika ir me
nas Venezueloje iškilo taip, 
kad tūkstančiai jaunuolių, stu
dijuojančių muziką ir meną, 
tapo gyvu pavyzdžiu ir paska
ta kitoms žemyno šalims.

Ambasadorius dr. V. Damb
rava palinkėjo, kad “mūsų mo
kyklos ir universitetai, mūsų 
bibliotekos ir muziejai, mūsų 
teatrai ir koncertų salės, mū
sų sporto aikštės būtų vertos 
dėmesio ir pagarbos”. Pareiš
kė įsitikinimą, kad “kultūros 
sutartis tarp Lietuvos ir Ve
nezuelos greitai neš vaisius 
didžiam mūsų pasitenkinimui 
ir džiaugsmui”.

Po iškilmingo akto buvo jau
kios vaišės. Užsienio reikalų 
ministeris ir Lietuvos amba
sadorius buvo spaudos bei te
levizijos atstovų dėmesio cent
re. Valstybės kultūros tary
bos nariai pasakė, jog Lietuvos 
menininkai yra patys pirmieji 
iš Rytų Europos, jau konkre
čiai ir labai sėkmingai vykdan
tys kultūrinę programą.

Su darbo vizitu Vilniuje lan
kėsi Latvijos respublikos pre
zidentas Guntis Ulmanis. Va
dovai aptarė šalių politinius 
ir ekonominius klausimus, iš
skirdami ypač dujų tiekimo ir 
elektros energijos. Susitiki
mas abiejų prezidentų įvertin
tas labai teigiamai.

Lietuvos-Latvijos delegacijų 
derybos Rygoje. Delegacijos 
(Lietuvai atstovavo A. Šleževi
čius, trys ministerial bei du 
sistemų vadovai) aptarė dvyli
ka pozicijų ekonominio ir po
litinio gyvenimo srityje, bend
radarbiavimo klausimus. Be 
kita ko sklandesniam užsie
nio politikos derinimui pasiū
lyta užsienio reikalų ministe
rijoms pasvarstyti galimybę 
įkurti Baltijos valstybių infor
macijos centrą Maskvoje, mė
ginti bendrai kelti klausimą 
dėl Rusijos-Vokietijos nuosto
lių atlyginimo šalims, plačiau 
nušviesti naftos terminalo Bū
tingėje statybą, į kurią latviai 
žiūri labai jautriai. Mūsų prem
jero nuomone, rugsėjo 13 d. Ta
line galbūt bus pasirašyta tri
šalė laisvosios prekybos su
tartis, nes Vakarus domina Bal
tijos valst. sąjunga, ne valstybės 
atskirai; tai padaryti Tarptau
tinis valiutos fondas siūlė dar 
balandžio mėnesį.

JAV Valstybės sekretoriaus 
laiškas P. Gyliui. Laiške pra
nešama apie aiškią ir nesikei
čiančią JAV pažiūrą dėl besą
lygiško ir greito Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Pabalti
jo. Tai JAV laiko svarbiu žings
niu konstruktyvių Lietuvos-Ru
sijos santykių plėtotėje.

Rusijos kariuomenės išvedi
mas pristabdomas. Krašto ap
saugos ministeris A. Butkevi
čius informavo apie V. Majoro- 
vo, Rusijos šiaurės vakarų gru
pės vado generolo pulkininko, 
pranešimą telefonu, kad kai 
kurių kariuomenės dalinių iš
vedimas pristabdomas. Tai pri
klausą nuo nesėkmingos Rusi
jos ir Lietuvos derybų dele
gacijų darbo eigos, ypač Ru
sijai visiškai nepriimtinos Lie
tuvos pastangos išreikalauti 
žalos atlyginimo. Tokį Rusijos 
posūkį A. Butkevičius įverti
no kaip SNO nutarimo, Euro
pos bendradarbiavimo koope- 
racinės tarybos pasitarimo re
zoliucijos, jų pagrindu pasi
rašyto kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos tvarkaraščio lau
žymą. (Šiuo metu Lietuvoje 
Rusijos kariškių likę apie 
2600; technikos didžioji da
lis išvežta).

Į užsienio reikalų ministeri
ją pakviestas Rusijos federa
cijos laikinasis reikalų patikė
tinis A. Burlakovas. P. Gylys 
paprašė oficialiai patvirtin
ti, ar kariuomenės išvedimas 
sustabdytas. Rusijos gynybos 
ministerija tai patvirtino ofi
cialiai.
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A. Brazausko nuomone “toles
nes derybas su Rusija būtų 
tikslinga perkelti į kitą lygį”. 
Remdamasis Rusijos delegaci
jos vadovo V. Isakovo laišku, 
kuriam kartojama, kad žalos 
atlyginimo Lietuvai klausi
mas nesietinas su kariuome
nės išvedimo klausimu, prezi
dentas išreiškė abejonę, ar Ru
sijos delegacijos vadovas turi 
įgaliojimus “spręsti tokius 
principinius klausimus”. Pre
zidento oficialus vizitas į 
Maskvą, susitikimas su B. Jelci
nu numatomas rugpjūčio 23 d.

Vilniuje baigėsi antrasis Lie
tuvos ir Lenkijos derybų pasi
tarimas. Iš 26 sutarties straips
nių sutarta dėl 20-ties; į tris 
dar reikia “pasigilinti”, o dėl 
kitų trijų “nerasta visiško su
pratimo” - pastariesiems pri
klauso ir “istoriniai reikalai”. 
V. Domarkas, ministerio pava
duotojas, pripažino, kad Suval
kų sutarties sulaužymo, “tokio 
termino kaip ‘agresija’ sutar
tyje tikrai nebus”. Pasitarime 
nagrinėti ir tautinių mažumų 
klausimai.

“Žydų inteligentijos akcijų^ 
diena” - rugpjūčio 18-oji Kau
ne. Šiemet 52-osios metinės 
nuo pirmųjų Vilijampolės geto 
aukų. Tą dieną iš jo į Ketvir
tąjį fortą buvo nuvaryta ir su
naikinta daugiau kaip 500 žmo
nių - teisininkų, gydytojų, pe
dagogų, inžinierių - kūrybin
giausioj! žydų bendruomenės 
dalis.

“Turime retkarčiais susitik
ti” - Birštone vyko studijų sa
vaitė tema: “Lietuva - išeivija, 
ryšiai ir neišnaudotos galimy
bės”. Svarstyta politikos, eko
nomikos, kultūros padėtis, Va
karų ir Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenių veikla, jų ry
šiai su Lietuva. Be šeiminin
kų dalyvavo svečiai iš Kana
dos, JAV, Australijos, Vokie
tijos, Rusijos, Ukrainos, Si
biro, Gudijos, Latvijos - pir
mąją dieną buvo iš viso 138. 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės valdyba, vadovaujama B. 
Nainio, pranešė apie savo ne
pritarimą ir nedalyvavimą. To
kį požiūrį p. Pranckevičius 
“Lietuvos aide” įvertino: “Tai 
negerai. Turime retkarčiais 
susitikti visi, kad ir skirtingai 
mąstantys”. Dalyvius maloniai 
nuteikė fotografo A. Sutkaus 
paroda “Pasaulio lietuvis”.

Viešoji nuomonė apie 10 vals
tybės vyrų, prezidento, seimo 
naujų rinkimų reikalingumą 
pagal apklausą: palanki, nepa
lanki - A. Brazauskas 65,30; E. 
Bičkauskas 59,14; R. Ozolas 
53,24; A. Šleževičius 48,25; A. 
Butkevičius 45,----- , V. Lands
bergis 34,57; R. Visokavičius 
30,23; A. Sakalas 30,29; Č. Jur
šėnas 30,49, G. Kirkilas 19,35. 
Prezidento rinkimų reikia, ne
reikia: 23,62, seimo rinkimų - 
32,48.

G. Gustaitė
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9 RELIGINI AME GWEMME

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

Prof. kun. Jonas Juraitis, SJ, 
atvykęs iš Šveicarijos, šiais me
tais Kauno kunigų seminarijoje 
dėstė filosofiją, gegužės 29 d. 
dalyvavo ateitininkų vadovų, 
mokytojų, katechetų, studentų 
ir vyresnio amžiaus moksleivių 
suvažiavime; savo kalboje kvie
tė auklėtojus būti daugiau vai
kų palydovais, o ne vadovais, 
gyventi tarnavimo dvasia. Su
važiavimo Mišias Šv. Pranciš
kaus Ksavero šventovėje Kaune 
koncelebravo vysk. S. Tamke- 
vičius, SJ, ir kun. R. Grigas.

Penktąją katechetikos kursų 
laidą šj pavasarį baigė 41 asmuo. 
Kauno mokytojų namuose birže
lio 2 d. jiems įteikti baigimo 
pažymėjimai, suteikiantys teisę 
dėstyti tikybą mokyklose pradi
nių klasių mokiniams. Kursų 
trukmė — vieneri metai. Į kur
sus priimami baigę vidurinę mo
kyklą arba jau turintys pedago
ginio darbo patirtį.

Katalikų spaudos leidybos ži
novai “Kirche in Not” atstovai 
kun. M. Vanhengelis ir C. Schel- 
lensas Lietuvos vyskupų konfe
rencijai pateikė išvadas apie 
Lietuvoje veikiančias katalikų 
leidyklas. Įvairiu požiūriu būk
lė nesanti gera. Jie siūlo remti 
modernios spaustuvės Kaišia
doryse projektą su sąlyga, jei 
ji bus gerai tvarkoma adminis
tracijos ir komercijos požiūriu. 
Žinovai siūlo organizuoti du se
minarus — šių metų rudenį ir 
1994 m. pavasarį.

“Už gyvybę” paroda atidaryta 
Kauno farmacijos muziejuje bir
želio 12 d. Išstatyta daug JAV- 
bėse paruoštų nuotraukų. Šei
mos centro vedėja gyd. Nijolė 
Liobikienė, atidarant parodą, 
pasakė, kad abortas nėra “iš
valymas, bet, priešingai, kū
dikio nužudymas”. Kun. R. Gri
gas pažymėjo, kad K. Bendrija 
remianti Šeimos centro veiklą.

Arkivyskupas Audrys Bačkis 
Gedulo ir vilties šventės proga 
birželio 14 d. Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje Mišių metu 
pasakė pamokslą, tarp kitko 
primindamas, kad “šiandien 
mes turime daug šventovių, 
tačiau ar gyvena mūsų širdyse 
Dievas? Svarbiausia esą paša
linti iš savo tarpo blogį — “ne 
kitų blogį, bet kiekvieno mūsų”.

Popiežiaus Pauliaus VI encik
likos “Humanae vitae” 25-to- 
sioms metinėms paminėti birže
lio 18-19 d.d. Vilniuje įvyko 
konferencija “Šeima ir atsako
mybė”. Dalyvavo Vatikano Šei
mos tarybos pirm. kard. Alfon
so Lopez Trujillo, arkivysku
pas A. Bačkis, vysk. J. Matulai
tis, vysk. J. Preikšas ir sveika
tos apsaugos ministeris J. Brė
dikis. Kalbose pabrėžta encik
likos svarba šių dienų gyvenime. 
Prieš 25 metus įvairių sveika
tos apsaugos organizacijų encik
lika buvusi sutikta skeptiškai, 
tačiau šiandien į ją pradedama 
kitaip žiūrėti.

Atkuriamasis ateitininkų sen
draugių suvažiavimas įvyko Vil
niuje birželio 26 d. Mišias Šv. 
Kazimiero šventovėje aukojo 
kun. J. Boruta, SJ. Suvažiavi
mą atidarė Lietuvių katalikų 
mokslų akademijos pirm. Gied
rius Uždavinys, palaimino vysk. 
G. Preikšas. Prisiminti bei pa

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į Torontą ir atgal.

• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 
STERLING AIRWAYS - Toronto-Kopenhaga-Vilnius 
nuo $799 įskaitant mokesčius. Kaina priklauso nuo sezono.

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

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
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gerbti mirę ar kovose žuvę at
eitininkai, taipgi dar gyvi fe
deracijos garbės nariai K. Pabe
dinskas, Ona ir Stasys Bačkiai. 
Poeziją skaitė E. Matuzevičius 
ir K. Bradūnas.

Škotijoje įvykusiame 21-jame 
Europos vyskupų konferencijų 
sekretorių susirinkime birželio 
17-20 d.d. dalyvavo vysk. V. Mi- 
chelevičius ir prel. V. Kazlaus
kas. Pastarasis apibūdino sun
kų posovietinį laikotarpį, ku
riame “atsivėrusi siaubinga 
dvasinė tuštuma”. Praktikuo
jančių katalikų esama nedaug. 
Būklė galinti keistis didėjant 
naujai įšventintų kunigų skai
čiui.

Lietuvos ateitininkų stovyk
lavietėje Berčiūnuose birželio 
19-30 d.d. stovyklavo apie 120 
vaikų. Tai buvo pirmoji stovyk
los pamaina. Vadovavo D. Dap
kūnaitė, R. Kielaitė ir dvasios 
vadas kun. R. Grigas. Pasiruoš
ta Šv. Tėvo sutikimui. Buvo ren
giamos dienos paminėti krikš
čionių persekiojimams, refor
macijai ir kontrreformacijai, 
Vilniaus un-to įsteigimui. Vyko 
įvairios varžybos tarp būrelių.

Tikybos mokytojus nuo 1993 
m. rugsėjo mėn. rengs Vilniaus 
pedagoginio un-to tikybos ka
tedra.

Pažaislio vienuolyne įsikūru
sioms seselėms kazimierietėms 
Vokietijos Oldenburgo “Cari
tas” atvežė altorių ir 50 lovų 
būsimiems rekolekcijų namams.

Šv. Tėvas gegužės pabaigoje 
priėmė Australijos vyskupus 
ir paragino priešintis masinių 
informacijos priemonių daro
moms klaidoms. Pareiškė, kad 
ne kiekvienas katalikas, kuris 
reiškia savo nuomonę per masi
nes informacijos priemones, 
kalba Kat. Bendrijos vardu. Bir
želio 4 d. konferencijos “Šei
mos ir masinės informacijos 
priemonių teisės” dalyviams 
popiežius pareiškė, kad reikia 
daryti viską, “kad sąžinės vėl 
galėtų kvėpuoti grynu žmogiškų 
ir krikščioniškų vertybių oru”, 
įspėjo, kad rengiant programas 
nesiremti vien žiūrovų skai
čiaus kriterijum. JAV pietinių 
valstybių vyskupams popiežius 
pasakė, kad K. Bendrija “šven
tomis realybėmis” laiko santuo
ką ir šeimą, o ne “asmenišką 
gyvenimo stilių” ir ryžtingai 
atsisakė įstatymiškai pripažin
ti į santuoką panašų bendravi
mą.

Rusijoje jėzuitų provincija, 
pradėjusi veikti 1992 m. rugsė
jo mėn., dabar turi 27 jėzuitus. 
Stengiamasi suaktyvinti ekume
ninį dialogą su stačiatikiais. 
Įžiūrima bendra žala, jei pra
dės veikti AT prezidiumo įsteig
ta taryba tikinčiųjų bendruome
nėms prižiūrėti.

Vokietijos katalikų šeimos 
sąjungos 40-tosios metinės pa
minėtos Bonoje. Berlyno kard. 
Georg Sterzinsky Mišių metu pa
moksle pabrėžė, kad klaidingai 
suprantama laisvė veda į prie
vartą. Tikroji laisvė esanti su
sieta su atsakomybe už kitus.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje”).

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą, kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard)

Kalbės Lietuvos prezidentas
Lietuvos nuolatinės misi

jos Jungtinėse Tautose pra
nešimu, š. m. rugsėjo 28 d. Lie
tuvos respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas pasakys 
kalbą Jungtinių Tautų visuo
tiniame susirinkime.

Lietuvos ambasadoriaus 
Jungtinėms Tautoms (JT) A. 
Simučio pastangomis, Lietu
vos prezidentui planuojami 
susitikimai su JT generali
niu sekretoriumi Boutros Bou
tros-Ghali, visuotinio susirin
kimo vadovybe ir kitais tuo 
metu Niujorke esančiais vals
tybių atstovais.

Delegacijos pareiškimas
ELTOS pranešimu, Lietuvos 

valstybinė derybų delegacija 
su Rusija ryšium su pastaro
sios vyriausybės grasinimais, 
paskelbė pareiškimą:

“Apsvarsčiusi padėtį, kai 
Rusija daro spaudimą Lietu
vai, grasindama nebaigti iš
vesti paskutinių karinių da
linių ir tokiu būdu pakeisti 
Lietuvos principines pozici
jas derybose su Rusija, Lie
tuvos valstybinė derybų su 
Rusija delegacija pareiškia 
visuomenei, jog tokia padė
tis, kai tarpvalstybiniai su
sitarimai rengiami ir pasira
šomi, kai viena valstybė gra
sina kitai valstybei, savo de
rybų partnerei, yra visiškai 
nepriimtina”.

Jame pažymima, kad “Rusija 
besąlygiškai privalo išvesti 
iš Lietuvos savo kariuomenę, 
o dėl Lietuvai ir jos žmonėms 
nuo 1940 metų padarytos žalos 
atlyginimo tvarkos turi būti 
deramasi”. “Tokiomis sąlygo
mis visų derybas vykdančių 
Lietuvos atstovų veiksmai ne
begali būti skuboti ir neko
ordinuoti. Niekas negali leisti 
primesti Lietuvai nepriimti
nas sąlygas ir taip sukelti įtam
pą Lietuvoje”.

Užsienio reikalų ministerijos 
reakcija

Ministerijos pareiškime sa
koma, kad 1992 m. rugsėjo 8 d. 
Lietuvos respublikos ir Rusi
jos federacijos pasirašytas 
tvarkaraštis dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos teritorijos buvo užregis
truotas Jungtinių Tautų or
ganizacijoje ir iki šiol buvo 
vykdomas. Tai didino abiejų 
šalių tarpusavio pasitikėji
mą, sudarė sąlygas spręsti ir 
kitas tarpusavio santykių pro
blemas.

1993 m. rugpjūčio 19 d. Lie
tuvos krašto apsaugos minis
terijoje gautas Rusijos gyny
bos ministerijos pranešimas, 
kad sustabdomas Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Lie
tuvos.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, reikšdama dide
lį susirūpinimą Rusijos spren
dimu, pažymi, kad Lietuva iki 
šiol nuosekliai vykdė visus 
savo tarptautinius įsiparei
gojimus Rusijos atžvilgiu. To
kį vienašališką Rusijos vyriau
sybės sprendimą ministerija 
vertina kaip politinio spau
dimo priemonę, siekiant pa

Nauja siuntinių pristatymo firma 
dabar priima siuntinius
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keisti Lietuvos poziciją dėl 
žalos atlyginimo, 1992 m. bir
želio 14 d. referendumu Lie
tuvos žmonių išreikšta valia.

Nežiūrint paskutinių Rusi
jos vyriausybės veiksmų, Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terija tiki, kad Rusija išves 
kariuomenę pagal sutartą tvar
karaštį.

Opozicijos pareiškimas
“Rusija vėl ėmėsi karinio 

spaudimo veiksmų prieš Lietu
vą, skelbdama, jog stabdys ka
riuomenės išvedimą, tai yra, 
pratęs jos neteisėtą buvimą 
Lietuvoje, sykiu laužydama 
tarptautinį, pripažintą ir iki 
šiol vykdytą susitarimą” — 
rašoma seimo opozicijos pa
reiškime, įteiktame Lietu
vos prezidentui. Jį pasirašė 
penkių opozicinių frakcijų 
atstovai. Pasak pareiškimo 
autorių, pasitvirtino ankstes
ni spėliojimai, kad susitari
mai tarp Lietuvos ir Rusijos 
prezidentų yra tik tariami. 
Paruošiamasis ekonominis fo
nas, dirbtiniai skolų, neatsi- 
skaitymų, sunkumai pramonė
je ir žemės ūkyje, nepakelia
mai nusmukdytas pragyveni
mo lygis turi nuteikti žmo
nes paklusniai priimti nau
ją Lietuvos prisirišimą prie 
Rusijos — pažymima pareiški
me.

Opozicija ragina prez. A. 
Brazauską nevykti į Rusiją, 
kol nebus išvesta rusų ka
riuomenė.

Atmetė pilietybės įstatymo 
pataisą

Juozas Nekrošius, seimo na
rys, “Lietuvos ryte” rugpjūčio 
11 d. laidoje rašo, kad Lietu
vos seime kairieji ir dešinieji 
pasipriešino Lietuvos piliety
bės įstatymo pataisai, kuria 
būtų buvę pripažinti Lietuvos 
piliečiais gyvenantys užsie
nyje lietuviai, kurie iki 1940 
m. birželio 15 d. turėjo Lietu
vos respublikos pilietybę bei 
jų palikuonys.

J. Nekrošius rašo: “Piliety
bės įstatymo pataisos atmeti
mas daug kam atvėrė akis, nes 
buvo peržengta riba, už kurios 
jau nusikalstama sąžinei, žmo
giškumui, tautiškumo esmei. 
Turbūt ne vienas Seimo narys, 
taip pat ir eilinis pilietis 
susimąstys: ką reiškia dabar 
būti Lietuvos piliečiu? Kokia 
pareiga ir atsakomybė tenka 
lietuviui, kai jis ištaria: ma
no Tėvynė! Kas tai — gražiai 
atspausdintas pasas ar liki
mas, gyvenimo esmė ar politi
kų žaidimai?”

Pastovi valiuta
BNS pranešimu, Latvijos 

banko direktorius E. Repse 
Latvijos parlamento finansų 
ir biudžeto komitete kalbėjo, 
kad praeitą pavasarį įvestas 
latas tapo pastovia valiuta. 
Jis yra keičiamas į kitas va
liutas. Baltiečių žiniasklai- 
dos žiniomis, latas buvo pri
pažintas ir Tarptautinės stan
dartų organizacijos. E. Repse 
taipogi pažymėjo, kad pinigai 
padėti į užsienio bankus pa
laipsniui grįžta į Latviją.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Vėliavos prie Arkikatedros Vilniuje liepos 6-ąją - per 740-ąsias karaliaus Mindaugo karūnavimo metines Nuotr. Alt. Laučkos

Ambasadoriaus Lozoraičio atšaukimo atomazga
JUOZAS VITĖNAS

Lietuvos prezidentui A. Bra
zauskui savo dekretu atšaukus 
ambasadorių S. Lozoraitį iš 
Vašingtono, ambasada teisiš
kai liko be vadovo, tačiau fak
tiškai Lozoraitis ir toliau ėjo 
ambasadoriaus pareigas. Prez. 
Brazauskas, aišku, matė tą ne
normalią padėtį, bet dėl įvai
rių priežasčių nebandė jos pa
taisyti. Kalboje birželio 3 d., 
pažymint savo prezidentavimo 
šimto dienų ribą, jis pasakė: 
“Sprendimas dėl pono S. Lozo
raičio yra teisėtas ir jo keisti 
nemanau”.

Gal tokia nenormali ambasa
dos padėtis būtų pasilikusi ir 
toliau, jei ne įvykiai, kurie, 
atrodo, privertė prez. Brazaus
ką pakeisti šį savo nusistatymą.

Tų įvykių vienu svarbiausių 
reikia laikyti Jungtinių Tau
tų naujos sesijos rugsėjo pra
džioje atidarymą Niujorke. 
Kaip pranešama, prez. Bra
zauskas yra numatęs atvykti į 
šios sesijos atidarymą ir pasa
kyti kalbą. Šis jo atvykimas į 
Niujorką yra neišvengiamai su
sijęs su jo apsilankymu Vašing
tone, kur yra numatyti jo susi
tikimai su Amerikos valdžios 
pareigūnais, ir gal su prez. 
Clintonu, nors tai, anot prane
šimo, nėra numatyta.

Visų šių vizitų prez. Brazaus
kas negali atlikti be ambasado
riaus pagalbos ir jo palydos. 
Todėl belikus vos dviem mėne
siam iki jo kelionės į Niujorką, 
prez. Brazauskas ėmėsi tvarky
ti savo santykius su ambasado
rium Lozoraičiu. Tam tikslui 
jis liepos 14 d. parašė ambasa
doriui Lozoraičiui tokį laišką:

Jūsų ekscelencija,
Per neilgą laiko tarpą, vos per ke
letą metų, įvyko neregėti pokyčiai 
Lietuvos gyvenime, galų gale grą
žinę mūsų visų svajotą nepriklau
somybę. Aš aukštai vertinu Jūsų 
nuopelnus siekiant šio didžio 
tikslo ir jį iškovojant. Dabar, kai 
mes dedame pamatus mūsų demo
kratinei valstybei - ir kaip tik 
nuo mūsų pačių daugiausia pri
klausys, ar ji tokia bus, - ne vis
kas einasi taip sklandžiai, kaip 
norėtųsi, kaip šalyse, kurių vals
tybingumas ir tvirta demokratija 
skaičiuojami šimtmečiais. Vargu 
ar galime išvengti tam tikrų ne
sklandumų ir netgi netekčių, bet 
mes pajėgūs tuos nesklandumus 
kiek įmanoma mažinti, palaips
niui kurdami demokratines pa
kantumo, geranoriškumo tradici
jas. Štai neseniai kai kurie pa
reiškimai dėl ambasadorių perkė
limo sukėlė nemažą atgarsį Lie
tuvoje ir išeivijoje. Dabar jis pa
laipsniui slūgsta. Jūs pritarsite, 
esu įsitikinęs, mano minčiai,, jog 
apie Lietuvą privalome mąstyti 
kaip apie visų mūsų valstybę. To
dėl mūsų bendras interesas ir bū
tų, kad skirtingos nuomonės ne
virstų žmonių supriešinimu. Už
tenka sekinančio ir primityvaus 
dalijimo į juoda ir balta. Gyve
nimas dabar ir taip nelengvas, 
tad ar ne geriau sunkumus įveik
ti visiems drauge, kad vėliau kar
tu galėtume džiaugtis bendro dar
bo vaisiais.

Prašau Jūsų ir toliau laikinai 
eiti ambasadoriaus Vašingtone 
pareigas, kol nebus parengtas ki
tas sprendimas. Jūs, neabejoju, 
geranoriškai padėsite atiųstiems 
iš Vilniaus diplomatamas darniai 
įsijungti į ambasados darbą. Ma
nau, šie pasiūlymai atitinka išva
das, kurių priėjote pokalbyje su 
premjeru A. Šleževičiumi. Be abe
jo, išlieka mano pasiūlymas dėl 
ambasadoriaus posto Romoje. O 
kalbėdamas apie ateitį, noriu pa
sakyti, jog matau galimybę su Ju
mis viską nuodugniai aptarti ir 
kartu nuspręsti.

Pastaruoju metu suaktyvėjęs 
ambasados darbas pastebimas bei 
palankiai Vilniuje vertinamas. 

Linkiu Jums kuo geriausios klo
ties ir stiprios sveikatos. Linkė
jimai visam darniam būriui Jūsų 
bendradarbių.

Jus gerbiąs 
Algirdas Brazauskas

Šis laiškas buvo paskelbtas 
“Lietuvos aide” liepos 17 d. Tai 
džentelmeniškas laiškas, kokį 
iš pradžių jis turėjo parašyti 
ambasadoriui Lozoraičiui, ir 
tuo būtų buvę visa gražiai iš
spręsta.

Šiuo laišku prezidentas Bra
zauskas pakeitė savo nusistaty
mą dėl amb. Lozoraičio, kurį jis 
vos prieš porą savaičių buvo 
pareiškęs Sąjūdžio atstovams. 
Tuo metu jis sakė: “Kad kol bus 
paskirtas naujas ambasado
rius, St. Lozoraitis galėtų ei
ti laikinojo reikalų patikė
tinio pareigas”. Dabar savo 
laiške jis prašo amb. Lozorai
tį toliau laikinai eiti ambasa
doriaus Vašingtone pareigas, 
kol nebus parengtas kitas spren
dimas, ir numato galimybę vis
ką su juo nuodugniai aptarti ir 
kartu nuspręsti. Tai geros va
lios iš prezidento pusės paro
dymas. Dabar teks pažiūrėti, 
kaip visa tai susiklostys ir 
kaip galutinai bus išspręsti 
ambasados reikalai.

Kaip įsivėlė?
Šiam lietuviškos diplomati

jos epizodui einant prie ato
mazgos, gal tiktų pažvelgti, 
kaip prez. Brazauskas į jį įsi
vėlė.

Pagal dabartinę Lietuvos 
konstituciją, respublikos pre
zidentas “vyriausybės teikimu 
skiria ir atšaukia Lietuvos 
Respublikos diplomatinius at
stovus užsienio valstybėse”. 
Taigi, vyriausybė turėjo spręs
ti amb. Lozoraičio atšaukimą, 
ir jos nutarimas turėjo būti

Trisdešimties metų mirties sukaktis
AfA 

KAZYS 
JUODVIRŠIS

Mišios už jo vėlę bus 
atnašaujamos š. m. 
rugsėjo 5, sekma
dienį, 10.15 v. ryto, 
Toronto Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje.

Su giliu liūdesiu 
prisimena - 

AfA 
EUGENIJAI FEDARIENEI 

mirus,
vyrą EVARISTĄ, sūnų EDVARDĄ, dukrą VIOLETĄ 
SEIB su šeima bei brolį JUOZĄ GRABįsu žmona nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Juozas ir Ona Popikaičiai su šeima 
Edmonton, Alta.

AfA 
ONAI ADOMAVIČIENEI 

mirus,
dukrą LAIMĄ ir sūnų POVILĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

pateiktas prezidentui. Tačiau, 
kaip atrodo, įvyko kiek kitaip.

Visa amb. Lozoraičio atšau
kimo istorija paaiškėjo prez. 
Brazausko ir jo patarėjų susi
tikime su LDDP frakcijos sei
me atstovais birželio 11 d. Kaip 
pranešė vienas šio susitikimo 
dalyvis, prez. Brazauskas po
kalbio metu leidęs suprasti, 
kad sprendimą atšaukti amb. 
Lozoraitį įtakojo užsienio 
reikalų min. Povilas Gylys. Ry
šium su tuo kai kurie LDDP 
veikėjai nurodė, kad aktyvu
mas atšaukiant amb. Lozorai
tį buvo pradėtas rodyti po už
sienio reikalų min. P. Gylio 
ir seimo užsienio reikalų komi
sijos pirmininko K. Bobelio 
bendros kelionės į užsienį. 
Taip pat pastebimas faktas, 
kad amb. Lozoraičio atšauki
mas sutapo su Kazio Bobelio 
sūnaus Jono Bobelio paskyri
mu užsienio reikalų ministerio 
padėjėju. (“Lietuvos rytas”, nr. 
112).

Reikšminga taip pat, kad 
prez. Brazausko vyriausi pata
rėjai iš anksto nežinojo apie 
sumanymą atšaukti amb. Lozo
raitį. Minėtame susitikime 
prez. Brazausko vyriausią$ pa
tarėjas R. Rajeckas pripažino, 
kad jis apie amb. Lozoraičio 
atšaukimą sužinojo iš žurna
listų. Taip pat prezidento pa
tarėjas užsienio politikos klau
simais J. Paleckis yra pasakęs, 
kad niekas jo neatsiklausė dėl 
amb. Lozoraičio atšaukimo.

Todėl nenuostabu, kad mi
nėtame susitikime užsienio 
reikalų min P. Gylys susilaukė 
kritikos, o prez. Brazauskas 
pripažino, kad jis padaręs klai
dą, atšaukdamas amb. Lozorai
tį iš Vašingtono. Šią klaidą 
prez. Brazauskas dabar atitai
so savo laišku amb. Lozorai
čiui.

žmona Ona Fagockytė-Juodviršienė



Sunkūs pirmieji laisvės žingsniai
VINCAS KOLYČIUS

JAV leidžiamas populiarus 
mėnraštis “The Catholic World 
Report” (Ignatius Press, San 
Francisco, CA) rugpjūčio-rug
sėjo numeryje įsidėjo net ke
turis straipsnius apie Lietu
vos Katalikų Bendriją. Tie 
straipsniai: “Struggling to 
walk in freedom” — kuriame 
smulkiai aprašoma bendra Ka
talikų Bendrijos padėtis, “In 
a cultural vacuum” — pokalbis 
su popiežiaus nuncijumi arkiv. 
Gusto Mullor Garcia, trečias 
straipsnis — “Preparations 
for a special Pilgrim” — ap
rašoma Šiluvos šventovė, ku
rioje lankysis popiežius rug
sėjo mėn. ir paskutinis — 
“FIRE in the East”, pamini 
FIRE sąskrydžius Lietuvoje, 
charizmatinį judėjimą, kuris 
pritraukia daug jaunimo ir 
prel. V. Balčiūno vaidmenį, 
supažindinant Lietuvos jau
nimą su charizmatiniu judė
jimu.

Keliai į dvasinį atgimimą
Pirmajam straipsniui “Strug

gling to walk in freedom” pa
skirti net keturi puslapiai, 
pailiustruoti nuotraukomis. 
Pagrindinės problemos šiuo 
metu yra: paplitęs abejingu
mas Katalikų Bendrijai, ypač 
jaunimo tarpe, įvairių, gerai 
finansuojamų sektų antplūdis, 
augąs materializmas, kuris 
slopina dvasinį gyvenimą, ku
nigų amžius ir taip pat jų ne
susipažinimas su Vatikano II 
mokymais ir dvasia. Vysk. S. 
Tamkevičius sako, kad “šis 
yra sunkus laikotarpis, jis 
net nebus lengvesnis, negu 
tas, kurį mes pergyvenome”. 
Prarasta tiek daug per tuos 
50 okupacijos metų, jaučia
ma tuštuma, kuri gali būti už
pildyta netikromis vertybė
mis. Vysk. Tamkevičius susi
rūpinęs padėtimi jaunų šei
mų, ypač jaunų tėvų, kurie 
yra atšalę tikėjimui ir gal
voja, kad Bažnyčia yra atsi
likusi nuo modernaus gyveni
mo.

Sektų plitimas taip pat yra 
iššūkis Katalikų Bendrijai. 
Mormonai jau tūri savaitinius 
susirinkimus Vilniuje, meno- 
nitai Klaipėdoje įsteigė ang
lų ir kitų kalbų mokyklą, taip 
pat plinta nekrikščioniškos 
rytų sektos. Iš krikščioniškų 
grupių labiausiai plinta “Ti
kėjimo žodis”, pritraukiąs la
bai daug jaunimo.

Materializmas, lyg nauja ti
kyba, taip pat skverbiasi į vi
sas gyvenimo sritis. Jaunimas 
ir vyresnieji aukoja viską, kad 
įsigytų vakarietiškų prekių. 
Su nepriklausomybe taip pat 
atėjo žalinga Vakarų įtaka: 
filmai, pornografija, muzika, 
ir dėl tos priežasties paplito 
išprievartavimai, abortai, ve
nerinės ligos ir AIDS.

Straipsnyje iškeliama ku
nigų problema. Jų trūksta. 
Prieš karą Lietuvoje buvo 
maždaug 1500 kunigų, o dabar 
liko tik 650. Į seminariją 
buvo priimami tik tie, ku
riuos praleisdavo KGB. Aišku, 
buvo ir tokių, kurie apgau- 
davo KGB agentus. Persekioji
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TEL. (416) 252-6741
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Savininkas Jurgis Kuliešius

mų metais vieni pataikavo, 
kiti tylėjo, treti kovojo. Iš 
tų, kurie kovojo, minimas kun. 
A. Svarinskas. Jis dabar lyg 
ir pasigenda pirmykštės ko
vos. Visi kunigai dabar taip 
užsiėmę įvairiais darbais, kad 
daugelis jų neberanda laiko 
maldai ir praranda dvasingu
mą.

Nežiūrint tų visų problemų, 
yra nemažai prošvaisčių ir 
tikimasi, kad popiežiaus ap
silankymas prisidės prie dva
sinės ugnies atsigavimo.

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
norima pakelti kunigų semi
narijų Kaune ir Telšiuose ly
gį. Arkiv. A. Bačkis atidaro 
trečią seminariją Vilniuje 
ir yra susirūpinęs įgyvendinti 
Vatikano II nutarimus. Labai 
teigiamai aprašoma “Caritas” 
veikla, minimos įvairios atsi
naujinimo grupės, kaip cha- 
rizmatikai, Focolare, Opus 
Dei ir kt. “Atsinaujinimui 
reikia pagalbos iš užsienio, 
su tuo, ką čia turime, nieko 
nepadarysime”, pareiškė vie
nas aukštas Bendrijos parei
gūnas.

Pokalbis su nuncijumi
Arkiv. Garcia savo pokalbyje 

pažymėjo, kad Lietuvos Kata
likų Bendrija, norėdama pri
taikyti Vatikano II nutarimus, 
galės pasimokyti iš tų klaidų, 
kurios buvo padarytos kituose 
kraštuose.

Paklaustas apie dabartinę 
moralinę padėtį Lietuvoje, 
abortus, gimimų kontrolę, 
nuncijus atsakė, kad ta pati 
padėtis yra ir kituose kraš
tuose. Jo atsakymas — skelbti 
Dievo žodį, skelbti ne tik šven
tovėse, bet ir visuomenėje. 
Jo nuomone, pagrindinis tiks
las šiuo metu sugrąžinti tikė
jimą paskutinėms dviems kar
toms.
Klausimas: Pokomunisti

niame laikotarpyje būti kata
liku tapo mada. Daugelis, ku
rie save laiko katalikais, pa
sirenka iš katalikybės tik tai, 
kas jiems patinka. Kaip ir ką 
K. Bendrija gali dėl to padaryti?

Arkiv. Garda: Be abejonės, 
atsakymas yra tik auklėjime, 
bet tas auklėjimas turi būti 
šventumo puoselėjimas, kuris 
matomas praktikuojant krikš
čioniškus idealus. Tai yra pa
grindinis Vatikano II moky
mas. Buržuazinė kultūra, kuri 
remiasi išviršiniu pasirody
mu ir skatina veidmainystę, 
turi būti pakeista gryna reli

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

gine tiesa, bet ne išviršine 
forma. Tikinčiųjų alkis po 50 
ateizmo metų nebus užpildy
tas tiktai išviršine religija. 
Tiems, kuriems buvo skelbia
ma, kad religija yra “žmonių 
opiumas” turi būti įrodyta, 
kad religija yra gyvenimas, 
laimingas ir pilnutinis gy
venimas. Ir tai yra mūsų visų 
uždavinys.

Nuncijaus nuomone, daugu
ma problemų dabartinėje Lie
tuvoje nesiskiria nuo kitų 
kraštų problemų. Jo troški
mas: kad Lietuvos kunigai su
sipažintų su Vatikano II nu
tarimais, siektų šventumo, 
duotų pavyzdį jaunimui bei 
visiems tikintiesiems ir skelb
tų gryną, neiškraipytą Dievo 
žodį.

Šiluva ruošiasi popiežiaus 
atvykimui

Aišku, kad ne tik Šiluva, bet 
ir visa Lietuva ruošiasi tam di
deliam įvykiui. Šiame “The Ca
tholic World Report” žurnalo 
straipsnyje aprašoma Šiluvos 
istorija, paminima, kad 1612 
metais Marija pasirodė pieme
nims. Paminėtas Šiluvos kle
bonas Leonas Kalinauskas, 
kuris skundžiasi, kad pritrū
ko pinigų šventovės atnauji
nimui. Tik vieno angelo skulp
tūra buvo užbaigta. Matyda
mas nusivylusį kleboną, kardi
nolas V. Sladkevičius jam pa
sakė: “Tu nenustebinsi popie
žiaus su šiais pagražinimais”.

“Ugnis” (FIRE) Lietuvoje
Paskutiniame straipsnyje 

trumpai atpasakojama prel. V. 
Balčiūno biografija ir jo įna
šas į charizmatinį judėjimą. 
Įdėta jaunuolio Justino Milu- 
šausko nuotrauka. Jį ir du ki
tus jaunuolius prelatas globo
jo, kai jie prieš 3 metus atvy
ko į Ameriką. Justinas gavo 
stipendiją pranciškonų uni
versitete Steubenville, Ohio, 
ir šiais metais baigė filosofi- 
jos-teologijos fakultetą. Jis 
grįžo Lietuvon ir įstojo į jėzui
tų naujokyną.

Paminima, kad Lietuvos vys
kupai pakvietė “FIRE” kalbė
tojus, o vysk. S. Tamkevičius 
pareiškė, kad “charizmatinis 
atsinaujinimas yra viltis Lie
tuvos jaunimui”.

Reikia pasidžiaugti, kad įta
kingas ir plačiai paplitęs žur
nalas tiek daug vietos ir dėme
sio paskyrė Lietuvai, kuri ga
na sunkiai žengia pirmuosius 
laisvės žingsnius po 50 metų 
priespaudos.

VILNIAUS 
A»HfWSHU«|OS HtmųOS 

VALSVNU

• BETANIJA •

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS VALGYKLOJE “BETANIJA”, kurią remia To
ronto Prisikėlimo parapija, maitindama 500 žmonių Nuotr. D. Čuplinsko

Labdara ir pagalba Lietuvai 
Prasmingu būdu paminėtas Prisikėlimo parapijos 

Toronte keturiasdešimtmetis
Prisikėlimo parapijos tary

bos labdaros sekcija, vadovau
jama dr. J. Čuplinskienės, sėk
mingai dirba labdaros srityje 
jau keliolika metų. Veiklos 
pradžioje daugiausia buvo rū
pinamasi pagalbos reikalin
gais parapijiečiais - juos ap
lankant, sutvarkant įvairius 
jų reikalus, nuvežant pas gy
dytojus ar į parduotuves.

Daug pastangų pareikalavo 
parapijos įsipareigojimas 
vienerius metus globoti ir 
šelpti dvi vietnamiečių šei
mas.

Vėliau sekcija kreipė išskir
tiną dėmesį į pagalbos reika
lingus lietuvius Lenkijoje - 
Suvalkų ir Punsko apylinkė
se. Jiems ilgą laiką buvo siun
čiamos vartotų drabužių siun
tos.

Labdaros sekcija taipgi šel
pė lietuvių parapiją Montevi
deo, Urugvajuje, retkarčiais 
padėdavo kun. H. Šulcui, be
sidarbuojančiam misijose Af
rikoje, siunčiant drabužius, 
atliekamus nuo išpardavimo 
ar skirto kiekio Lenkijos lie
tuviams; šelpdavo katalikų 
misijas Tanzanijoje.

Atsiradus galimybei pagel
bėti žmonėms Lietuvoje - vi
sas dėmesys buvo nukreiptas 
ta kryptim.

Į parapijos labdaros darbus 
įsijungė daug parapijiečių, 
visaip talkindami sekcijai. 
Šiais metais $1000 paskirta 
Kaune veikiančiai kurčiųjų 
vaikų mokyklai; $1000 kun. 
R. Ramašausko užmojui stei
giant priešmokyklinio ir mo
kyklinio amžiaus vaikams dve

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

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
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Skambinti tel. 536-1 994.
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jus globos namus Krakėse; 
žiemos metu suteikta finan
sinė parama aštuoniems in
validams studentams, lankan
tiems Vytauto Didžiojo uni
versitetą Kaune.

Švęsdama savo gyvavimo 40- 
metį, Prisikėlimo parapija 
nutarė šią sukaktį pažymėti 
ypatingu būdu. Parapijiečiai 
įsipareigojo metams kasdien 
pavalgydinti 200 vargšų Lie
tuvoje: 100 arkivyskupo Aud
riaus Bačkio iniciatyva įsteig
toje valgykloje “Betanija” ir 
100 “Caritas” valgykloje Kaune. 
Šį vajų pravesti sutiko parapi
jos tarybos labdaros sekcija, 
tuoj pat iš savo iždo pasiųsda
ma į Vilnių $5000. Šiuo metu 
abi valgyklos maitina po 500 
žmonių. Prisikėlimo parapija 
kas mėnesį, reguliariai, abiem 
valgyklom perduoda po $1250.

Turimomis žiniomis, kita 
Vilniuje veikianti valgykla 
užsidarė, nes pritrūko lėšų ir 
organizuotumo. Arkivyskupo 
globoje valgykla veikia tvar
kingai ir kol kas sėkmingai. 
Kaune veikianti “Caritas” val
gykla dar pradėjo maisto į na
mus išvežiojimo paslaugą inva
lidams ir seneliams.

Labdaros sekcijos pirm. dr. 
Juditos Čuplinskienės didžiau
sias noras, kad Kanadoje gy
venančios šeimos mokytų sa
vo vaikus nuo pat mažens atsi
žadėti dalies savo pramogoms 
skirtų lėšų, o jas paaukotų lab
daros reikalingiems žmonėms. 
Sunkiausiais laikais reikalin
ga ne tik parama, bet ir lab
dara!

G. Petrauskienė
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Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Atsisakė registruoti
Latvijos teisingumo minis

terija atsisakė įregistruoti 
Latvijos komunistų partiją 
kaip visuomenės organizaci
ją. Pasak ministerijos parei
gūno M. Krumins, sprendimas 
buvo padarytas laikantis 1991 
m. Aukščiausiosios tarybos 
rezoliucijos, draudžiančios 
Latvijoje veikti komunistų 
partijai.

Paneigė referendumą
Estijos aukščiausias teis

mas, susidedantis iš 13 teisė
jų, vienbalsiai nutarė Narvos 
liepos 16-17 d.d. referendumą 
laikyti pilnai negaliojančiu. 
Tame Estijos mieste rusų ma
žuma balsavo už Narvos auto
nomiją. Pats referendumo pa
skelbimas, pasak teisėjų, bu
vo priešingas veiksmas Esti
jos konstitucijai. Narvos kai 
kurie miesto pareigūnai re
ferendumo klausimu pasiryžę 
kreiptis į Tarptautinį teis
mą Hagoje.

Remia kariuomenės išvedimą
Švedijos užsienio reikalų 

ministerė M. Ugglas lankėsi 
Rygoje ir pareiškė, kad Švedi
ja pilnai remia greitą Rusijos 
kariuomenės išvedimą iš Lat
vijos. Švedijos ministerė su
sitiko ir su kitais Latvijos 
pareigūnais, aptarė koopera- 
vimo, sienų kontrolės reika
lus, ypač emigrantų antplūdį 
į Švediją per Latviją.

Kaltina nacionalizmu
Rusijos užsienio reikalų 

ministeris A. Kozyrevas rug
pjūčio 14 d. Stockholme sakė 
žurnalistams, kad mažumų 
santykių įtampa Baltijos vals
tybėse gali išvirsti į grėsmin
gus veiksmus. Rusija turinti 
palaukti su kariuomenės išve
dimu. Ministeris taipogi pa
reiškė, kad Estijos politika, 
o taip pat ir Latvijos, yra 
prievartaujanti rusiškai kal
bančius žmones. Jis Estiją ir 
Latviją apkaltino agresyviu 
nacionalizmu.

Rugpjūčio 13 d. Švedijos ir 
Britanijos ministerial pirmi
ninkai ragino Rusiją be sąly
gų išvesti savo kariuomenę iš 
Baltijos kraštų.

Trys ministerial išeiviai
“The Baltic Observer” pra

nešimu, į Latvijos seimą buvo 
išrinkta 19 išeivijos latvių. 
Iš tų 19-kos atstovų trys pa
skirti ministeriais: Valdis Pav- 
lovskis iš Los Angeles — kraš
to apsaugos ministeriu, jo bro
lis Olgerts Pavlovskis iš Va
šingtono, DC, — prekybos su 
užsieniu ministeriu ir Euro
pos bendruomenės reikalams, 
Gunars Meierovics iš Vašing
tono, DC, — ministeriu Balti
jos ir Šiaurės kraštų reika
lams. Latvijos ambasadoriumi 
Vašingtone jau anksčiau buvo 
paskirtas taip pat išeivis Ojars 
Kalninš.

Estijos parlamente iš išei
vijos buvo išrinktas tik vie
nas atstovas.

Sulūžęs vežimas
“Lietuvos rytas” rugpjūčio 

10 d. laidoje išspausdino R. 
Valatkos straipsnį “Gerų vyrų 
diplomatija”. Jame jis rašo:

“Prezidentas (konferencijo
je) buvo piktas, bet, kaip jau 
įprasta Lietuvoje, savo pyktį 
išliejo ne ant tų, kurie jo nu
sipelnė.

Savimi pasitikintis užsienio 
reikalų ministras spaudos kon
ferencijoje ir toliau neslėpė 
savo arogancijos, o Preziden
tas, ėmęs ginti pono P. Gylio 
užsienio politiką ir pulti žur
nalistus, tikriausiai nesupra
to, kad įsėdo į jau sulūžusį 
vežimą.

Taip atsitiko nebe pirmą 
kartą. Šalies Prezidentas 
neįvertino finansų ministro 
E. Vilkelio aferos 2,5 milijar
do kreditų, jo vyriausiu pata
rėju ir toliau lieka akademi
kas R. Rajeckas, kurio ryšius 
su Amerikos firma, tapusia ge
rai apmokama tarpininke tarp 
Lietuvos ir tų kreditų, kuriuos 
Lietuva ir taip būtų gavusi, 
atskleidė spauda, nors pats 
patarėjas šitai ir mėgino 
neigti.

.. . Jeigu ponas P. Gylys bū
tų panašų postą užėmęs 1988- 
1989 metais, kai pirmuoju 
LKP CK sekretoriumi buvo da
bartinis šalies prezidentas, 
panašūs pokštai dar tą pačią 
savaitę jam būtų kainavę pos
tą ... Tad kas atsitiko su da
bartine darbo partija? Ar iš 
tiesų, pakeitusi pavadinimą ir 
programą, ji taip greit pasikei
tė ne tik iš išorės, bet ir iš 
vidaus?

Šiuo atveju, matyt, reiktų 
daryti išvadą, kad nomenkla
tūrinis principas demokrati
jos sąlygomis išvirsta į kažką 
absoliutiškai priešingą, kai 
bet kuriomis priemonėmis 
stengiamasi apginti susikom
promitavusį ministrą...

Teisingumo dėlei reikia pa
sakyti, kad šitas persimainęs 
nomenklatūrinis principas bū
dingas ne tik buvusioms ko
munistų partijoms, bet apskri
tai visoms pokomunistinėms 
visuomenės politinėms jė
goms, dar nesugebančioms pa
daryti pragmatiškos išvados, 
jog kuo greičiau jos atsisvei
kins su į skandalus įklimpu
siu veikėju, tuo didesnę nau
dą jos iš to turės ...

Tad kiek dar šalies Prezi
dentas leis eksperimentuoti 
profesoriui Povilui Gyliui...

Nuvažiavęs į Vokietiją ir iš
girdęs, kad Vokietija neatly
gino Lietuvai okupacijos metu 
padarytos žalos, nes ši jau at
silyginusi Sovietų Sąjungai, 
ministras pamiršo, kad ta pati 
Vokietija niekad nepripažino 
Lietuvos inkorporavimo į So
vietų imperiją. Dar po kelių 
savaičių — nepagrįsti pažadai 
Rusijai. Civilizuotoje valsty
bėje šito pakaktų keliems mi
nistrams atsistadydinti. Lie
tuvoje šitoks ministras sodina 
į tą pačią kėdę šalies Prezi
dentą ir laimi! Tik nežinia, 
prieš ką”.

Papildomos lėšos kovai
su nusikaltėliais

Nežiūrint biudžete sunku
mų, kovai su organizuotu ir ki
tokiu nusikalstamumu Lietu
vos vyriausybė, kaip praneša 
ELTA, papildomai skirs daug 
lėšų, — pareiškė ministeris 
pirmininkas A. Šleževičius.

Vidaus reikalų ministeris 
R. Vaitekūnas, vertindamas 
dabartinę padėtį, pažymėjo, 
kad šiemet nusikaltimų pada
ryta vos ne ketvirtadaliu dau
giau negu pernai. Kas dešimt 
minučių krašte įvyksta koks 
nors turtinis nusikaltimas, 
kas pusantros valandos — sun
kus, žmogaus gyvybei gresian
tis įvykis, o maždaug per tris 
valandas pavagiamas automo
bilis. Daugėja neblaivių vai
ruotojų, o kartu ir autonelai- 
mių, kuriose liepos mėnesį 
žuvo 86 žmonės ir apie pustre
čio tūkstančio tapo sužaloti. 
Ypač iškilo prievertiniai turto 
atėmimai. J. Andr.
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® LAISVOJE TEVfflEJE & LIETUVIAI PASAULYJE
SVIESTAS IŠ VARĖNOS

Varėnos sviesto gamykla per 
parą perdirba 70 tonų pieno, 
per mėnesį pagamindama 40-50 
tonų sviesto. Jo didelė dalis 
parduodama Rusijai bei kitoms 
Nepriklausomų valstybių san
draugos šalims. Iš lieso pieno 
gaminami kazeino milteliai, 
kuriuos perka Prancūzija. Gau
tais frankais atnaujinama ir 
tobulinama Varėnos sviesto 
gamykla.

“ČIČINSKO” ALUS
Panevėžiečiai džiaugiasi “Či

činsko” alumi, kuris esąs geriau
sias “Kalnapilio” firmos gami
nys. Tokios nuomonės yra ne tik 
Panevėžyje apsilankantys am
basadoriai bei kiti užsienie
čiai, bet ir “Balticum” kluban 
pakviesti alaus ragautojai. Tai 
liudija ir “Kalnapilio” alaus 
daryklos pasirašyta sutartis 
su viena vokiečių firma. Tiki
masi gauti lėšų techniškam per
sitvarkymui. Tada panevėžiečių 
“Čičinskas” galės varžytis su 
uteniškių alumi ir gal net iške
liauti užsienin.

SENKANTIS NEVĖŽIS
Panevėžiečiai susirūpinę sen

kančiu Nevėžiu ir jame dūstan
čiomis žuvimis. Nevėžiui reikia 
daugiau vandens, bet jo dabar 
ne visada gali gauti iš Švento
sios. Panevėžio savivaldybė ne
turi lėšų už paslaugas atsily
ginti Kavarske esančiai siurb
linei, perkeliančiai Šventosios 
vandenį. Talonų laikais Kavars
ko siurblinė per metus norėjo 
gauti 40 milijonų, o Panevėžio 
savivaldybė baudų už Nevėžio 
vandens teršimą tesurinkdavo 
pusantro milijono talonų. Ka
varsko siurblinė kartais ne
dirbdavo net porą ar daugiau 
mėnesių.

TRYS DEŠIMTYS KEISTUOLIŲ
Taip lituanistikos vasarinių 

kursų lankytojus Vilniuj savo 
pranešime “Lietuvos rytui” pa
vadino Daiva Rinkevičiūtė. Šie 
kursai buvo pradėti rengti išei
vijos jaunuoliams sovietinės 
okupacijos metais. Dabar juos 
organizuoja prieš trejus metus 
įsteigta Vilniaus universiteto 
lituanistinių studijų katedra 
ir jos vedėja Meilutė Ramonie
nė. Į šiemetinius kursus įsijun
gė 30 studentų iš JAV, Prancū
zijos, Anglijos, Japonijos, Suo
mijos, Lenkijos, Norvegijos, 
Olandijos, Vengrijos, Šveica
rijos, Danijos, Vokietijos ir 
pačios Lietuvos. Mat lietuvių 
kalbos mokėsi ir dvi Klaipėdoj 
gyvenančios rusės. Išeivijos 
lietuvių jaunimas dabar sudaro 
tik nedidelę dalį kursantų. Vis 
daugiau atvyksta kitataučių iš 
viso pasaulio šalių. Dėl skir
tingos aprangos, išvaizdos ir 
būdo tokius kursantus vilnie
čiai pradeda vadinti pasaulio 
keistuoliais. Filologijos fa
kulteto dekanas Kęstutis Urba 
džiaugiasi tokiais atėjūnais bei 
jų dėmesiu Lietuvai ir lietuvių 
kalbai. Šiemetinių kursų va
dovės Joanos Pribušauskaitės 
pranešimu, jų lankytojai mo
kėsi praktinės lietuvių kal
bos, gramatikos, susipažino su 
etnine kultūra, literatūra, is
torija. Keturių savaičių kursai 
kainavo 400 JAV dolerių, dviejų 
savaičių — 250. Juos lankė vidu
tinio turtingumo studentai, gy-

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

ŠVENTINIS SIUNTINYS

Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, sudarytus Lietuvoje. 
Mes užsakymus priimsime ir kiekvieną antradienį siusime faksu Į Lietuvą. 

Jūsų giminėm maistas bus pristatytas nuo 5 iki 10 dienų.
Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.

Medus........................... ...........  1 kg Apelsinai ...................... ............. 2 kg
Dešra rūkyta ................. ............ 3 kg Citrinos šviežios.......... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............ ...........  3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... ............ 1 kg Kava tirpstanti .............. .........  200 gr
Sviestas................ ........ ............ 1 kg Mielės .......................... .........  100 gr
Miltai ............................. ............ 2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ............ 3 kg Prieskoniai ................... .........  200 gr
Ryžiai .................... .’...... ............ 2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai ..................... ............ 2 kg Kiaušiniai ..................... ........  20vnt
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............  4 Itr.
Šokol saldainiai............ ............ 1 kg
Razinos ........................ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ....... $118.00

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ....................................................27 kg $20.00
PRIEDAS‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg $27.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $20.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl

venę Saulėtekio studentų bend
rabučiuose, o kai kurie — pas 
gimines ir bičiulius.

PASIKEITIMŲ PRIEŽASTYS
Lituanistinių studijų kated

ros vedėja Meilutė Ramonienė 
“Lietuvos ryto” atstovei D. Rin
kevičiūtei pasakojo: “Vasaros 
studijos iš tiesų yra rimti uni
versitetiniai mokslai. Atosto
gaujančių pas mus nebeliko. Vi
si atvykėliai turi rimtų inte
resų. Vis daugiau žmonių atvyks
ta iš Rytų Europos šalių. Daž
niausiai tai buvę slavistai, ku
rių buvusiuose socialistinių 
šalių universitetuose buvo aps
tu. Dabartie žmonės persiorien
tuoja ir ieško darbo. Tarp at
vykstančiųjų padaugėjo biznio 
žmonių, politologų, ekologų, 
istorikų. Buvę SSSR specialis
tai šiandien renkasi siaures
nes specializacijas (specialy
bes — V. Kst.), ir baltistams 
mūsų kursai labai naudingi. Ne 
vienas užsienietis, baigęs va
saros ar dviejų semestrų kur
sus, Lietuvoje jau atrado savo 
darbą. Mūsų katedra dirba jau 
trečius metus. Turime savo su
rinktos ir sukurtos metodinės, 
teorinės literatūros, vadovė
lių, mielai keičiamės patirti
mi su kitų šalių universitetais, 
kursų vadovais. Per tuos trejus 
metus lietuviškai išmoko ar 
pramoko apie 100 užsieniečių. 
Jie atvažiuoja į Lietuvą nemo
kėdami pasakyti ‘labas’, o išvyk
dami jau gali su tavimi pasišne
kėti apie gyvenimą ...” Šieme
tiniams kursų lankytojams, no
rėjusiems gauti kursų diplomus 
ir pažymėjimus, reikėjo išlai
kyti egzaminus. Kai kurie kur
santai pietaudavo brangiame 
“Stiklių” restorane, didžioji 
dalis — pigiose senamiesčio 
užkandinėse.

ATNAUJINO KAUNO HERBĄ
Minint Mindaugo karūnavi

mo 740-tąsias metines, Kauno ro
tušėje lankėsi Lietuvos prez. A. 
Brazauskas, atvežęs vyriausybės 
aktu atnaujintą Kauno herbą. 
Jame ligšiolinį stumbrą pakei
tė tauras. Heraldikos komisi
jos pirm. E. Rimša paaiškino 
Kauno tarybos pirm. V. Griniui 
bei kitiems šio miesto pareigū
nams, kad Kaunui Magdeburgo 
teises ir herbą 1408 m. suteikė 
Vytautas Didysis. Istorinė me
džiaga liudija, kad Kauno her
be buvo ne stumbras, o stilizuo
tas sidabrinis tauras raudoname 
fone. Vėliau tarp tauro ragų at
sirado riteriškas kryžius, 1540 
m. pakeistas katalikišku kryžiu
mi. Tad patikslintame Kauno 
miesto herbe dabar taip pat bus 
stilizuotas sidabrinis tauras 
raudoname fone su kryžiumi 
tarp ragų. Prez. Algirdas Bra
zauskas ragino kauniečius isto
riniu savo miesto herbu bei di
deliais darbais garsinti ne tik 
Kauną, bet ir visą Lietuvą, kad 
vėl suklestėtų tarpusavio san
tarvės ir broliško solidarumo 
dvasia. Kalbėjo ir vysk. Sigitas 
Tamkevičius, pabrėždamas pa
našias mintis. Pasak jo, tauras 
Kauno herbe simbolizuoja jėgą, 
o kryžius tarp ragų — meilę žmo
gui. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo ir Kauno miesto pa
tikslintą herbą sukūręs heral
dikos specialistas Raimundas 
Miknevičius. v trti

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JUBILIEJINĖJE SKAUTŲ STOVYKLOJE Rakė, Dariaus ir Girėno pastovyklėje, 1993 m. rugpjūčio 1-10 d.d., 
vadovai susitiko su svečiais iš Lietuvos ir Australijos Nuotr. R. Otto

Sukaktuvinė skautų šventė
Gražiam orui esant, į LSS Jubi

liejinę stovyklą “Lituanica” Ra
ko stovyklavietėje rugpjūčio 7-8 
d.d. suvažiavo nemažai svečių. 
Jau 9 vai. ryto pastovyklės žy
giavo į vėliavų aikštę paradui, 
kurį priėmė stovyklos vadovybė 
ir svečiai. Komendantas s.fil. dr. 
M. Griauzdė raporte stovyklos 
viršininkui pranešė, kad išsiri
kiavo 710 sesių ir brolių. Po pa
sisveikinimo “Budėk! - vis bu
džiu” virš. v.s. fil. S. Miknaitis 
savo žodyje pasidžiaugė, kad pir
mą kartą dalyvauja 23 skautai- 
tės iš Lietuvos. Po to sveikino 
kitų tautybių atstovai, įteikda
mi dovanėlių.

Iš Kanados stovyklavo 50 skau- 
tų-čių. Vadovų eilėse buvo v.s. R. 
Otto, ps.fil. J. Neimanienė, ps. 
A. Saplys, ps. M. Leknickas, ps. 
R. Kalendra, “Rambyno” tunt. 
s. A. Senkus, v.sk. I. Pivoriūtė. 
Iš Australijos stovyklavo viena 
atstovė, Europos - v.s. A. Jaras, 
Pietų Amerikos - trys. Po sveiki
nimų buvo pakviesti į ratą anks
čiau įvykusių Tautinių stovyklų 
dalyviai, ir tuo baigtos iškilmės.

Po pietų vyko pastovyklių užsi
ėmimai, o vakare didysis stovyk
los laužas. Dainų, šūkių ir pasi
rodymų programai vadovavo 4 
laužavedžiai. Sekmadienį po 
pusryčių iš Čikagos atvyko vysk. 
P. Baltakis, OFM, ir konsulas V. 
Kleiza. Vėliavų aikštėje atna
šautos koncelebracinės Mišios: 
vysk. P. Baltakis, OFM, kun. J. 
Vaišnys, SJ, ir v.s. fil. kun. A. 
Saulaitis, SJ. Pamoksle vyskupas 
ragino nenutolti nuo skautų įsta
tų ir šūkio. Mišių metu giedojo 
visi stovyklautojai, o dvi gies
mes atliko Toronto trijulė: A. 
Skrinskaitė, I. Viskontaitė ir V. 
Underytė. Mišios baigtos Tautos 
himnu.

Jūros dienos programą prave
dė jūros skautės. Pagerbdami iš
keliavusius amžinybėn j. skau
tus, nuleido į vandenį ąžuolo
lapų vainiką.

“Ąžuolo-Gintaro” mokyklos su
eigą pravedė instruktoriai - v.s. 
fil. Kazys ir v.s. fil. Gilanda Ma
tomai. Užbaigę kursus ir atlikę 
metinę darbo praktiką, kursan
tai gavo pažymėjimus ir mokyk
los ženklą.

Gilvelio mokyklos tradicinę 
narių sueigą pravedė v.s.fil. L. 
Kiliulienė ir v.s. Č. Kiliulis. Bu
vo sukviesti kursus baigę ir turė
ję skilčių vardus. Pirmąją dalį, 
sugiedojus JAV himną, pravedė 
keturi amerikiečiai gilvelistai. 
Antrąją dalį sesė Laima. Prieš 
dvejus metus kursus baigę ir at
likę praktiką vienetuose bei pa
rašę duotas temas, gavo kakla
raiščius, kauliukus ir pažymė
jimus. Iš “Rambyno” tunto į gil
velistų eiles atėjo ps. M. Lek-

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

niekas ir ps. R. Kalendra. Baigu
sius sveikino JAV gilvelistų at
stovas ir LSS pirmijos pirm. v.s. 
fil. S. Miknaitis, primindamas, 
kad šių kursų pradininkas buvo 
v.s. Č. Kiliulis. Jo iniciatyva iš
leistos šešios laidos.

Akademikų “Gaudeamus” pa- 
stovyklėj sueiga buvo įdomi įvai
raus amžiaus bei profesijos 
žmonėmis. Pastovyklės virš. v.s. 
fil. K. Ječius apibūdino sueigos 
reikšmę ir akademikų darbus. 
Sveikino juos v.s. fil. S. Miknai
tis, v.s. fil. kun. J. Vaišnys, SJ, 
Akademinio sk. sąjūdžio pirm, 
v.s. fil. E. Korzonas, Šiaulių tun
to tunt. ir brolijos vyriausias 
skautininkas s. R. Prascevičius 
ir v.s. fil. J. Dainauskas. Sueiga 
baigta “Dievui, tau tėvyne ir žmo
nijai” tradicine daina.

Po darbingos dienos sekė va
karienė. Nuleidus vėliavas, jau
nimas galėjo pasišokti. Nešokė
jai ir svečiai turėjo laužą. Pa
dainuota, pasišnekučiuota, ar
čiau susipažinta. Tai buvo malo
niai darbingas ir smagus savait
galis. M.

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” pradeda savo 

veiklą po vasaros atostogų su ge
gužine Hamiltono Giedraičio klu
bo šaudykloje rugpjūčio 29, sek
madienį, nuo 12 v. Bus skanus lie
tuviškas ir kanadiškas (barbeque) 
maistas, loteriją, muzika, žaidi
mai jaunimui. Visi kviečiami atsi
lankyti ir paremti mūsų šokantį 
jaunimą.

Repeticijos studentams prasi
dės rugsėjo 12, sekmadienį, 5 v.p.p. 
ir tęsis kas sekmadienį tuo pačiu 
laiku. Vaikučiams repeticijos 
bus kas trečiadienį, 6.15 v.v. pra
dedant rugsėjo 22 d.

Norintys įstoti į šokėjų eiles 
gali skambinti E. Tarvydienei tel. 
385-3676 arba K. Deksniui tel. 332- 
6006. Jau greit pradėsime ruoštis 
Dainų ir šokių šventei, kuri įvyks 
ateinančiais metais Vilniuje. Rei

Po vasaros atostogų Edniontone, Albertoje, Mišios vėl bus laikomos rugsėjo 
5 dieną, Lietuvių namų koplyčioje. Už dvasinį patarnavimą kunigui L. 
BOUCHARD dėkoja ir įteikia lietuvišką juostą M. MELIKAUSKIENĖ 
ir J. POPIKAITIS Nuotr. T. Uoginto

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
a j rr A į) LIETUVIŲ KREDITO 

1 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 .... 2.75%
santaupas................................. 2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius ....................... 4%
1 m. term, indėlius ......................5%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.50%
3 m. term.indėlius ................. 5.25%
5 m. term, indėlius ................ 6.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP ir RRIF 1 m......................... 5% 
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........5.25%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus

kės įdėti daug darbo ir pastangų 
tai istorinei šventei pasiruošti. 
Žinoma, reikės ir finansinės pa
galbos. Kviečiame visus apylinkės 
lietuvius ir organizacijas prisi
dėti prie visų šių metų ruošiamų 
renginių ir paremti mūsų jauni
mo pastangas nuvykti į Lietuvą! 
Dėkojame mūsų nuolatiniams rė
mėjams, kredito kooperatyvui 
“Talka” ir Kanados lietuvių fon
dui, už nuolatinę paramą.

K. Deksnys

Calgary, Alberta
A.a. ONA GLUOKSNIENĖ mirė 

sulaukusi 85 metų amžiaus. Pa
laidota St. Mary’s kapinėse. Pas
kutinius savo gyvenimo metus pra
leido Father Lacombe slaugos na
muose. Vyras Pranas Gluoksnys 
kasdien ją aplankydavo. Gluoks- 
niai į Kalgario miestą atvyko 1953 
m. iš Škotijos. Nusipirkę namą, 
pastoviai apsigyveno Kalgario 
mieste. Buvo nariai lietuvių or
ganizacijų. Prenumeravo lietuviš
kus laikraščius: “Tėviškės žibu
rius”, “Draugą” ir kt. Laidotuves 
tvarkyti padėjo šeimos draugai V. 
ir A. Tarvydai. Laidotuvių apei
gas atliko ir Mišias atlaikė kun. 
W. Poile. Atsisveikinti ir paly
dėti velionę dalyvavo St. Anne’s 
šventovės parapiječiai ir gausus 
būrys vietos lietuvių. Per pamal
das parinktas giesmes giedojo so
listė B. Thorson. Po laidotuvių vi
si buvo pakviesti į vaišes “Stampy- 
des” viešbutyje.

A.a. ANTANAS JANELIŪNAS 
mirė staiga sulaukęs 90 m. am
žiaus. Kalgario mieste išgyveno 20 
metų. Į Kanadą, Saskatcewano 
provinciją atvyko 1927 m. iš Smil
gių parapijos, Panevėžio apskr. 
Praleidęs sunkius laikus, suge
bėjo įsigyti santaupų ir turto. 
Skaitė lietuvišką spaudą. Yra 
daug aukojęs Tautos fondui. Bu
vo atsikvietęs paviešėti gimines 
iš Lietuvos ir pats keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje. Palaidotas St. 
Mary’s kapinėse. Ant savo pamink
lo užrašė: - “Life was worth li
ving”. Buvo kilęs iš gausios šei
mos. Lietuvoje ir Kanadoje liko 
giminių. Kor.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.25%
nekiln. turto pask. 1 m.................7%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

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

Talkoje”

JA Valstybės
A. a. Antanas Burakauskas, su

laukęs šešiasdešimt devynerių 
metų amžiaus, mirė savo namuo
se Mičigano Bruklyne, pakirstas 
ilgos ir sunkios ligos. Velionis 
paliko liūdinčią žmoną Brunhil- 
dą, du brolius ir tris seseris Lie
tuvoje bei kitus gimines. Gedu
lines Mišias Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos šventovėje 
Detroite atnašavo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Laidotuvių rei
kalus tvarkė laidotuvių įstaigos 
direktorė Jolanda Zaparackienė.

Hanau lietuvių stovyklos gim
nazijos klasėje 1945-46 m. po
karinėje Vokietijoje susipaži
no 24 moksleiviai, vėliau išsi- 
žarstę po visą pasaulį, bet ne
nutraukę tarpusavio ryšių. Š. m. 
gegužės 26 d. septynis susitiki
mo šventėn į Beverly Shores 
prie Mičigano ežero Indianos 
valstijoje sutelkė Zota Daug- 
vilaitė-Mickevičienė. Septyne
tuką su pačia susitikimo inicia
tore sudarė: Zenonas Petkus 
(Čikaga), Vytautas Senkus (Ka
nada), Irena Aukžemaitė-Šere- 
lienė (Čikaga), Vytenis Šilas 
(Čikaga), Algimantas Tamašaus
kas (Australija) ir Kęstutis Va- 
lantiejus (Detroitas). Suvažia- 
viman įsijungė ir viešnia Sigu
tė Bertašiūtė-Užupienė, Hanau 
lietuvių gimnazijos pirmosios 
laidos abiturientė. Dalyvių skai
čių padidino 1945-46 m. gimna
zistų atsivežtos žmonos ir vy
rai. Susitikimo dalyviai prisi
minė klasės seniūnę Liuciją 
Savickaitę, mokytojus, ypač 
klasės auklėtoją prof. Simą 
Sužiedėlį, mokiusį filosofi
jos ir lotynų kalbos, literatū
rą dėsčiusį Feliksą Kudirką. 
Buvo prisiminti ir visi klasės 
nariai, baigę aukštuosius moks
lus, įsitvirtinę atsakinguose 
darbuose, sukūrę lietuviškas 
šeimas, išauginę 23 vaikus.

Venezuela
Lietuvos ir Venezuelos ryšius 

sustiprino Caracas sostinėje 
pasirašyta kultūrinio bendra
darbiavimo sutartis. Liepos 19 
d. ją pasirašė Venezuelos užsie
nio reikalų ministeris gen. Fer
nando Ochoa Antichas ir Lietu
vos ambasadorius dr. Vytautas 
Antanas Dambrava. Pasirašymo 
aktą stebėjo Venezueloje peda
goginį darbą dirbantys Lietu
vos operos ir muzikos atstovai 
— Virgilijus Noreika, Eduardas 
Kaniava, R. Butvilą ir A. Čepul- 
kauskienė. Penkerių metų su
tartyje numatyta plati bendra
darbiavimo programa švietimo, 
meno, kultūros ir sporto srityse.

Argentina
Lietuvių centro veiklos rei

kalai buvo aptarti visuotiniame 
narių susirinkime. Jame išrinkti 
ir penki nauji valdybos nariai. 
Persitvarkiusią valdybą dabar 
sudaro: pirm. Julius Mičiūdas, 
vicepirm. Viktoras Daratėnas, 
sekr. Sofija Bagdanavičiūtė, 
pavaduotoja Monika Mahne-Ma- 
siulionis, ižd. Juan Carlos Pilka, 
pavaduotojas Alfredas Ruplė
nas, nariai — Elsa Kairys, En

rjifi ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu 
į vieną adresą iki 50 kg tik ............ $14.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių
1 kūb. pėdos dėžė 50 centų,
2,4 kūb. pėdos - $1.00
Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .......... (416)632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ... (416)822-1827 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ............. (519)773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................  (416) 871-1799
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. (416) 643-3334 FAX (416) 643-8980

rique Patėjūnas, Aidė Vierai- 
tienė, Miguel Tamolis, Rober
tas Narkevičius ir Pedro Bač- 
kys. Revizijos komisijon įsi
jungė Jonas Gaidimauskas, 
Eduardas Kliogas, Diana Petrai
tytė ir Fernandas Daratėnas.

Australija
A. a. Algirdas Statkus, pasi

žymėjęs lietuviška veikla, mi
rė balandžio 14 d. Pietinio 
Pertho senelių prieglaudoje. 
Velionis, gimęs 1915 m. dabar
tiniame Biržų rajone, mokėsi 
Pasvalio komercinėje gimnazi
joje, inžinerijos mokslus bai
gė Kaune. 1944 m. vasarą jis su 
žmona Regina, sūnumi Arūnu, 
seserimi ir tėvais pasitraukė 
Vokietijon ir apsigyveno Lue- 
becke. Ten gimė dukra Audro
nė. Pokaryje gyveno Luebecko 
DP stovykloje, aktyviai reikš- 
damasis skautų veikloje. Sto
vykloje jis vadovavo skautų 
tuntui ir buvo pakeltas į skau
tininkus. Į Perthą Vakarų Aus
tralijon velionis su šeima at
vyko 1949 m. Vėliau ten įsikūrė 
ir sesuo su tėvais. Velionis bu
vo veiklus ALB Pertho apylinkės 
narys, įvairiose šventėse daž
nai skaitęs paskaitas. Jis taip
gi priklausė Vakarų Australijos 
baltiečių tarybai ir net ketu
rias kadencijas ėjo jos pirmi
ninko pareigas. Žmona mirė 
1990 m. Tad iš velionies šeimos 
liko tik sūnus Arūnas ir dūkra 
Audronė. Balandžio 19 d. būrys 
lietuvių ir australų a.a. A. 
Statkų palydėjo Karrakattos 
kapinių krematoriuman.

Britanija
Mančesterio ramovėnų sky

rius liepos 10 d. vietiniame Lie
tuvių klube surengė dviejų da
lių minėjimą — Mindaugo karū
navimo ir Dariaus su Girėnu 
skrydžio per Atlantą bei jų 
tragiško žuvimo šešiasdešimt
mečio. Paskaitą apie Lietuvos 
karalių Mindaugą ir jo krikš
tą skaitė Henrikas Vaineikis. 
Ramovėnų pirm. Vlado Berna
tavičiaus paskaita buvo skirta 
Stp. Dariaus ir St. Girėno žy
gio šiemetiniam šešiasdešimt
mečiui. Dvigubo minėjimo da
lyvių laukė ramovėnų pravesta 
loterija, kurios pelnas buvo 
skirtas jų veiklos reikalams.

Lietuvių sodyboje liepos 11 
d. buvo susilaukta daugiau sve
čių ne tik iš Britanijos, bet ir iš 
Lietuvos. Per sekmadienio Mi
šias, atnašautas kapeliono kun. 
Aleksandro Gėrybos giedojo iš 
Toronto atvykusi Kanados sol. 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė. Vakare Lietuvių sody
boje apsilankė ir koncertą su
rengė 1966 m. suorganizuotas 
Klaipėdos muzikos centro miš
rus choras “Gilija”, vadovau
jamas Lietuvos muzikos akade
mijos Klaipėdos skyriaus do
cento Remigijaus Songailos. 
Svečiai koncerto programon 
buvo įtraukę tuziną dainų. Kon
certu ir dalyvių vakariene so
dybos menėje rūpinosi DBLS 
centro valdybos vadovė kultū
riniams bei švietimo reikalams 
Vida Gasperienė.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Sėkmingos žaidynės
Pasaulio universitetų žaidy

nėse Buffalo mieste, Niujorke, 
dalyvavo net 137 pasaulio tau
tos. Liepos 8-18 d.d. taip pat 
prisidėjo prie geros nuotaikos 
ir aukšto lygio varžybų gražus 
būrys jaunimo iš Lietuvos.

Lietuvos rinktinė buvo orga
nizuota Lietuvos studentų spor
to sąjungos, kurios būstinė yra 
Kaune. Dvidešimt keturi asme
nys, įskaitant visus sportinin
kus ir delegacijos vadovus, da
lyvavo šiose universitetų žai
dynėse, kurios vyksta kas antri 
metai.

Paskutinę varžybų dieną Ne
lė Rilinskienė laimėjo Lietu
vai sidabro medalį, kai ji per
šoko 1,95 metro aukštį. Tai 
Lietuvos rekordas, kurį ji 

Lietuvos sportininkai iškilmingai uždarant Tarptautines universitetų 
varžybas, įvykusias 1993 m. liepos 8-18 d.d. Buffalo, NY. Viršuje iš kairės: 
DALIA KURTINAITIENĖ, DAIVA JUODEIKAITĖ, JURGITA ŠTREI
MIKYTĖ, INGRIDA JONKUTĖ ir JURGITA KAUŠAITĖ. Apačioj iš kai
rės treneriai - ALGIMANTAS SATAS, ANTANAS ČIŽAUSKAS ir ALEK
SAS ST ANISLO V AITIS Nuotr. P. Klimo

anksčiau pasiekė Lietuvoje. 
Visa rinktinė stebėjo jos pa
vyzdingą šuolį ir garsiai šaukė 
L-I-E-T-U-V-A! Rugpjūčio 12 d. 
Stuttgarte Rilinskienė dalyva
vo Europos varžybose.

Moterų krepšinio komanda 
žaidė ryžtingai. Nuo praeito 
mėnesio Baltijos turnyro, kurį 
Lietuvos rinktinė laimėjo, ši 
studenčių grupė žaidė 13 žai
dimų per 20 dienų. Bronzos me
dalio žaidime JAV nugalėjo Lie
tuvą 83-73. Lietuvaitės buvo 
25 taškais atsilikusios pirma
me kėlinyje, bet jos atsigavo 
ir net trumpai pralenkė JAV. 
Kapitonė Lina Dambrauskaitė 
įmetė 24 kamuolius, o Jurgita 
Štreimikytė — 15 kamuolių ir 
penkis atgavo nuo lentos.

Nuovargis prisidėjo prie 
pralaimėjimo, bet lietuviai iš 
Toronto, Buffalo, Klivlando ir 
Ročesterio palaikė savuosius 
ir aiškiai buvo matyti plevė
suojanti trispalvė televizijo
je. Komandos treneris Algi
mantas Šatas dėkojo vietiniams 
lietuviams sakydamas: “.. . jaus
mas — tarsi yra čia (Buffalo) Lie
tuvos salelė”.

Iš viso moterų krepšinio ko
manda turėjo 5 laimėjimus, o 
pralaimėjo tris. Prieš Kiniją ir 
Kubą skirtumas abiejuose žai
dimuose buvo tik 6 taškai. Ket
virta vieta mūsų maža tauta lai
mėjo daug garbės beveik visame 
pasaulyje.

Lengvoje atletikoje Kastytis 
Klimas pasiekė 16 vietą 100 met
rų bėgime (10,61) ir Virgilijus 
Alekna disko metime liko 11-tas 
(54,76 metrų). Plaukime Nerijus 
Beiga 100 metrų krūtine nuplau
kė 16-tas.

Neaišku, ar ateityje Lietuvos 
sportininkai turės progos daly
vauti šiose žaidynėse, kurios 
įvyks Japonijoje 1995 m. Spor
tas ir šiame sunkiame laikotar
pyje yra svarbus. Moterų krep
šinio kapitonė Lina Dambraus
kaitė aiškino: ‘‘Neužtenka žaisti 
savo uždarame kieme”.

Algimantas Šatas, moterų 
krepšinio vyriausias treneris, 
aiškino per paskutinę spaudos 
konferenciją, kad svarbiausia 
yra dalyvauti. Nemaža suma li
ko neužmokėta žaidynių parei
gūnams. Kaip Lietuva užmokės 
šią sumą, neaišku. Per uždary
mą sekmadienį, liepos 18, nuo
taika buvo gera, ir visi džiau
gėsi sėkmingomis žaidynėmis. 
Kai kurie sportininkai, susi
draugavę, pasikeitė kepurėmis.

Per garsiakalbį ir elektroniš
kai paskelbė visas 137 valsty
bes, kurios dalyvavo. Uždarymo 
žodžius tarė Pasaulio universi
tetų žaidynių pareigūnai, o įdo
mi japonų grupė šoko, grojo, ir 
juokdariai mėtė degančius pa
galius. Uždarymas baigėsi su 
“fireworks” ir klasikine muzika.

Lietuvos studentų sporto są
jungos vadovai pirm. Česlovas 
Garbaliauskas, sekr. Jonas Kur- 
sevičius ir misijos pirmininko 
padėjėja Irma Semetaitė rūpes
tingai atliko žaidynių tvarkos 
reikalus. Šioje grupėje taip 
pat dalyvavo krepšinio trene-

Tarptautinėse universitetų varžybose liepos 8-18 d.d. Buffalo, NY Lietuvos 
sportininkai prie trispalvės. Viršuj vėliavos pakėlime dalyvauja KASTY
TIS KLIMAS, NELĖ RILINSKIENĖ, LINA DAMBRAUSKAITĖ, VIRGI
LIJUS ALEKNA ir NERIJUS BEIGA. Apačioje - moterų krepšinio trene
ris ANTANAS ČIŽAUSKAS (kairėje), ANETA KAUŠAITĖ (laiko vėliavą) 
NBA krepšininkas RICK BARRY, dešinėje JURGITA KAUŠAITĖ ir 
DAIVA JUODEIKAITĖ Nuotr. P. Klimo

ris Antanas Čižauskas, lengvo
sios atletikos treneris Aleksas 
Stanislovaitis, gydytojas Samue
lis Damskis ir žurnalistas Alvy
das Staniulis.

Didelė padėka priklauso Buf
falo grupės vyriausiam vadovui 
prof. Antanui Musteikiui ir jo 
sūnui Rimui Musteikiui, kurie 
atliko daugybę darbų, eidami 
“attache” pareigas. Liuda Bal
čius koordinavo savanorių gru
pę ir sprendė įvairias proble
mas. Padėka taip pat visiems 
vertėjams ir vietiniams lietu
viams, kurie globojo sportinin
kus.

Buffalo gyventojai ilgai prisi
mins šias žaidynes, bet mums 
liks ir gražūs prisiminimai bro
lių ir sesių, atvykusių iš bran
gios tėvynės. Tebūnie laisva ir 
stipri Lietuva!

Paulius R. Klimas
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Mažosios Lietuvos veikėjų 
laiškas prezidentui

Tarptautinėse universitetų žaidy
nėse liepos 8-18 d.d. Buffalo, NY, 
šuolyje į aukštį sidabro medalio 
laimėtoja NELĖ RILINSKIENĖ kal
basi su žurnalistu ALVYDU STA- 
NIULIU prieš žaidynių uždarymą 

Nuotr. P. Klimo

1993 m. rugpjūčio 9 d.
Dėmesy:

Mažosios Lietuvos likimas
J.E. Algirdui Brazauskui 
Lietuvos respublikos 
prezidentui 
Vilnius, Lietuva
Didžiai gerbiamas 
pone prezidente,

Rytų Europos stabilizavimo 
pastangose Lietuvos kaimynai 
jau iš anksto ruošiasi Antrojo 
pasaulinio karo taikos dery
boms, kuriose bus sprendžia
mas Mažosios Lietuvos likimas. 
Tarptautinės teisės požiūriu 
tas kraštas karą laimėjusių są
jungininkų buvo pavestas laiki
nam Sovietų Sąjungos adminis
travimui. Mažosios Lietuvos 
išblokštiems autochtonams rū
pi, kad Lietuvos respublikos 
pirmumo teisė tų žemių likimo 
sprendime nebūtų susilpninta 
arba net visai prarasta.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
kraštas yra Lietuvos respubli
kos natūrali geografinė tąsa. 
Jas jungia Nemuno-Šešupės- 
Priegliaus upynas. To krašto 
lietuvių gentys tūkstančius me
tų jame gyveno. Nacistinė Vo
kietija ir komunistinė Sovietų 
Sąjunga žiauriausiomis prie
monėmis juos išrovė iš savo tė
viškių. Dar Antrajam pasauli
niam karui baigiantis, keliau
jant nuo buv. Lietuvos-Vokie- 
tijos sienos iki Elbingo ir to
liau į vakarus, buvo galima lie
tuviškai susikalbėti su senai
siais vietiniais ūkininkais. Net 
vokiškai kalbantieji gyventojai 
jautė dvasinį ryšį su savo kil
mės kalba ir kultūra.

Per 600 metų užsibuvę vokie
čiai ten buvo tik atėjūnai, kraš
tą kolonizavę ir eksploatavę 
Vokietijos labui. Lietuvių 
darbštumo dėka tas kraštas tapo 
Vokietijos aruodu. Kai Didžio
joje Lietuvoje Rusijos carų po
tvarkiais buvo slopinama ap- 
švieta ir net įstatymais už
drausta spauda, tai Mažojoje 
Lietuvoje tuo pat metu vystė
si lietuvių kalbinė rašyba, pli
to literatūra, kūrėsi mokyklos. 
Iš ten nušvito ir visos Lietuvos 
atgimimo “Aušra”. Etniškai ir 

kultūriškai tas kraštas buvo ne
atskiriama lietuvių tautos dalis.

Lietuvių tautos egzistencinė 
būtis reikalauja, kad Mažoji 
Lietuva pereitų Lietuvos res
publikos kompetencijai kaip 
nedaloma jos dalis. Neginčyti
na, kad tai yra labai sunki ir 
komplikuota problema. Tačiau 
lietuvių tautos skaudaus liki
mo patirtyje tai nėra per daug 
atgrąsus reiškinys. Klaipėdos 
krašto ir Vilniaus ne mažiau 
beviltiškos problemos mūsų 
tėvų ir senelių kartos buvo at
kakliai įveiktos ir teigiamai 
išspręstos. Kai valstybingumo 
įsakmė jungiasi su atsakingu
mo ryžtu tautos ateičiai, atsi
randa būdai ir priemonės jų 
įgyvendinimui. Šiemet sukanka 
75 metai nuo Tilžės akto dekla
racijos, kuriuo Mažoji Lietuva 
“prisiglaudžia” prie Didžio
sios Lietuvos bendroje valsty
bėje. Šiandieninių įvykių eiga 
faktais nurodo, kad Rusijai pa
silikus niekuomet jai nepriklau
siusioje Mažojoje Lietuvoje su 
nesibaigiančiomis koncesijomis 
per visą Lietuvą, krašto nepri
klausomybė ir tautos egzistenci
ja laiko perspektyvoje būtų pa
smerkta pražūčiai.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nis sąjūdis, per penkiasdešimt 
metų jungiantis visame pasauly
je išblaškytų lietuvininkų as
piracijas, prašo Jūsų Ekscelen
ciją ir Jūsų pareigingus vals
tybinius bendradarbius atkreip
ti veiksmingą dėmesį į šiandie
ninę tragišką Mažosios Lietuvos 
būklę iš tautos valstybinės at
sakomybės imperatyvų.

Su pagarba —
Mažosios Lietuvos rezistencinio 

sąjūdžio valdyba, Algis A. Regis, 
pirm., Ramūnas Buntinas, Ieva 
Jankutė, Vilius A. Trumpjonas, 
Martynas Buntinas, A. P. Bagdo
nas, sekr.
cc: J. E. ministeriui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui.

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

Pigios Kelionės i 
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport ikiRygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gėrę patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis Skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Ryga, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrenda! darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Iraus Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrendont. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai į kainę neįskaityti. Taip pat, bilietę perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.

.... g../
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“Visos tautos vaikai” Lietuvos žurnalistų kelias
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Tai monsinjoro K. Vasiliaus
ko žodžiai, pasakyti katedroje 
liepos 17 d. per Mišias, aukotas 
Dariaus ir Girėno atminimui. O 
Justinas Marcinkevičius tą die
ną parašė “Tiesoje”: “Niekada 
tiek daug lietuvių nežiūrėjo į 
dangų, kaip tą naktį (1933- 
siais). Tai turėjo būti labai 
panašu į 1989 m. Baltijos ke
lią: ir ten, ir čia virš žmonių 
sklandė laisvė, ir ten, ir čia 
tarp žmonių vaikščiojo broly
bė”.

Liepos 17-ąją, šeštadienį, 
minioms, Kaune suplauku
sioms į Ąžuolyną, prie iškilu
sio granito paminklo kalbėjo 
respublikos prezidentas A. 
Brazauskas: kartų kartoms Da
rius ir Girėnas “yra ir bus mei
lės Tėvynei, pasiaukojimo ir 
taurumo simbolis”. Jų žuvimo 
diena - nemirtingumo diena, 
kuri “kviečia mus taikai, ragi
na prisiminti istorines skry
džio pamokas”. Panašiomis 
mintimis pasidalijo V. Lands
bergis. Jis palygino Lietuvą 
su “Lituanica’, kuriai pakilti 
buvo labai nelengva: lėktuvas 
perkrautas, takas per trumpas. 
Tačiau ji pakilo, pakilo, kaip 
Lietuva, kuri tarsi tebeskren
da ir dabar”. O kaip klausosi 
minia S. Dariaus žmonos (tebe
gyvos, bet iš įrašo; dukra jau 
mirusi) Jaunutės žodžių. Dėko
jo ji paminklo statytojams, mi
nėjo dukrą-tėvo idėjos saugo
toją, puoselėtoją, Ąžuolyną - 
vyro mėgstamiausią vietą. Prie 
paminklo buvo perskaitytas 
Štetino lietuvių laiškas - krei
pimasis. Trijų vyrų susitikimu 
čia pasidžiaugė Argentinos lie
tuvis, Lietuvos informacijos 
biuro vadovas A. Mičiūdas. “Ma- 
žemių, bėgikų atneštų iš lakū- 
zauskas draugiškai ištiesė ran
ką savo oponentui ponui Vy
tautui Landsbergiui, kaip prie 
jų prisijungė premjeras Adol
fas Šleževičius, ir visi links
mai fotografavosi”. Man pasi
rodė, kad jie - ir pokalbiu sa
vo - “išeivijai norėjo pasaky
ti: draugaukim ir ginčykimės, 
bet dėl bendro tikslo -r Lietu
vos”. (Paminklas pastatytas pa
gal B. Pundziaus projektą; kau
niečiai dirbo iš tiesų pasiau
kojančiai. Papėdėje įmūryta 
žemių bėgikų, atneštų iš lakū
nų žuvimo vietos, dviratininkų 
atvežtų iš jų gimtinių). Tarp 
bėgikų buvo ir V. Vitkauskas, 
neseniai grįžęs iš Everesto).

O Aleksoto (Dariaus ir Gi
rėno) orauostį nusileido du 
lėktuvai. Pirmas “Lituanica-3” 
(Gulfstream G-4), pakartojo vi
są Dariaus ir Girėno skridimo 
kelią - 7600 km. Visą, iki pasku
tinio metro, laimingai nuskri
do E. Velonskis (Simo Velons- 
kio, finansavusio skridimą, 
sūnus) ir B. Walkeris. Kol nu
sileido antras, lakūnai suspė
jo padovanoti A. Brazauskui 
Niujorke stovinčios Laisvės 
statulos kopiją. Pirmosios 
“Lituanicos” kopija - oranžinė

offord
Įrealty ltd.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
tėS l ,

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

® VALHALLA
TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

. . ORO LINIJA /u,

Geriausios kainos į Vilnių
Skrydžiai nuo gegužės iki pabaigos rugsėjo 
Išskrendama kiekvieną penktadienį. Grįžtama kiekvieną šeštadienį. 
Skambinkite: Anita arba Birgit (416) 737-0300 

Tolimo nuotolio - 1 -800-265-0459

Ontario registracijos nr. 4131462

“Lituanica 2” - sukakties išva
karėse” nuskrido į Soldiną (da
bar Pščelniką, Lenkijoje), kur 
ant granito paminklo lietuvių, 
lenkų, vokiečių ir anglų kalbo
mis įrašyta: “Šioje vietoje žu
vo lietuvių lakūnai - Atlanto 
nugalėtojai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas”. Iš ten “Litua
nica 2” sugrįžo į Kauną; ja skri
do V. Kensgaila ir E. Jasiūnas. 
Turėjo Aleksote nusileisti dar 
vienas lėktuvas, bet į iškilmes 
nespėjo, pavėlavo. Tai vienmo
toris “Piper 140”, 28-rių me
tų amžiaus, vairuojamas J. Juk- 
niaus ir E. Slušnio, - senų la
kūnų. Sušelpti 80-metės čika- 
gietės Domicėlės Petrulytės, 
pakilo iš Čikagos Lansingo 
orauosčio, palydėti trijų bi
čiulių. Sugebėjo pakartoti pir
mosios “Lituanicos” kelią, nors, 
kur benusileido degalų, visur 
buvo atkalbinėjami — toliau 
menku lėktuvu nesaugu . .. At
skrido laimingai, nusileido po 
iškilmių Karmėlavoje.

Pirmosios “Lituanicos” žmo
nės laukė per visą naktį. Pary
čiui skirstėsi nusiminę, susirū
pinę. “Tik kitą dieną po pietų 
speciali “Ryto” dienraščio lai
da pranešė: “Žuvo”, žuvo dėl 
nepalankių oro sąlygų... Spau
da rašė: dar nėra buvę tokio 
įvykio Lietuvoje, kuris taip su
jaudintų. Ir kvietė: “Pagerb
kime drąsiuosius karžygius (...), 
gausingai susirinkome Kauno 
aerodrome sutikti jų kūnų”. 
“Kai užkaukė Kauno fabrikų 
sirenos, kai suskambėjo pra
džioje Karmelitų, o paskui ir 
Šančių parapijos ir kareivių 
bažnyčios (...) varpai, danguje 
pasirodė “derlfutas”. Labai 
gremėzdiškas vokiečių lėktu
vas, skrido jis lėtai, labai že
mai, puslankiu. “Žinojom, atve
ža Darių ir Girėną”. Žmonės, 
net ūkininkai, metė darbus, ėjo 
6-8 km iš kaimų, kad pamatytų 
praskrendantį lėktuvą. Jo su
laukę, “sustodavo ir, atiduo
dami pagarbą, nusiimdavo ke
pures”.

Dešimtmečio sukakčiai pa
žymėti B. Pundžius Puntuke iš
kalė lakūnų bareljefus - ofi
cialios šventės nebuvo, vokie
čiai neleido. Savitai, prasmin
gai paminėta 25-čio (1968) su
kaktis: jaunimas iš visos Lietu
vos į lakūnų tėviškes kuprinė
mis sunešė žemių, supylė pilia
kalnius. O 60-čio iškilmių ren
ginius tarsi vainikavo aviaci
jos šventė Kyviškėse, netoli 
Vilniaus.

Čia susirinko tūkstančiai (iš 
Vilniaus ėjo specialus trauki
nys). Orauostį puošė nuo pa
dangių nuleistos Lietuvos ir 
JAV vėliavos sveikindamos 
šventę, grožį, pasiektą kietu, 
atkakliu darbu, ištverme, rodė 
sportiniai lėktuvai, sraigta
sparniai, sklandytuvai, para
šiutininkai, “Geležinio vilko” 
žvalgų kuopos 9 drąsuoliai. Ta
čiau viską pranoko J. Kairio 
aukštasis pilotažas, jo profesio
nalumas. Ką jis išdarinėjo - 
net baugu - reikia pamatyti, 
aprašyti neįmanoma. Anot An
tano Tylos, istorijos institu
to direktoriaus, “tik duok mū
sų vyrams gerą techniką . ..”

Lietuvai atsikūrus (1918- 
iais), ant vokų teko matyti ant
spaudai su įrašu - “remk avia
ciją”. Materialiai, moraliai. 
Česlovas Kudaba, Kovo 11-sios 
signataras, yra pamąstęs: “Li
tuanicos” skrydis turi įkvėpti 
kiekvieną mūsų pakelti galvą, 
“įveikti sausus vandenynus”. 
Per minėtas Mišias Dariaus ir 
Girėno atminimui monsinjoras 
K. Vasiliauskas ragino, ska
tino, prašė - būkime skrydžio 
tauta. Pakelkime galvas . ..

Čikagos Midway orauostyje 1993 m. liepos 17 d. atidengta paminklinė lenta minint Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą 60 metų sukaktį. Iš kairės: ALEKSANDRAS ATUTIS (St. Girėno pusbrolis), STANLEY BALZEKAS, 
VALENTINAS ŠAPALAS - Vilniaus miesto tarybos pirmininkas, prof. JURGIS VANAGAS - Vilniaus miesto 
tarybos atstovas, VYTAUTAS JASULAITIS - Vilniaus miesto burmistras, VAL. RAMONIS, DANAS RUSECKAS- 
Vilniaus vyr. architektas, VACLOVAS KLEIZA - Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

Organizacijų atstovai deda vainikus prie DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO Marquette parke, Čikagoje 1993 m. 
liepos 18 d. minint “Lituanicos” skrydžio per Atlantą 60 metų sukaktį Nuotr. J. Tamulaičio

Dariaus ir Girėno dvidienis Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Midway orauostyje liepos 
17 d. buvo Dariaus ir Girėno 
skrydžio 60-jų metinių pami
nėjimas ir jiems paminklinės 
lentos atidengimas.

Iškilmes pradėjo Vai Ramo- 
nis, minėjimo komiteto pir
mininkas, pasveikindamas su
sirinkusius ir primindamas, 
kad savo kelionę per Atlantą 
Darius ir Girėnas pradėjo Mid
way orauostyje, kuriame šian
dien bus atidengta paminkli
nė lenta. Lietuvos generali
nis garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza pabrėžė, kad 
ši paminklinė lenta bus atei
ties kartoms priminimas lietu
vių pilotų ir jų meilės Lietu
vai.

Kalbėjo First Deputy Com
missioner of Aviation Char
les Meyer, sakydamas, kad 
tūkstančiams keliautojų šia
me orauostyje bus primintas 
Dariaus ir Girėno įnašas mo
derniajai aviacijai. Ch. Meyer 
įteikė V. Ramoniui Čikagos 
mero R. M. Daley proklamaci
ją. Dr. Donatas Tijūnėlis per
skaitė Illinois gubernatoriaus 
Jim Edgar proklamaciją, kuri 
skelbia liepos 18-tą Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno die
na Illinois valstijoje. Sveiki
no JAV kongreso nario W. Li
pinski ir Illinois senatoriaus 
G. J. LaPaille atstovai. Vil
niaus miesto tarybos pirm. 
Valentinas Šapalas sveikino 
bei dėkojo visiems, kurie rū
pinasi Dariaus ir Girėno atmi
nimu.

Vytautas Jasulaitis, Vilniaus 
miesto meras, džiaugėsi, kad 
jam malonu dalyvauti šių dvie
jų sakalų skrydžio minėjime. 
Žodis “Lietuva”, kalbėjo jis, 
atvedė ir jus į šį paminėjimą. 
Šio žodžio vedini, lietuviai 
ėjo per šimtmečius, kovodami 
už jį. “Lietuva” — tai žodis, 
kuris davė Dariui ir Girėnui 
jėgų pakelti sparnus ir įrašy
ti Lietuvos vardą į aviacijos 
istoriją. Mes niekados nepa
miršime jų vardų, niekada ne
užmiršim tų, kurie sujungė du 
kontinentus, dvi šalis — JAV 
ir Lietuvą”.

Sveikino ir Stanley Balze- 
kas, Lietuvių kultūros muzie
jaus prezidentas. Jis pristatė 
Vilniaus delegacijos kitus du 
atstovus: Daną Rusecką, Vil
niaus vyr. architektą ir prof. 
Jurgį Vanagą, Vilniaus miesto 
tarybos atstovą, padėkojo iš
kilmių organizatoriams V. Ra
moniui ir rengimo komitetui. 
St. Girėno pusbrolis iš Kali
fornijos, Aleksandras Atutis 
taip pat prisiminė Darių ir Gi
rėną. Ypač iš širdies kalbėjo 
“Lituanicos” krikšto tėvas An
tanas Vaivada, kuris sugalvo
jo Dariaus ir Girėno lėktuvui 
“Lituanicos” vardą. Jis visą 
laikė rėmė lakūnus morališkai 
ir pinigais. Priminė, kad žmo
nės tada aukodavo nors 25 cen
tus ar dolerį, nes buvo depre

sijos metai. Tais laikais toks 
skrydis ir techniškai buvo sun
kus ir pavojingas, daug žūdavo, 
bet Darius ir Girėnas perskri
do Atlantą.

Konsulas V. Kleiza ir A. Vai
vada orauostyje atidengė pa
minklinę lentą. Joje yra šis 
įrašas:

“Commemorating the First 
USA-Lithuania Transatlantic 
Flight by Capt. Steponas Da
rius & Lt. Stasys Girėnas, July 
15-17, 1933, Chicago-New York- 
Kaunas. Dedicated on the 60th 
anniversary July 17, 1993. Mid
way Airport. Richard M. Daley 
— Mayor”.

Sugiedoję Lietuvos ir JAV 
himnus, svečiai buvo pakviesti 
apžiūrėti angarą, kuriame “Li
tuanica” buvo ruošiama skry
džiui per Atlantą ir 4 v.p.p. at
vykti į Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejų apžiūrėti Da
riaus-Girėno įvairių dokumen
tų parodą. Atidaryme kalbėjo 
V. Ramonis, konsulas V. Klei
za, A. Vaivada, A. Atutis, E. 
Petkus. Dr. D. Tijūnėlis per
skaitė Illinois gubernatoriaus 
proklamaciją, o Vilniaus mies
to tarybos pirm. V. Šapalas 
įteikė St. Balzekui dovanų iš 
Lietuvos. Vilniaus meras V. 
Jasulaitis taip pat tarė žodį, 
įteikė dovanų ir Dariaus-Girė
no medalį.

Parodą sudaro Dariaus-Gi
rėno archyvas, kurį Dariaus 
šeima perdavė muziejui sau
goti 1969-72 m. Jis buvo dar 
papildytas rodiniais ir iš kitų 
šaltinių. “Archyvą sudaro arti 
3000 rodinių: laiškai, doku
mentai, rankraščiai, fotogra
fijos, žemėlapiai, laikraščių 
straipsniai, asmeniniai daik
tai, tarp kurių ir Dariaus Ame
rikos lietuvių legiono unifor
ma”, — rašo V. Ramonis minė
jimo proga išleistame gražia
me leidinėlyje “Darius-Girė- 
nas 1933-1993”. Jis sumini ke
letą įdomesnių rodinių iš Da
riaus gyvenimo tų laikų, kai 
jis ruošėsi skridimui per At
lantą: Purple Heart medalis 
ir pažymėjimas iš Pirmojo pa
saulinio karo, dokumentai sto
jimo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, daug dokumentų iš 
Lietuvos kariuomenėje pra
leisto laiko, įvairūs doku
mentai, susiję su “Lituanicos” 
lėktuvo pirkimu ir perdirbi
mu, jo aviacinis dienynas, me
džiaga, susijusi su jų žuvimu 
bei laidotuvėmis, ir įspūdin
giausias — originalus Dariaus 
ir Girėno skrydžio Testamen
to rankraštis.

Sekmadienį, liepos 18, vyko 
pamaldos įvairiose Čikagos 
šventovėse. 10 v. r. Šv. Merge
lės Marijos Gimimo šventovės 
aikštėje buvo iškilmingai pa
keltos vėliavos, Mišiose daly
vavo įvairios organizacijos 
su savo vėliavomis, šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Kuzinskas, 
giedojo prapijos choras, va

dovaujamas muz. A. Lino, bei 
sol. Margarita Momkienė.

Po pamaldų visi rinkosi Ma
rijos gimnazijos aikštėje pa
radui, kuriame dalyvavo Da
riaus-Girėno postas, Don Var
nas posto veteranai, šauliai ir 
šaulės, tautiniais drabužiais 
apsirengusios moterys, įvairių 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis. Parado dalyviai žygiavo 
prie Dariaus-Girėno pamink
lo, kur jau laukė susirinkęs 
nemažas būrys lietuvių, nuo 
kaitrios saulės ieškodami pa
vėsio po medžiais. Prie pa
minklo buvo pastatyta tribū
na garbės svečiams. Aplink ją 
išsirikiavo vėliavos ir buvo 
sudėti vainikai.

Sol. Algirdas Brazis sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus. 
Maldą kalbėjo klebonas kun. J. 
Kuzinskas. V. Ramonis prista
tė garbės svečius ir paminėjo, 
kad Darius ir Girėnas buvo či- 
kagiškiai: Girėnas gyveno ne
toli paminklo vietos, o Darius 
— Bridgeporte.

Gen. garbės konsulas V. 
Kleiza pareiškė, kad Čikagos 
lietuviai jungiasi į Dariaus- 
Girėno minėjimų pynę, kuri 
apjungia lietuvius visame pa
saulyje. Kazimieras Oksas per
skaitė Illinois gubernatoriaus 
proklamaciją.

Vilniaus meras V. Jasulai
tis paskelbė dar daugumai či- 
kagiečių negirdėtą naujieną: 
iš Čikagos Lansing orauosčio 
mažyčiu (140 arklio jėgų) lėk- 
tuvuku išskrido į Lietuvą lie
pos 15-os naktį du Lietuvos la
kūnai — Jonas Juknius ir Ed
vardas Slušnis, kurie norėjo 
pasiekti Lietuvą Dariaus-Girė
no šventėje. Liepos 18-tą jie 
dar buvo pakeliui, nes jiems 
kelionė ilgiau užtruko dėl ne
palankių oro sąlygų ir kelių 
būtinų nusileidimų.

Kalbėjo dar Čikagos 15 Ward 
aldermanas V. Jones, George 
Schuch, Jr, atstovaująs Illi
nois kongresmanui La Paille, 
Dariaus-Girėno posto buvęs 
vadas Bruce Neberieža, St. 
Balzekas ir A. Vaivada. Svei
kino ir seselė J. M. Šainaus- 
kaitė, Marijos aukšt. mokyk
los direktorės, mokytojų ir 
moksleivių vardu. Dariaus- 
Girėno posto veteranai svei
kino salvėmis, o iškilmių me
tu ore suko ratus mažas lėk
tuvas iš 1937 m., panašus į “Li
tuanica”, lakūnas —Jonas Da- 
raška.

Minėjimas baigtas įvairioms 
organizacijoms padedant vai
nikus prie Dariaus-Girėno pa
minklo. Vakare, Balzeko mu
ziejaus Gintaro salėje, ši dvie
jų dienų šventė užbaigta iškil
minga vakariene.

Vai Ramonio vadovaujamas 
plačios apimties minėjimo 
komitetas atliko didelį dar
bą, suruošdamas net dviejų 
dienų minėjimą, turintį tokią 
įvairią programą. Jie išleido 
ir puikų leidinėlį. Padėka 
jiems visiems!

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Neseniai gavau iš Lietuvos 
dailią, kietais viršeliais kny
gą “Žurnalisto žinynas”, išleis
tą 1992 m. Vilniuje, sudarytą ir 
redaguotą žunalistikos kated
ros docento Viliaus Užtupo. 
Redaktorius savo įvadiniame 
žodyje trumpai nušviečia Lie
tuvos spaudos laisvėjimo ir jos 
realaus gyvenimo problemas. 
Jis pripažįsta, kad šis leidi
nys toli gražu nėra tobulas, ta
čiau užpildo žurnalistams taip 
svarbios informacijos spragą. 
Susipažinus su jo turiniu, su 
tuo teigimu reikia be abejo
nės sutikti.

Balio Urbono straipsnis “Ne
juodinkime Lietuvos” primena 
literatūrinį, kiek ironišką 
“essay”, yra sentimentalus ir 
be reikalo vis atsiremia į kai
mą. “Juk dar nepamiršome nei 
dalgio, nei arklo”, rašo jis. Ar 
ne laikas juos pamiršti, kai 
tuo tarpu Lietuvos ūkininkai 
maldauja traktorių ir kitų mo
dernių žemės ūkio apdirbimo 
padargų? O straipsnio gale au
torius pats sau beveik priešta
rauja rašydamas, kad “vieni ta
pom kompetentingais istorikais, 
ekonomistais, žurnalistais ...” 
Juk ne prie arklo, bet prie ra
šomosios mašinėlės ar net su 
plunksna tai buvo pasiekta.

Toliau seka du Broniaus Ra
guočio straipsniai: gan smul
ki Lietuvos žurnalistų organi
zacijų istorija ir “Žurnalistų 
rengimas Lietuvoje”. Ties tuo 
straipsniu sustojau. Ar ne žur
nalistų “paruošimas, išmoksli
nimas”. Kodėl “rengimas”. Mes 
rengiame vaikus žiemą šiltai, 
kad nepersišaldytų . . . Auto
rius nagrinėja Lietuvos žur
nalistų paruošimo problemas 
ir apgailestauja, kad Lietu
voje per mažai dėmesio skiria
ma žurnalistams būtimoms 
mokslo disciplinoms.

Jonas Bulota ilgame straips
nyje analizuoja periodinės 
spaudos raidą Lietuvoje nuo

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Maloniai kviečiame naudotis 
nauios lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

Padidėjus transporto išlaidoms naujos paslaugų kainos:
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos............................ $1 .OO

3 kubinės pėdos................................$2.00
Siuntiniai ( Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ...... .............................................$7.OO
arba 1 kg .............................................................$1.20
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ........................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas-iki 14dienų. Siuntinių prista
tymas į namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ........... $14.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

pristatymu į namus .......................... 4% + $1 4.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo.............. $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge
Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163
1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., 

pat pirmųjų laikraščių Lietu
voje, paminėdamas 1760 me
tais leistą “Kurjer Litewski” 
(tekste parašyta “Kurier”, 
AMB), apžvelgdamas priešauš- 
rinę, laisvą ir okupacijos me
tų viešą bei pogrindžio spau
dą, taip pat daug dėmesio skir
damas Vakarų Vokietijos pa
bėgėlių stovyklų ir rezisten
cinei periodikai, tik ne visai 
aišku, kur buvo “Noištato” ir 
“Švebiš Gmiund” stovyklos ... 
Ypatingai buvo įdomu skaity
ti apie mums beveik nežino
mą partizanų spaudą.

Domas Kaunas rašo apie 
pirmą lietuvių laikraštį - sa
vaitraštį “Lietuvininkų prie- 
telis”, pradėtą leisti Klaipė
doje 1849 metais, ir straipsnį 
įdomiai pailiustravo autentiš
komis originalo nuotraukomis. 
Toliau seka nemažai smulkes
nių straipsnių apie žanrus, li
teratūrines recenzijas, teat
ro ir kino kritiką, rankraščio 
paruošimą (jau ne “parengi
mą”, AMB) spaudai ir lietuvių 
knygų leidybos istoriją. Daug 
informacijos pateikta apie Lie
tuvos telegramų agentūras, ra
dijo ir televizijos laidas, foto 
žurnalistiką. Eglė Mickevičiū
tė nagrinėja ir gina autorines 
teises, pasiremdama tarptauti
niais įstatymais ir tvirtinda
ma, kad “autorinės teisės pa
dėtis yra labai svarbi naciona
linės (ne “tautinės”? AMB) kul
tūros, literatūros, mokslo ir 
meno raidai”. Deja, sekančia
me sakiny ji kalba apie “stimu
lą” kūrybai. Ar jau nebeliko žo
džio “paskata” ar net “įkvėpi
mas”? Tai jau ne “žurnalisti
nis deimančiukas”.

Bronius Raguotis gan su
glaustai rašo apie “Užsienio 
lietuvių periodiką”. Jis sumi
ni ankstyviausius Amerikos 
lietuvių laikraščius, kaip 1879 
metais Niujorke išleistą ir vos 
pusę metų gyvavusią “Gazietą 
lietuvišką”, išvardina vėly-

(Nukelta į 7-tą psl.)

GINTARAS

EXPRESS
šeštadieni nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.



Šešiasdešimt ketvirtieji
ALFONSAS NAKAS

Pažymėti 1993-jų data, pasi
rodė birželio gale. Jau seniai 
nusistovėjusios apimties — 
192 puslapių. Kadangi jau se
nokai tapęs pusmetinuku, žur- 
nalas-knyga parodė ir punk
tualumo pavyzdį.

Pradedama Kosto Ostrausko 
puspenkto puslapio sceniniu 
vaizdeliu, tarkim parodija, 
“1492”. Veikėjai: The Chief, 
Papūga, Indėnas ir Kristofo
ras Kolumbas. Rašyta, aišku, 
500 metų nuo Amerikos atra
dimo sukakčiai, tik mes skai
tome keliolika mėnesių pavė
lavę. Iš šmaikščių indėnų va
do pokalbių su Kolumbu mato
me, kad pastarasis nebuvo 
Amerikai persona grata. Bet 
“Metmenims” persona labai 
grata dramaturgas K. Ostraus
kas; jam visada čia yra vietos. 
Šios knygos gale literatūros 
kritikė Alina Staknienė pa
teikia K. Ostrausko meilės mi- 
ni-dramų rinkinio “Ars amo- 
ris” kruopščiai parašytą re
cenziją. Minima knyga, išleis
ta Mackaus knygų leidimo fon
do 1991 metais, buvo apdova
nota LB literatūros premija,. 
Recenzente padeda susigau
dyti eiliniam skaitytojui la
koniškose K. Ostrausko veikė
jų užuominose, kurios, žino- 
viškai paaiškintos, tampa sa
vo rūšies deimantėliais ar gin
tarėliais.

Artūro Tereškino 15 p. stu- 
dijėlė atskleidžia Lenkijos- 
Lietuvos bajorų bei paskuti
nio Žečpospolitos karaliaus 
Augusto III (Stanislovo Ponia
tovskio) moralinį supuvimą 
valstybės padalinimų išvaka
rėse. Jis tai vadina (22 žodžių 
studijos antraštėje ir tekstuo
se) “karaliaus veidrodžiu” bei 
“šio laiko žavėjimus! veidro
džiais ir atspindžiais”. Jo
kios atsakomybės neturėjimas 
prieš valstybę bei jos gyven
tojus, didybės manija, lėbavi
mai ir lėbavimais didžiavimai- 
si kelia skaitytojui šleikštu
lį. Skaitytoją slegia ir auto
riaus A. Tereškino žodynas: 
orgistinis diskursas, politinė 
patografija, biurokratizuotos 
rutinizuotos ceremonijos, tro
pas, verbalinės anarchijos, 
empirizmas ir sensualizmas, 
metonimija, puošnus hepenin
gas, sarmatiškas populizmas, 
ir daug daugiau panašių 
“puošmenų” skaitytojui strin
ga gerklėje, verčia prakaituoti 
kol išsiaiškini, arba turi nu
moti ranka. Visgi A. Tereškino 
tekstų gal devyni, ar jau tik
rai aštuoni dešimtadaliai su
prantami, ir jie labai įdomūs.

Taipgi įdomus Leonido 
Donskio rašinys Ideologija ir 
utopija. Kaip aš supratau, au
torius filosofiškai gvildena 
utopijų pavojų ideologijoms. 
Kai pastarųjų atstovai panors
ta utopijas įgyvendinti, kuris 
nors kraštas, arba visas pasau
lis paskęsta kraujo ir ašarų 
upėse (nacizmas ir bolševiz
mas). Ir šio autoriaus žodyne 
gausu nesuprantamų, tariamai 
tarptautinių žodžių. Dešimtis 
kartų pavartoti žodžiai anti
cipacija, anticipuojamas, anti- 
cipuoja yra niekas kita, kaip 
nuojauta, numatymas, nujau
čiamas, pramato, nujaučia. 
Tad kam gi mūsų mokslininkai 
vištas ėmė vadinti čikenais ir 
batus šiušiais? ...

Ak, dar ne viskas! Šešiasde
šimtu puslapiu pradedama 
red. Vytauto Kavolio paskai
tėlė, galbūt skaityta pasku
tiniame “Santaros-Šviesos” 
suvažiavime, pavadinta Daik
tų ir reikšmių kautynės (apie 

Lietuvių delegacija Venezuelos užsienio reikalų ministerijoje pasirašant kultūrinio bendradarbiavimo sutartį. Iš 
kairės: smuikininkas R. BUTVILĄ, KĘST. DAMBRAVA, amb. darbuotojai: BEATRIČĖ MIKALAUSKAITĖ- 
DOMINGUEZ ir inž. ANTANAS ŠULCAS; ambasadorius dr. VYT. DAMBRAVA, operos solistai: VIRGILIJUS 
NOREIKA, EDUARDAS KANIAVA ir AUŠRA ČEPULKAUSKIENĖ

įvairias kultūros reikšmes), o 
69-tu puslapiu — redakcijos 
užduotas klausimas keturiems 
mintytojams, tema — Kultūri
nė situacija: Vakarai ir Lietu
va: I. Tai vėl trisdešimt pus
lapių sunkiakalbės. Žodis sun- 
kiakalbė man staiga sušvito 
prie šių “Metmenų” prakaituo
jant. Užuot mūsų inteligentus 
plūdus (išeivijoje ir tėvynė
je) pri kišant tarptautinį 
žargoną, mišrainę, dar ką, ver
čiau paaiškinti, jog rašo sun- 
kiakalbe.

Stabtelkime ties polilogu 
(apie tą patį šneka keli). Už
duotas platus, sunkiai nusako
mas klausimas apie kultūrinio 
ar civilizacinio vyksmo pro
blematiką Vakarų Europoje 
bei Amerikoje ir panašios 
problematikos sprendimų ga
limybes, ar vyksmą, Lietuvo
je. Prakalbinami keturi: Arvy
das Šliogeris, Ričardas Gave
lis, Eugenijus Ališanka ir Al
gimantas Valantiejus. Kalba 
visi gerai. Tik visi — sunkia- 
kalbe. Suprantamiausias, tad 
ir įdomiausias, A. Šliogeris. 
Jo filosofinis žodynas taip 
aiškus, kaip maždaug Macei
nos. Ha, liberalų Maceina, ku
ris, tarp kitko, į Maceiną žiūri 
kiek iš aukšto. Beje, Lietuvos 
raštijoje ir “Metmenyse” pa
stebėjau naujovę: jeigu rašo
ma antra vertus, tai pradeda
ma su pirma vertus. Įdomu, 
ar ši naujovė įsitvirtins?

Po sunkiakalbių (taigi, sun
kiakalbės vartotojai — sunkia- 
kalbiai), grįžtu prie Algirdo 
Landsbergio pjesės ar komedi
jos Komedijantai. Paaiš
kinta, kad ištrauka iš “Pasa
kos scenai” I veiksmo. Jei ne
klystu, veikiama Lietuvoje, 
bolševizmui žlungant, bet, iš 
pogrindžio grįždami, visi prieš 
visus “tebevaidina”. Spėju, 
kad esama įdomaus veikalo.

Vienašalis pasikalbėjimas 
su Henriku Radausku. Kas tai? 
Ogi velionies Algirdo Greimo 
nežinia kada “M” redaktoriui 
atiduoti jam rašyti poeto laiš
kai, “susilaikius nuo sudegini
mo”. Įdomybių įdomybė bent 
keliais požiūriais! Pirmiau
sia, A. Greimo vieno puslapio 
įžanga, kurioje, tarp kitko, jis 
pasmerkia apie Radauską ra
šiusius “niekus ir nešvanky
bes” Kazį Jankauską bei Anta
ną Gustaitį, o Jurgis Blekai- 
tis, tikras Radausko draugas, 
tik nesupratęs “kokios koky
bės žmogų jis šalia savęs tu
rėjo” (autent. citata). Pora 
laiškų, iš Vokietijos į Pary
žių rašytų prancūziškai (iš 
prievartos), kruopščiai iš
versti. Pridėliota, daugiau
sia lakoniškų, kelių žodžių, 
Greimo paaiškinimų, tad skai
tosi it dialogas. Ryškėja pa
nieka literatūros kritikui Jo
nui Griniui, pašaipa Aisčiui 
ir Brazdžioniui. Aistis, pasi- 
vaikštant Vašingtono parke, 
nuo grupės (JAV kongreso 
bibliotekos tarnautojų) neju
čia pasitraukdavęs, nes nepa- 
kęsdavęs Nykos-Niliūno. Tai 
tik viena kita tų laiškų ir prie 
jų pastabų užuomina. Laiškai 
rašyti tarp 1946 ir 1963 metų. 
Kreipiamasi su “Gerbiamas 
ponas Greimai” ir “Mielas po
nas Greimai”, niekada be po
no, niekada vardu, nors būta 
draugų.

Įdomi Vytauto Donielos stu- 
dijėlė Mokslas, demokratija, 
universitetas. . Atskleidžia 
mokslo bei un-tų paskirtį, 
Henri de Saint-Simono bei 
Platono samprotavimus apie 
stiprią valdžią, demokrati
jos pranašumus ir silpnybes. 
Kiek žinau, V. Doniela buvo

“Metmenys”
ir gal tebėra profesorius Aus
tralijos un-te. O kokia puiki 
jo lietuvių kalba!

Jurgis Blekaitis pateikia 9- 
tą, paskutinį, skirsnį Iš mūsų 
teatro praeities veikalo. Jis 
skirtas meniško, sudvasinto 
teatro kūrėjui Algirdui Jak- 
ševičiui ir iš dalies realisti
nio teatro puoselėtojui Romu
aldui Juknevičiui ryškinti. La
bai įdomi, labai vertinga stu
dija, būtinai išleistina knygos 
forma.

A. J. Greimo mirties metinių 
proga Saulius Žukas pasisako 
kas darytina, kad semiotikos 
profesorius liktų visad gyvas 
jo pasekėjų darbuose.

P.S. p. A. Bliudakiui. Ačiū už 
dėmesį mano 63-jų “Metmenų” 
apžvalgėlei, jūsų pareikštą 
1993. V. 25 “TŽ” numeryje. Ai
das Marčėnas, ne aš, davė ka
rinius laipsnius sau ir savo 
kartos poetams, tik raudonar- 
mietiškus — seržantai, kai Lie
tuvos kariuomenės nariai, 
aukštesni už eilinį, žemesni 
už leitenantą, yra vadinami 
puskarininkiais (nuo grandi
nio, iki viršilos imtinai). To
dėl ta mano nepikta pastabėlė 
lietuviui poetui. Į jūsų klau
simą, kokį intarpą gautų lie
tuvių poezijos generolai, at
sakau: jokio. Ir jokio leitenan
tai, kapitonai, majorai, pul
kininkai. Tik jeigu paminėtų 
papulkininkį, atsakyčiau: pul
kininkas leitenantas. Ar da
bar jau ramiai miegosite?

Lietuvos žurnalistų kelias
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vesnę ir dabartinę spaudą, bet 
praleido populiarią “Dirvą”, 
jau senokai atšventusią savo 
auksinį jubiliejų, “Skautų ai
dą”, “Laiškus lietuviams” ...

Henrikas Paulauskas nagri
nėja “diktorių” profesiją, ku
ri atsirado radijo dėka. Įdo
mūs jo samprotavimai, kuriai 
kategorijai jie priskirtini - 
ar aktoriams, ar žurnalistams- 
reporteriams, ar net abiems. 
Turėdamas daugelio metų pa
tirtį kaip radijo ir televizijos 
pranešėjas, jis išanalizuoja 
“diktoriaus” profesijos pagrin
dinius elementus: šalia reto
riškų bei aktoriškų gabumų, 
reikia turėti greitą orienta
ciją, kai tenka iš vietos prane
šinėti apie kokį naują įvykį ar 
apklausinėti asmenį, neturė
jus laiko iš anksto pasiruošti.

Toliau seka nemažai straips
nių su praktiškais ir techniš
kais patarimais spausdinimo ir 
knygų leidybos srityse, jų tar
pe gan vaizdingai išdėstytas 
“akląja” sistema mašinėle ra
šyti mokymosi metodas.

Dauguma straipsnių pasižy
mi gan gryna ir svetimžodžiais 
nesužalota lietuvių kalba, ta
čiau knygos gale “Žurnalistikos 
terminų žodynėlis” verčia gi
liai atsidusti, užtikus keistai 
ir ne visai tiksliai interpretuo
jamus išsireiškimus (gal “ter
minus” ar net “sąvokas”?). Su
stojau ties “afiša” — tai “sten
duose” klijuojamas reklaminis 
lakštinys ... “Adekvatus ver
timas - labai tiksliai perteikia
mas pirminio teksto turinys”, 
aiškinama “Žodyne”, nors bet 
kuriame anglų kalbos žodyne 
“adequate” reiškia “pakanka
mą” ar “tinkamą” (“sufficient” 
ar “suitable”). “Tikslus verti
mas” būtų “verbatim” arba “li
terai” . .. Vietoj rašmenų, rai
džių ir abėcėlių yra “šriftai”, 
bet mane giliausiai sukrėtė 
“daidžestas” (Digest? AMB),

1990 metų Vilniaus un-to centrinių rūmų senosios observatorijos bokštas 
buvo papuoštas smaile, atiduodančia duoklę universiteto steigėjams: 
gairelė su raidėmis IHS yra jėzuitų simbolika, o mėnulio ir žvaigždžių 
motyvas paimtas iš Vilniaus vyskupo V. Protasevičiaus herbo. Šiemet į 
šios aukštosios mokyklos 12 fakultetų priimta per 1600 pirmakursių

Nuotr. Alf. Laučkos

apibūdintas kaip “rinkinys, ku
riame įdomiausia medžiaga, 
perspausdinta (ir dažnai su
trumpinta) iš kitų leidinių”. 
Toliau seka “avantitulas”, 
“dublis”, “dotacija”, “estam
pas”, “forzacas” (išverstas 
kaip “priešlapis”), “kolonce- 
lis”, “konfrakcija”, “muaras”, 
“regalas”, “remarka” (išvers
tas kaip “pastaba”). Tame pa
čiame “žodyne” yra ir “puriz- 
mas” - “perdėtas kalbos gryni
nimas” .. . Ir.: liūdna skaityti, 
kai kas yra “operatyviai apra
šyta” ir kas yra “švenčiamojo 
pobūdžio publikacija”? Gal iš
vertus tai būtų “pedagoginis 
leidinys”?

Gale knygos daug puslapių 
skirta “Pasaulio šalims”, nuro
dant jų politinę (Afganistane 
“Karinis islamiškasis reži
mas”) ir geografinę padėtį, gy
ventojų skaičių, telegramų 
agentūras, knygų tiražą bei 
laikraščių pavadinimus. Geo
grafiniai vardai surašyti “fo
netiškai”, todėl kai kurių nė
ra jokiame žemėlapyje, kaip 
Aomenas”, “Džibutis”, “Fi
džis”, “Kiribatis”, “Mjanma”, 
“Naūrus”... ir kas yra “Sent 
Lūsija”? Manau, kad tai Santa 
Lucia sala Karibų Jūroje, ku
rią ir aš aplankiau, bet “fone- 

Esi svetur, bet ir Lietuvoje
Po ranka pakliuvo “Kaišia

dorių aidas” 1993. V. 22, kur 
skaitau: .. .“Jis sugrįžo tą die
ną į gimtinę. Rašytojas išei
vis iš Lietuvos Juozas Krali- 
kauskas. Šviečiant skaisčiai 
gegužės saulei, nuostabia švie
sa plieskiant sodams ir lau
kams. Grįžo ir stabtelėjo ant 
kalnelio savo gimtinėje. Taip 
tyliai ir graudžiai, kaip liū
desys tesugeba, taip pakiliai 
ir džiaugsmingai, kaip laimė.

Daug metų jau gyvena Kana
doje rašytojas Juozas Krali-
kauskas. Nemažai parašęs is
torinių romanų, kurių jau ke
letas išleista ir Lietuvoje. 
Jis mums brangus ir artimas 
tėvynės ilgesiu. Seniai jau 
buvo puoselėta mintis įamžin
ti rašytojo atminimą gimtinė
je. Kietaviškių pagrindinės 
mokyklos mokytoja Danutė Gu
delienė, nepailstanti krašto
tyrininkė, ėmėsi darbų, kurie 
tikrai jai nebuvo pagal pečius. 
Ji įveikė visus sunkumus, ir 
pagaliau iškilo Kietaviškėse 
gražus rašytojui Juozui Kra- 
likauskui skirtas koplytstul
pis, išsitiesė į saulę talentin
go liaudies meistro Algio Šal
kausko rankų išskaptuotas. 
Gegužės 7 d. Spaudos atgavi
mo, kalbos ir knygos dieną - 
koplytstulpį pašventino Žiež
marių klebonas Kęstutis Kaz
lauskas. Kaišiadorių pirmo
sios vidurinės mokyklos skai
tovai paskaitė ištraukas iš 
rašytojo kūrinių. Visur ji — 

tiškai” ji tariama “Santa Lū- 
šia” .. . Niekur nėra “Samo- 
jos”, bet susiprotėjau ir nu
tariau, kad bet kuriam lietu
viui yra įmanoma tiksliai ir 
“fonetiškai” ištarti “Samoa” ... 
O kur “Kabo Verdė”? Lietuva 
jau įsijungė į laisvų pasaulio 
valstybių šeimą, tai laikas “sų- 
vakarieti”, gerbiant kraštų pa
vadinimus, jų “nesovietizuo- 
jant”, ir tuo pačiu kasdieninės 
kalbos neužteršiant svetimžo
džių šiukšlėmis. Įsivaizduo
ju, kaip pakeliauti užsinorė
jęs Lietuvos žurnalistas lėk
tuvų linijos agentūroje pa
prašytų bilieto į “Kabo Verdę” 
ar “Sent Lūsia” ...

Tačiau gera yra žinoti, kad 
Lietuvoje susirūpinta žurna
listų prieaugliu. “Žurnalisto 
žinyne” yra daug vertingos is
torinės medžiagos bei konkre
čių ir praktiškų patarimų, ku
riais gali pasinaudoti tiek pri
tyrę, tiek būsimi spaudos dar
buotojai .. . Nežiūrint aukš
čiau pareikštos kritikos žodžių, 
tai naudingas ir vertingas lei
dinys, o rūpestis laisvos ir de
mokratiškos spaudos žurnalis
tų prieauglio paruošimu yra 
puikus įnašas į išsilaisvinu
sios Lietuvos kultūros lobyną. 
Laisva ir kultūringa spauda 
yra viena iš pagrindinių ne
priklausomos valstybės ap
raiškų ir jos reikšmingiausių 
teisių.

Lietuva - gimtos žemės lopi
nėlis, sugėręs vaikystę, jaunys
tę. Išsiilgta, sapnuojama.

Koplytstulpio šventinime da
lyvavo J. Kralikausko giminės, 
apylinkės vadovai ir folklo
rinis ansamblis. Martynas Pu- 
palaigis kalbėjo — šiandien 
pajutom, kad į tėviškę grįžta 
žmonės. Nesvarbu, kad jie toli. 
Jų ilgesį ir meilę mes jaučia
me. Susijaudinusi Danutė Gu
delienė kalbėjo. Ji pasidžiau
gė, jog išsipildė jos svajonė 
įamžinti Juozo Kralikausko
atminimą.

Ji padėkojo visiem, kurie 
padėjo šią svajonę įgyvendin
ti. Už tokį gražų J. Kralikaus
ko įamžinimą padėkos žodį ta
rė J. Kralikausko giminaitė 
StasėIvoškienė.

— Esi svetur, Kanadoje, bet 
ir Lietuvoje, — šmėstelėjo 
mintis žmonėms skirstantis. 
Nuo šiol visuomet gimtinėje.”

Mūsų brangiems rašytojams 
Juozui Kralikauskui ir žmo
nai Vandai linkėtina dar daug 
sveikų ir kūrybingų metų.

Stasys Prakapas

■sAMocmv > Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Mariaus Katiliškio (1914-1980) 

fondo premiją įsteigė velionies 
našlė Zinaida Nagytė-Katiliškie- 
nė (poetė Liūne Sutema). Fondui 
ji panaudojo honorarus už Lietu
voje išleistus M. Katiliškio kūri
nius ir JAV gyvenančių tautiečių 
paramą. Pirmoji fondo premija jau 
paskirta Anykščių Jono Biliūno vi
durinės mokyklos devintokei Ind
rei Dulevičiūtei, prozos kūriniu 
“Metamorfozė” laimėjusiai jaunų
jų filologų konkursą.

Dail. Viktoras Vizgirda, gimęs 
1904 m. sausio 14 d. Dominiko- 
niuose prie Garliavos, prieš porą 
metų ištiktas paralyžiaus, mirė 
š. m. liepos 10 d. Centerville slau
gos namuose Cape Code, Mass. 
Tapybą studijavo dail. J. Vieno
žinskio studijoje Kauno meno 
mokykloje, tobulinosi Paryžiu
je. 1932 m. velionis su dailinin
kais A. Gudaičiu, J. Mikėnu ir A. 
Samuoliu įsteigė "Ars” grupę, va
dovavo Lietuvos dailininkų sąjun
gai, dirbo dėstytoju Vilniaus dai
lės mokykloje, Vilniaus dailės 
akademijos direktoriumi iki jos 
uždarymo vokiečių okupacijos 
metais. Pokaryje dėstė tapybą 
dail. V. K. Jonyno Vokietijos 
prancūzų zonoj įsteigtoj Frei- 
burgo taikomosios dailės mokyk
loj. į JAV atvykęs prieš pat 1950 
m. Kalėdas, gyveno Bostone ir 
dirbo vitražų studijoje. Liepos 
12 d. po Mišių vietinėje katalikų 
šventovėje velionies palaikai bu
vo palydėti krematoriuman. Atsi
sveikinimo žodį tarė dail. Pra
nas Lapė. Pelenai bus nuvežti Lie
tuvon, kur jau sutelkta didžioji 
jo kūrinių dalis.

Persitvarkiusi “Antro kaimo” 
grupė po penkerių metų iš Čika
gos vėl atvyko pas Los Angeles 
lietuvius, pakviesta Akademinio 
skautų sąjūdžio vietinio skyriaus. 
Ją dabar sudaro seniūnu pasiva
dinęs vadovas Eugenijus Būtė
nas, aktoriai Vida Gilvydienė, 
Indrė Toliušytė, Alida Vitaitė, 
Tauras Bublys, Jonas Variakojis 
ir Karolis Žukauskas su šviesų 
bei garso tvarkytoju Sid Ulevi
čiumi. “Antro kaimo” pasirody
mui Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje gegužės 1-2 d.d. buvo 
skirtas šeštadienio vakaras ir 
sekmadienio popietė. Programa 
buvo pradedama grupės seniūno 
E. Būtėno perskaitytu vietinių 
Los Angeles lietuvių aktualijų 
įvadu. Didžiąją programos dalį 
sudarė jau anksčiau paruošti sa
tyriniai škicai, galbūt dar ne
girdėti Los Angeles lietuviams, 
bet jau minėti ankstesnių “Ant
ro kaimo” pasirodymų aprašy
muose spaudoje.

Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių “Židiniu” pavadintą 
lituanistinės dailės centrą Vilniuje 
įsteigs Lietuvos dailės muziejus. 
Sutartį su jo direktoriumi Romual
du Budriu pasirašė Vilniuje iš Ka
nados apsilankęs dailininkas ir 
lietuvių liaudies meno tyrinėto
jas Antanas Tamošaitis. Jo žmona 
dail. Anastazija Mažeikaitė-Ta- 
mošaitienė, labiausiai pasižymė
jusi gobelenų ir kilimų audimu, 
mirė 1991 m. rugpjūčio 28 d., ne
spėjusi pamatyti nepriklausomam 
gyvenimui prisikėlusios Lietuvos. 
Ji dabar ilsisi Šv. Jono lietuviš
kose kapinėse prie lietuvių Ana
pilio centro Mississaugoje. Anas
tazijos ir Antano Tamošaičiiį li
tuanistinės dailės centras “Židi
nys” įsikurs Vilniaus senamiesčio 
restauruojamame Didžiosios gat
vės pastate. Ten bus perkelti visi 
Anastazijos ir Antano kūriniai 
bei jų sutelkti liaudies meno rin
kiniai.

“Gimtojo krašto” atstovei Si
gitai Jacinevičienei sutartį pasi
rašęs A. Tamošaitis pasakoja: 
“Turiu geros foto, filmavimo, vi
deo technikos, liaudies meną pro
paguojančių filmų — juos lankyto
jai galės matyti ‘Židinyje’. No
riu ten įtaisyti ir gerą kopija
vimo techniką. Viską perkelsiu į 
Lietuvą savo lėšomis, paremsiu 
pastato, kuriame įsikurs ‘Židi
nys’, restauravimą. Į banką įnešu 
nemažą sumą — ‘Židinys’ išsilai
kys ir veiks iš to indėlio meti
nių palūkanų. Mano tėvai, pasi
turintys ūkininkai, mokslino vi
sus aštuonis savo vaikus — du ma
no broliai kunigai, dvi seserys 
mokytojos, viena agronome. Da
bar jau beveik visų jų nebėra gy
vų. Visiems studijuojant tėvai 
ne visada pajėgė mokėti už moks
lą. Man padėjo valstybė. Dabar 
aš noriu atsidėkoti Lietuvai, tau
tai: dovanosiu Anastazijos ir 
savo kūrybą bei visus rinkinius. 
O visas mūsų užgyventas materia
linis turtas tegul pasitarnaus 
lituanistinei dailei kurti, ugdyti, 
remti ir skleisti . . .”

Humanitarinių mokslų dokto
rato disertaciją “XIX š. lietuvių 
literatūros santykis su pagoniš
ka kultūra ir krikščionybe” Vil
niaus universitete apgynė pane
vėžietė lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytoja Irena Skurdenie- 
nė. Disertacijos apgynimui vado
vavo prof. J. Girdzijauskas, opo
nentais buvo V. Kubilius ir V. Ža- 
borskaitė.

Tarptautinis monospektaklių 
festivalis gegužės 29 — birželio 
6 d.d. antrą kartą buvo sureng
tas Klaipėdos dramos teatre. Šiuo
se vieno aktoriaus atliekamuo
se spektakliuose Klaipėdos dra
mos teatrui atstovavo N. Morisso 
“Demjanas”, Vilniaus dramos 
teatrui — S. Kubiliaus “Gerumas 
tas gyvenimas”, Jaunimo teatrui 
— A. Bausio “Arčiau nei toli”, 
Kauno dramos teatrui — S. Be- 
cketto “Laimingos dienos”, Šiau
lių dramos teatrui — D. Kromve- 
lo “Premjera”. Keturi užsienio 
teatrai festivalin atsivežė: Vo
kietijos Bremeno teatras — A. 
Saint-Exupery “Vidinę šypsenos 
trauką”, Lenkijos Plocko teat
ras — V. Gombovičiaus “Trans- 
atlantiką” ir M. Novakovskio 
“Kvietimą”. Rygos nepriklauso
mas teatras “Kabata” — A. Vai- 
nerio “Aisedorą Dunkan”, Dailės 
teatras — H. Hessės “Maldininkų 
kelionę į Rytų šalį”. Festivalį 
rėmė Klaipėdos įmonės. Geriausi 
aktoriai nebuvo renkami.

Šilalės miestas Lokystos ir 
Ašučio pakrantėse liepos 17 d. 
paminėjo 460-tąsias savo metines. 
Šilalė, kadaise buvusi nedideliu 
Žemaitijos bažnytkaimiu, dabar 
tapo 7.000 gyventojų turinčiu 
miestu. Jos aikštelėje pastatytas 
Stp. Dariaus ir St. Girėno skry
džio per Atlantą ir žūties Soldi
ne šešiasdešimtmečiui skirtas pa
minklas, iš akmens ištašytas vil
niečio skulptoriaus Pauliaus Juo- 
dišio. Aplinkai sutvarkyti pasi
naudota kauniečių architektų Ma
rijos ir Martyno Purvinų projek
tu. Paminklą atidengė prieškario 
metais buvęs paskutinysis Šila
lės valsčiaus viršaitis Stasys Bir- 
žiškis, pašventino Telšių vysk. 
Antanas Vaičius.

Dr. Ignas Skrupskelis, “Židi
nio” ir dienraščio “XX amžius” 
redaktorius, germanistiką studi
javęs Karaliaučiuje ir Vienoje, 
90-tųjų gimimo metinių proga 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
Kaune. Prie jo gyvento namo 
Vaižganto gatvėje atidengta me
morialinė lenta. Jo atminimui 
skirtas vakaras įvyko Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje. 
Velionis buvo katalikų veikėjas, 
1936 m. pradėtą leisti “XX am
žiaus” dienraštį iškėlęs į geriau
siųjų eiles. Jis buvo suimtas Lie
tuvą okupavusių sovietų 1940 m. 
liepos 12 d. ir ištremtas į Sibirą. 
Bostone išleistoj Lietuvių enci
klopedijoje rašoma, kad buvo nu
teistas kalėti aštuonerius metus 
Vorkutoje ir ten žuvo. Lietuvos 
ELTA teigia, kad dr. L Skrups
kelis buvo išvežtas į koncentra
cijos stovyklas šiaurinėje Rusi
jos dalyje ir kad žuvimo vieta 
nėra žinoma. Jo kapas su palai
kais nebuvo rastas. Jie nebus su
grąžinti atgimusion Lietuvon.

Tarptautinį Stp. Dariaus ir 
St. Girėno knygženklių konkursą 
jų skrydžio ir žūties šešiasdešimt
mečiui paminėti paskelbė Kauno 
vadovai., Tai buvo pirmasis knyg
ženklių konkursas šio miesto is
torijoje. Į jį įsijungė 55 dailinin
kai iš Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Vokietijos, Belgijos, Australi
jos, JAV ir Lietuvos, atsiuntę šim
tą mažosios grafikos kūrinių. Lie
tuvai šiame konkurse atstovavo 
Vytauto Jurkūno, Alfonso Če- 
pausko, Antano Šakalio, Onos 
Šimaitytės-Račkauskienės, Da
nutės Žalnieriūtės ir kitų grafikų 
darbai, išeivijai — Veronikos 
Švabienės, Laimos Švabaitės-Pet- 
rulienės, Adolfo Vaičaičio ir Vy
tauto O. Virkau. Knygženkliuose 
vyravo Atlantą perskridusių Da
riaus ir Girėno tragiškos mir
ties motyvai. Vertintojų komi
sija konkurso laureatais paskel
bė kaunietį Gediminą Pempę, 
klaipėdietę Oną Šimaitytę-Rač- 
kauskienę, ukrainiečius Arkadi
jų Pugačevskį, Genadijų Puga- 
čevskį ir estą Jurį Orlovą. Pri
zininkais buvo paskelbti: Alek
sandras ir Sergejus Charukai iš 
Ukrainos, Marija Maksutova iš 
Latvijos, Alfonsas Čepauskas, 
Marius Liugaila, Antanas Šaka
lys ir Danutė Žalnieriūtė iš Lie
tuvos. Konkursinių knygženklių 
paroda buvo surengta Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus “Litua- 
nicos” salėje. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. VIII. 24 - Nr. 34 (2269)Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 4.00%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius ....... 4.25%
3 metų term, indėlius ....... 4.50%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiin. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 5.95%
2 metų ................. 7.25%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.00%

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 mortglčius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Profeolonali Ine.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE vvorld-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

1 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

"VAp CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
Greitas ir tikslus patarnavimas 

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ŠALFASS-gos metinėse žaidynėse 1991 m. Čikagoje su buvusiu nepriklau
somos Lietuvos sporto žymūnu ANUPRU TAMULYNU. Jo kairėje - 
čikagietis sporto darbuotojas LIUDAS KRIAUČIŪNAS, dešinėje - toron
tiškis SIGITAS KRAŠAUSKAS “TŽ” bendradarbis Nuotr. A. Krašausko

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

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

T. V.
Dariaus ir Girėno skrydžio 

60-metis
Lietuvoje ir išeivijoje su liūde

siu prisiminti prieš 60 metų žuvę 
transatlantiniai lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. “Lietuvos 
sporte” 1993 m. liepos 15 d. laidoje 
Vytautas Saulis rašo apie šį skau
dų tautai įvykį, greta iškeldamas 
Stepono Dariaus asmenį, kuris tuo
metiniame besikuriančios valsty
bės sportiniame gyvenime suvaidino 
labai žymų vaidmenį. Lakūnų bio
grafinės žinios visiems žinomos 
iki smulkmenų. Perspausdiname 
straipsnio dalį, kur sporto vetera
nas Jonas Ulozas, prieškario metu 
Lietuvos futbolo čempionas, vėliau 
sporto organizatorius, bendravęs 
su sporto ir aviacijos pioneriumi 
S. Dariumi, atskleidžia savo asme
niškus prisiminimus.

“1926 m. pavasarį mes “Aušros” 
gimnazijos moksleiviai, Ąžuolyne 
žaidėme futbolą. Ten pat trenira
vosi ir LFLS I komanda. Jos varti
ninkas Steponas Darius ir Danie
lius Žilevičius buvo, mūsų laikų 
terminu, selekcionieriai: jie ste
bėjo paauglių žaidimą, ieškojo jau
nų, perspektyvių futbolininkų. Ir 
vieną popietę Darius paklausė mū
sų trejeto - Vytauto Guzaūsko, Po
vilo Liotermozerio ir manęs (tada 
žaidžiau vartininku): “Ar norite 
LFLS jaunių komandoje žaisti?” 
Kur nenorėsime, jei pats Darius 
siūlo. Jį mes seniai pažinojome ir 
dievinome. Juk buvo įvairiapusis 
sportininkas, Lietuvos rinktinės 
vartininkas, todėl netgi jo klaidos 
- prisimenu, per rungtynes su lat
viais praleido tarp kojų įvartį - 
buvo įsimintinos ir kažkuo istoriš
kos. Juk ne kiekvienas galėjo pa
sakyti, jog matė, kai Darius pralei
do Tą įvartį - matę šį įvykį jau
tėmės savotiškais didvyriais ir jo 
bendrininkais. O per treniruotes 
padavinėjome kamuolius.

Man irgi užimdavo kvapą, kai 
jis sakydavo: “Tu aukštas, gerai gau
dai kamuolį, būsi geras vartininkas”. 
1927 m. tapome Lietuvos jaunių 
čempionais, o paskui keliai išsisky
rė: mano draugai, gyvenę Šančiuo
se, pradėjo žaisti “Kovo” koman
doje, aš likau LFLS ir pasidariau 
puolėju (1932 m. tapau Lietuvos 
čempionu). Darius išvyko į Ameri
ką, bet mūsų klube jis buvo pasto
viai, jo dvasia liko.

Ten, kur dabar statomas lakūnams 
paminklas, buvo LFLS I aikštė, o da
bartinių KKI rūmų vietoje - antroji 
aikštė. Ją suplanavo Darius, o mes 
didžiavomės, kad padėjome jam ma-

STEPONAS DARIUS ir STASYS 
GIRĖNAS, Lietuvos didvyriai prieš 
skrydį per Atlantą. Jie žuvo 1933 m. 
liepos 17 d. miške prie Soldino

tuoti, laikėme virvutes, sukalda
vome kuolelius. Jis mėgo jaunimą - 
stebėdavo, skatindavo, negailėda
vo gero žodžio - jei ne kiti darbai 
ir pomėgiai, būtų tapęs puikiu tre
neriu. O kaip jam tiko lakūno uni
forma - pilotė su aksominiais ap
siuvais, švarkas, kaklaraištis, ga
lifė kelnės, užvarstomi rudo chro
mo batai - visa tai man, atštuonias- 
dešimt dvejų metų seneliui išliko 
atmintyje iki šiol. Mes penkiolik
mečiai, tada rydavome seiles, žiūrė
dami į elegantišką aviacijos kapi
toną. Įsivaizduoju, kas darėsi mo
terims: (Beje, LFLS žaidė ir dau
giau lakūnų - 1924 m. olimpietis 
Vincas Bartuška, Romas Marcinkus 
buvo mūsų kapitonas).

Mokė jis ne tik futbolo, bet ir beis
bolo - kaip mušti, laikyti lazdą, už
šalus ledui, Žiemos uoste žaisdavo 
bendį - ledo ritulį, žinojo ir bokso 
elementus, daug padarė populiarin
damas krepšinį.

Kai sužinojome apie “Lituanicos” 
skrydį, LFLS taryba nusprendė iš
kilmingai sutikti lakūnus. Visi su 
trispalvėmis vėliavomis nuvykome į 
Aleksoto aerodromą ir su tūkstan
čiais žmonių liepos 16-tos vakarą 
laukėme Atlanto įveikėjų. Visi bu
vo geros nuotaikos, šypsojosi, dai
navo, ypač “Atskrend sakalėlis”. Atėjo 
vidurnaktis, laužai ėmė blėsti, bet 
sakalėlių vis nebuvo. Apėmė neri
mas, o paryčiui pranešė, kad kažkas 
nutiko. Išsiskirstėme, o dieną suži
nojome, kad Dariaus ir Girėno lėktu
vas nukrito, “atmušė sparnelius į 
sausą eglelę” ...

Kai laidojome didvyrius, visa Lie-

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

tuva liūdėjo, visas Kaunas juos ly
dėjo į Vytauto prospekto kapines. 
Dauguma verkė, o mes, sportinin
kai, sielojomės dvigubai - tokio vy
ro netekome. Tai buvo gražus žmogus 
- ir dvasia, ir kūnu, ir Dievas jam 
gabumų nepagailėjo”.

Mirė Anupras Tamulynas
Vienas iš vyresniosios kartos, 

nepriklausomos Lietuvos sporto žy
mūnų, 1993 m. liepos 18 d., sulaukęs 
85 metų amžiaus, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Velionis ilgą gyvenimo 
dalį su šeima praleido Čikagoje, 
čia jis gausaus būrio tautiečių ir 
buvo palydėtas į amžino poilsio vie
tą Šv. Kazimiero kapinėse.

Anupras Tamulynas, baigęs Vytau
to Didžiojo universitete lituanis
tinius mokslus, mokytojavo Jėzuitų 
gimnajzijoje Kaune. Vėliau talkino 
fizinio lavinimo katedroje Vytau
to Didžiojo univesitete. Sportines ži
nias gilino Suomijoje. Lengvojoje 
atletikoje pradėjo reikštis 1926 m. 
Rygiškių Jono gimnazijoje Marijam
polėje, vėliau Kauno LGSF, sporto 
klube “Vaidotas”. Buvo Lietuvos 
rekordistu rutulio stūmime, ieties 
metime ir sportinėje penkiakovėje. 
Jis buvo prieškario Lietuvoje nuo
latinis rinktinės dalyvis varžybose 
prieš Latviją, Estiją ir Baltijos 
studentų olimpiadose - SELL (Suo
mija, Estija, Latvija, Lietuva). Vo
kietijoje, DP stovyklinio gyvenimo 
laikotarpyje, buvo lietuvių leng
vosios atletikos rinktinės dalyvis 
1946 m. Augsburge, baltiečių spor
to šventėje. Pinnebergo baltiečių 
buvo lietuvių studentų sporto va
dovu. Daug rašė spaudoje, ypač 
ŠALFASS leidžiamame sporto žurna- 
“Sportas”. Priklausė jo redakcinei 
komisijai.

Šaudymo pirmenybės
Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 

bei Pasaulio lietuvių šaudymo pir
menybės įvyks 1993 m. rugsėjo mė
nesį ta tvarka: rugsėjo 11 d. - me
džioklinių šautuvų (Trap Schooling) 
tik Š.A. baltiečių pirmenybės, Hamil
tono LMŽK Giedraitis šaudykloje; 
rugsėjo 18 d. - Š.A. baltiečių ir lie
tuvių bei pasaulio lietuvių smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų pirmenybės 
taipogi Giedraitis šaudykloje; rug
sėjo 20-21 d.d. — tik pasaulio lietu
vių medžioklinių šautuvų (Trap) pir
menybes Giedraitis šaudykloje; rug
sėjo 23 (ar 24) d. - pasaulio ir Š. Ame
rikos lietuvių karinių šautuvų pir
menybės, Winona, Ont; rugsėjo 25 d. 
Š.A. baltiečių ir lietuvių bei pasau
lio lietuvių pistoletų pirmenybės. 
Vieta dar nenustatyta.

Visais šaudymo varžybų reikalais 
kreiptis į ŠALFASS-gos šaudymo va
dovą: Balys Savickas, 340 Dixon Rd., 
nr. 2004, Weston, Ont. M9R 1T1. Tel. 
(416) 244-2267.

ŠALFASS-gos c. valdyba
Organizacinio komiteto papildy

mas. Kazimieras Deksnys, KLB Ha
miltono apylinkės pirmininkas, su
tiko būti Pasaulio lietuvių šaudy
mo pirmenybių organizacinio komi
teto vicepirmininku.

Geriausieji žaidžia užsienyje
Tūkstančiai Lietuvos žmonių, 

krepšinio mylėtojų buvo pritrenkti 
savųjų krepšininkų, kurie iš Barce- 
lonos parvežė bronzos medalius, jų 
silpnu pasirodymu atrankos turny
re į Europos čempionatą. Jie nepa
jėgė laimėti prieš gudus, ir nusto
jo teisės dalyvauti Europos pirme
nybėse. Kodėl taip įvyko? Todėl, kad 
Lietuvos geriausieji žaidžia užsie
niuose ir jiems susirinkti buvo, yra 
ir visuomet bus sunku, bet kurioms 
svarbioms varžyboms atstovauti sa
vam kraštui.

Aukšti atlyginimai, geros gyve
nimo sąlygos, o taip pat treniruo
tis (nepalyginamos su krašte esa
momis) galimybės, paskutiniu metu 
per 150 geriausių Lietuvos sporti
ninkų išviliojo iš krašto. Pagal Lie
tuvos sporto atsakingųjų pareigū
nų pareiškimus, mūsų sportinin
kai pasirašo sutartis su užsienio 
klubais naudingesnėm sąlygom 
jiems, o ne sau. Tie, kurie sudari
nėjo sutartis prieš 2-3 metus, už
sienio klubai pasilikę teisę net ne
išleisti jų žaisti už savo kraštą. Už
sienio klubai, ypatingai praktikuo
ja gauti antros, kaip sakoma, 
linijos sportininkus, kurie su
tarčių atveju jiems patys pigiausi.

Ši sportininkų emigracija verčia 
susirūpinti jaunesniuosius, priau
gančiuosius. Verčia, nori ar ne, pasi
spausti, nes ant jų nugarų pradeda 
gulti atsakomybės našta savam kraš
tui . . .!

OH S 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

3.75% už 90 dienų term, indėlius
3.75% už 6 mėnesių term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.25% už 2 m. term, indėlius
4.50% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 4 m. term, indėlius
5.25% už 5 m. term, indėlius
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybė! drauda)

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 5.95%
2 metų .................. 7.00%
3 metų .................. 7.75%

(fixed rate)

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

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 97 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

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

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

jums sąžiningai patarnaus. 
Nemokamas namo Įvertinimas.

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

EUROPARCEL
.. .............................11, i, ii

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliame(naujas patalpas -prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų "pick up service" paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

1450 DE SEVE 
LASALLE, QUE.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

Skautų veikla
• LSS vadovybės rinkimų re

gistracijos lapai visiems vado
vams bei turintiems teisę balsuo
ti jau išsiųsti. Jei kas jų dar nėra 
gavęs, nedelsiant skambinti tunt. 
s. A. Senkui tel. 233-9092. Gavę la
pus prašomi užpildyti ir išsiųsti 
nurodytu adresu. Registracija pra
tęsiama iki rugsėjo 21 d.

• Rugsėjo 7 d., 7.30 v.v., Toronto 
Lietuvių namų posėdžių kambary 
šaukiama skautininkų-kių bendra 
sueiga. Programoje: darbo planas, 
pranešimai ir filmas iš 75 m. Jubi
liejinės skautų stovyklos Palan
goje. Visi-visos dalyvaukime.

• Rugsėjo 14 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų vadovų-vių bendras posėdis. 
Pradedant darbo metus, svarbu vi
siems dalyvauti.

• Ant. Pacevičiaus iniciatyva 
su talkininkais “Romuvos” stovyk
lavietėje prijungta nauja van
dens cisterna, šaldymo patalpoje 
įdėtas stiprus kompresorius, pa
taisyti šaldytuvai bei viryklos. M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

Tel. 1-416-434-1847
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONES 
Į LIETUVĄ
RUGPJŪČIO MĖNESĮ - $999
Prašome registruotis kuo greičiau 
nes vietų neperdaugiausia belikę

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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



AfA 
MICHALINAI DAUSIENEI

mirus,
jos dukrai ALDONAI EMPAKERIENEI ir jos vyrui 
MEČISLOVUI reiškiu gilią užuojautą-

A. Žilėnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šimt vienerių metų valstybi
nės teisės studentas Michael 
Buckborough, įstatymo projek
tą pavadinęs klaidingu žings
niu. Jis esąs klaidingas, nes 
baltosios rasės vyrus pavers 
antraeiliais piliečiais ir su
stiprins diskriminaciją. Pra
sidės pikta baltųjų reakcija 
prieš kitų rasių atstovus.

Mokslus baigę baltieji stu
dentai, negalėdami gauti dar
bo dėl kitų rasių atstovams 
rezervuotų vietų, pradės ma
sinį pasitraukimą iš Ontario 
provincijos į kitas. Panašiai 
prašneko ir darboviečių vado
vai, nepritariantys tokiam 
Ontario vyriausybės kišimui- 
si į darbo reikalus. Jų organi
zacijos taip pat nusiskundžia, 
kad tokiose aplinkybėse jiems 
su savo įmonėmis teks jieško- 
ti vietos kitose provincijose.

Šia proga vėl buvo prisiminti 
ir kontrolę praradusios imi
gracijos Kanadon rasiniai rei
kalai. Dienraščio “The Toron
to Sun” atstovas Bob MacDonald 
rugpjūčio 18 d. laidoje paliečia 
gerokai padidėjusius tariamų
jų politinių atbėgėlių nusikal
timus metropoliniame Toron
te. Mat į šį Kanados miestą su
plaukia didžioji tokių ateivių 
dalis. 1985 m. smulkesnių api
plėšimų Toronte buvo užregist
ruota tik 315, pernai - 1.461, o 
šiemet-jau daugiau kaip 2.000, 
nors iki metų galo dar liko ke
turi mėnesiai.

Pasak B. MacDonaldo, Toron-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Orrt. M6P 1A5 ' 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

te iš ateivių eilių jau yra susi
dariusios kriminalinės kinie
čių, vietnamiečių, jamaikie- 
čių bei kitų tautybių grupės. 
Organizuojasi ir iš Rusijos 
dabar atvykstantys gangste
riai, kažkodėl ten vadinami 
itališkosios Mafijos nariais.

Metropolinio Toronto polici
jai nelengva kovoti su nelega
lių ateivių kriminaliniais nu
sikaltėliais. Policijos vis dar 
laukia priekaištai, kad jos na
rius reikia išgydyti nuo pavo
jingos rasizmo ligos. Praėju
sią savaitę Metropolinio To
ronto policininkų draugijos 
pirm. Art Lymer atskleidė dar 
vieną policininkus nuo rasiz
mo gydančių “daktarų” takti
ką. Rasizmo komisija Ontario 
kriminalinės teisės sistemo
je lengvai matomų rasinių ma
žumų policininkams atsiuntė 
anketas, prašydama atsakyti į 
pateiktus klausimus.

Du tos anketos klausimus 
rugpjūčio 17 d. paskelbė dien
raščio “The Toronto Sun” žur
nalistė Christie Blatchford. 
Rasinių mažumų atstovai poli
cijoje klausiami, kaip dažnai 
jiem teko girdėti rasistines 
pastabas ir ankedotus, kurių 
klausėsi ir aukštieji karinin
kai? Taip pat norima žinoti, 
kiek kartų taip pasielgė pa
tys karininkai. Į abu klausi
mus prašoma atsakyti: nieka
da, kartais, dažnai arba labai 
dažnai.

Suprantamas Arto Lymerio 
pasipiktinimas. Juk tokiais 
klausimais įvedamas šnipinė
jimas į policininkų eiles kaip 
diktatūrinėse šalyse ir nori
ma sugriauti policininkų tarpu
savio pasitikėjimą. Žurnalis
tė Christie Ęįlątchfprd pabrė
žia, kad šiai komisijai vado
vauja buvęs Kanados ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
Stephen Lewis, premjero Bob 
Rae pakviestas ištirti polici
jos ryšius su rasinėmis gru
pėmis. V. Kst.

Toronto gintarietės “Kupolinio” šokyje su verbomis savo metiniame koncerte “Iš močiutės skrynios”. Jaunimo
ansamblis “Gintaras” šį sezoną ruošis 1994 m. šokių šventei Lietuvoje Nuotr. O. Burzdžiaus
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais. 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BiRGiOLAS, d.d.s.

Gimtoj'i kalba Kanadoje
Kanados statistika 1991 m. 

birželio 4 d. pravedė visuoti
nę gyventojų apklausą. Buvo 
liečiami plačios apimties pa
grindiniai klausimai: vedybi
nė būklė, išsilavinimas, reli
gija, nuosavybė, užsiėmimas, 
imigracija ir pajamos. Apklau
sinėta daugiau kaip 10 mili
jonų gyvenviečių, jungiančių 
27 milijonus žmonių.

Apklausos duomenimis, 1992 
m. rugsėjo 15 d. paskelbtas 
gimtosios kalbos vartojimas. 
Gimtoji kalba “mother tongue” 
apibrėžiama kaip kalba, ku
rią asmuo išmoko vaikystėje 
ir dabar dar ją supranta. Dia
gramomis pvz. nurodoma, kad 
Hamiltone šalia anglų kalbos 
vyrauja italų kalba, kai tuo 
tarpu Ošavoje - prancūzų, Lon
done lenkų, o Kitchenery - vo
kiečių. Išspausdintas 10 pir
maujančių gimtųjų kalbų sąra
šas, nurodant kiek iš 10 mili
jonų gyventojų kuria kalba kal
bama. Pirmoji - anglų kalba, 
apimanti 7,5 milijono gyven
tojų; toliau seka prancūzų, ita
lų, kiniečių, vokiečių, portu
galų, lenkų, ispanų, olandų ir 
graikų. Daugiau kaip 300 tūks
tančių žmonių pasisakė turin
tys dvi ar daugiau gimtąsias 
kalbas.

Nurodomas gimtųjų kalbų 
augimas 1986-1991 m. laikotar
piu. Vėl pirmauja anglų kal
ba, “paaugusi” net 636.760 var
totojais; toliau - kiniečių, 
prancūzų, ispanų, lenkų, por
tugalų, rusų ir visos eilės Azi
jos tautų kalbų. To paties lai
kotarpio nuosmukyje vyrauja 
ukrainiečių kalba, praradusi 
net 11.335 žmones; toliau ita
lų, vokiečių, žydų, suomių, 
olandų, estų (-Š20), latvių (-300), 
lietuvių (-260), flamų, norvegų, 
švedų. Išvada aiški: senesnio
ji ateivija per ilgesnį laiką 
gimtąją kalbą praranda; nau
joji - laikosi savų kalbų. Kal
bant mums apie lietuvybės iš
laikymą išeivijoje - tai įsidė
mėtina.

Diagramos toliau nurodo, ko
kiuose Ontario miestuose ko
kia yra namų kalba. Pvz. Ha-

miltone netoli 12 tūkstančių 
italų namie kalba itališkai, 
daugiau kaip 5 tūkstančiai 
lenkų kalba lenkiškai. Įdomu, 
kad Kitchenery namų kalba 
portugalai lenkia vokiečius. 
Toronte savąja kalba namie 
kalba daugiau kaip 150 tūks
tančių kiniečių; antrieji - ita
lai, o paskutinieji prancūzai.

Surašymo duomenimis, On
tario provincijoje buvo 9,997.- 
055 gyventojai, iš kurių 8,5 mili
jonas namie kalba angliškai. 
Pagal amžių savąja kalba na
mie daugiausia kalba: italai 65 
m. amžiaus ir vyresni, kinie
čiai 34 m. amžiaus.

Besidomintys įvairiais sta
tistiniais skerspjūviais gali 
gauti specialių leidinių. Kreip
tis adresu: Advisory Services, 
Statistics Canada, 10th Floor, 
25 St. Clair Ave., East, Toron
to, Ont., M4T 1M4; tel. (416) 973- 
6586 arba 1-800-203-1136. Snk.

SKAITYTOJAI PASISAKO

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

■ atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai
■ vidaus sienų įdėjimas ■ dažymas ■ elektros

įvedimai ■ vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■ įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. • 16 metų patirtis
• Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502.

7 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI 
KARTU!

KELIONĖS 
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS .........................  nuo $824
RYGA ............................. nuo S975
TALINAS ........................ nuo S895

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. 
GARANTUOJAMOS GERIAUSIOS KAINOS. 

Užsakydami keliones per mūsų biurą - 
remiate Baltijos kraštus.

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą. • Sveikatos ir ke
lionių draudimus. • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms. • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais. • Keliones pramoginiais laivais. • Keliones į 
Floridą ir kitus šiltus kraštus. • Keliones į sveikatingumo sanatorijas.

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

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Nenorėjo būti rusu
Olandų savaitraštis “Vrij 

Nederland” 1993. VII. 3 iš
spausdino žurnalisto F. Kap
lan straipsnį apie Rusiją. 
Straipsnyje užsimenami ir 
lietuviai.

F. Kaplan, žydų kilmės, 
prieš 20 metų į Olandiją atvy
ko iš Lietuvos. Gerai išmoko 
olandiškai ir tapo žurnalistu 
profesionalu.

Minėtame straipsnyje F. 
Kaplan pirmiausia paaiškina 
skaitytojams, kad žodis “Mask
va” reiškia didelį kaimą. Ką 
reiškia šiandien šis kaimas? 
— klausia korespondentas. 
Toliau rašoma — anksčiau ne
norėjau būti barbaru, bjauriu, 
nemandagiu rusu. Norėjai bū
ti lietuviu, europiečiu. Bet 
lietuviškumas dingsta, emi
gravus į kitą kraštą. Esą keis
ta, kad olandai tuos rusiškus 
bruožus vertina. Bet, pasak 
straipsnio autoriaus, olandai 
nebuvo niekad rusų okupuoti. 
Viskas, kas rusiška, jiems at
rodo romantiška, įdomu, ori
ginalu.

Taip nepastebimai sugrįžti 
į praeitį, kai buvai devynerių 
metų. Persikėlei į butą, kur 
viskas buvo lietuviška. Grei
tai suvokei, kad lietuviai ne 
tik kitaip galvoja negu rusai, 
bet jie nekenčia komunizmo, 
jo didvyrių ir, aišku, rusiško 
nemandagumo.

Greitai patyriau, kaip rei
kia kalbėti su suaugusiais (ne
laikyti rankų kišenėse, neper
traukti kalbos) ir kad visada 
pirma reikia praleisti moterį. 
Lietuviai taip pat katalikai, 
jie nekentė rusų ir jų okupa
cijos, atsisakydavo lietuviu
kai kalbėti rusiškai, kai su 
jais eidavai žaisti į kiemą.

Nors ir suprantami buvo lie
tuvių jausmai (Stalinas juos 
brutaliai 1940 m. prijungė prie 
Sov. Sąjungos), bet pirmoji iš
mokta kalba lieka brangi. Ru
sų kalba, rašo Kaplan, man ne
buvo okupanto kalba. Ji lieka 
manoji. Rašai knygas ta kalba. 
Ir taip Olandijoje tampi rusiš- 
kesnis negu tai buvo įmanoma 
Lietuvoje.

Z. Hellemans

POPIEŽIAUS JONO-PAULIAUS II 
KILMĖ

Praėjusiame šimtmetyje šiau
rės Žemaitijoje dvi seserys Ziau- 
baitės ištekėjo už žemaičių ūki
ninkų - Kačerausko (dokumentuo
se rašėsi Kočerovskis) ir Antano 
Sadausko. Abiejų ūkiai buvo ne
toli vienas antro. Kačerauskai 
turėjo keletą vaikų, jų tarpe duk
terį Emiliją. Kartą Sadauskas, 
susitikęs Kačerauską, paklausė, 
ar Emilija parvažiuosianti vasa
rai atostogų. Tėvas atsakęs - ne, 
nes ji Vilniuje ištekėjusi už len
ko karininko Karolio Vojtylos.

Kun. Mečislovas Malinskis savo 
knygoje “Pašaukė mane ...” mini, 
kad popiežiaus Jono-Pauliaus II 
tėvas buvo gimęs 1879 m. ir mirė 
1941 m. Motina buvo gimusi 1884 
m. ir mirė 1929 m.

Šiuo metu Floridoje dar tebe
gyvena viena tolima Antano Sa
dausko giminaitė. Jai dabar 84 
metai.

Lietuvoje yra išleistas atviru
kas - nuotrauka, kurioje matyti 
Jono-Pauliaus II tėvai - motina 
Emilija Kačerauskaitė (lietuvė) 
ir tėvas - Karolis Vojtyla (lenkų 
karininkas), o tarp jų - busimasis 
popiežius. Feliksas Breimeris,

St. Petersburg Beach, FL 
Red. pastaba. Apie Sv. Tėvo Jono- 

Pauliaus II lietuvišką kilmę pra
eityje buvo daug rašyta išeivijos 
spaudoje, bet tikslių duomenų dar 
nerasta.

GERBIAMA REDAKCIJA,
Jums rašo Lietuvos Respubli

kos Krašto apsaugos ministerijos 
Valstybės sienos apsaugos tarny
bos karininkas Ronaldas Kačins
kas. Man 25-ri metai, šiemet bai
giau Vilniaus universiteto Fizikos 
fakultetą.

Visada su malonumu skaitau 
Jūsų laikraštį ir kitus išeivijos 
lietuvių leidinius. Jie leidžia 
susipažinti su lietuvių bendruo
menių gyvenimu, perskaityti ko
kie Lietuvos įvykiai kelia didžiau
sią susidomėjimą užsienyje, su
žinoti intelektualų nuomonę iš 
šalies vienu ar kitu klausimu.

Buvau labai maloniai nustebin
tas, kai, vartydamas š.m. birželio 
15 d. “Tėviškės žiburių” nume
rį, sporto skyrelyje aptikau sa
vo nuotrauką ir žinutę apie perga
lingą mano pasirodymą Pasaulio 
kariškių stendinio šaudymo čem
pionate. Tai, kad Jūsų laikraštis 
iš gausybės sportinių įvykių pa
sirinko šias varžybas, daro man di
delę garbę ir įpareigoja siekti nau
jų pergalių.

Š.m. rugsėjo mėnesį Kanadoje 
vyks Pasaulio lietuvių šaudymo 
žaidynės. Jose aš turėčiau atsto
vauti Lietuvai. Dėl sunkios ma
terialinės padėties Lietuvos šau
dymo sporto sąjunga, Sporto de
partamentas, Krašto apsaugos mi
nisterija bei kitos valstybinės in
stitucijos negali finansuoti šios 
išvykos. Viską reikia daryti savo 
jėgomis. Tačiau kelionės į Kana-

dą išlaidos (virš 700 JAV dolerių) 
man, kaip paprastam Lietuvos pi
liečiui, yra nepakeliamos. Būčiau 
be galo Jums dėkingas, jeigu galė
tumėte apmokėti visą arba dalį 
kelionės ir padėtumėte man nu
vykti į šias svarbias varžybas.

Nekantriai lauksiu informaci
jos iš Jūsų.

Mano adresas: Vilnius, Žirgo 5- 
12; tel. 76-58-62. Tarnybinis fak
sas: 22-63-98.

Su pagarba -Ronaidas Kačinskas
Red. pastaba. Jūsų prašymas per

duotas Kanados lietuvių šaulių 
vadovybei.

PREZIDENTŲ BIUSTAI
Kaune buv. prezidentūra (Vil

niaus g-vė Nr.33) yra perduota 
Vytauto Didžiojo karo muziejui. 
Joje numatoma įrengti neprik
lausomos Lietuvos muziejų. Mū
sų supratimu, muziejų žymiai pra
turtinsime, jei jo sodelyje pasta
tysime buvusių prezidentų A. 
Smetonos, A. Stulginskio ir K. 
Griniaus biustus. Jie buvo ne tik 
Lietuvos respublikos prezidentai, 
bet ir savo partijų politiniai vado
vai, todėl jų įamžinimas svarbus.

Šio sumanymo įgyvendinimui 
renkame aukas Lietuvoje. Tačiau 
sunki šiandieninė ekonominė 
būklė verčia mus kreiptis ir į jus, 
mieli tautiečiai, kad savo aukomis 
paremtumėte šį kilnų sumanymą. 
Tikimės, kad neliksite abejingi 
mūsų tautos istorijos atstatymo 
darbe. Aukas siųsti: Vytauto Di
džiojo karo muziejus, 3000 Kau
nas, Donelaičio 64, tel. 22-96-06, 
22-60-75, Soc. vystymo bankas, 
sąsknr. 6112827. j.jurevičius

Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus direktorius

J. Putna
Lietuvos tautininkų, krikščio

nių demokratų, socialdemokratų 
partijų ir valstiečių liaudinin
kų sąjungos Kauno skyrių iniciaty
vinės grupės vardu

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 ba. m.ls. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS. b.sc..ll.b
2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3 
Tel. (416)762-7393 - 
Fax (416) 763-0674

Atstovybė Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217
Vilnius 2600
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

S Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUNM. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. RF/MBK West Realty Inc.

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Onlunc. DRESHER Ltd-
f Oi Rea| EstateTrTn fTTMember 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.

HDI7QIJITD INSURANCE O IvLkJljLIL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA EDA ----lASC RAACI
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

— Parapijos choras savo naująjį 
veiklos sezoną pradės rugsėjo 
12, sekmadienį. Tą dieną visi cho
ristai renkasi 10 v.r. į repeticijų 
kambarį. Kviečiame buvusius cho
ristus ir naujus asmenis įsijungti.

— Rugpjūčio 21, šeštadienį, mū
sų šventovėje susituokė Nijolė 
Bacevičiūtė ir Thomas Urbaniak.

— Rugpjūčio 21, šeštadienį, Lie
tuvon išskrido kun. Ričardas Bir
bilas, šią vasarą atostogavęs mū
sų parapijoje ir sekmadieniais tal
kinęs pamaldose.

— Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama rugsėjo 26, 
sekmadienį. Iškilmingos pamal
dos bus 3 v.p.p., o parapijos vai
šės ir kun. Vytauto Volerto pri
ėmimas bus 5 v.p.p. Vaišių metu 
meninę programą atliks Toronto 
choras “Volungė”.

— Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti naujai Lietuvoje išleistą 
pataisytąją Naujojo Testamento 
laidą. Knyga kietais viršeliais 
su spalvotais Kristaus laikų pla
nais ir žemėlapiais. Kaina - $5.

— Mišios rugpjūčio 29, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Algirdą Kau
ną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Antaną Ankudavičių 
(50 m. mirties sukaktis).

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 240 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Šimkutė iš Šiaulių, 
L. Miknienė, A. Juoskaudienė iš 
Klaipėdos, G. A. Zaveckai iš Ky
bartų, V. Borisevičius iš Vilniaus, 
R. G. Stepulaičiai iš Barrie, Ont. 
Svečius supažindino ir praneši
mus padarė LN vedėjas T. Stanu- 
lis.

— LN vedėjas Teodoras Stanulis 
išeina į pensiją nuo rugpjūčio 31 
d. LN valdyba bei tarnautojai dė
koja T. Stanuliui už jo pastangas, 
darbą ir pasiaukojimą Lietuvių 
namų gerovei ir linki jam sėkmės 
visuose ateities planuose. Laiki
nai vedėjo pareigas perims Dana 
Simonaitytė-Sysak.

— Pareiškimai tarnybai gauti (Re
ziumė) su algos pageidavimu LN ve
dėjo pareigoms bus priimami iki 
š.m. spalio 15 d. Reikalavimai: 
anglų ir lietuvių kalbų mokėji
mas, pastatų priežiūros bei ūkve- 
dybos kanadiška patirtis, geri or
ganizaciniai sugebėjimai, mokė
jimas bendradarbiauti su žmonė
mis bei patirtis raštvedyboje. Ap
rašymus dėl LN vedėjo pareigų 
siųsti šiuo adresu: Valteris Dre- 
šeris, Lietuvių namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

— Vyt. Kulnys, Lietuvių namų 
valdybos pirmininkas, pratęsė 
savo atostogas Lietuvoje ir grįž
ta rugsėjo viduryje. V. Drešeris 
laikinai eina LN pirmininko pa
reigas.

— LN valdybos posėdis rugpjū
čio 26 d., 7.30 v.v.

Aukos Slaugos namams:
A.a. Onos Adomavičienės atmi

nimui aukojo: $100 - Mindaugas S. 
Kaulėnas iš Amherst, MA, JAV; $50 
- Lietuvių namų moterų būrelis; 
$30 - J. Liutkienė, V. L. Bušma- 
nai; $25 - T. Stanulis, P. Adomai
tis; $20-VI. G. Butkiai, I. R. Kyman
tai, A. A. Juciai, D. Dargis, L. I. 
Adomavičiai; $10 - G. Kocienė, G. 
Stauskienė, P. A. Skilandžiūnai, V. 
Vaitkevičius, Paul & Bill, D. Bazi- 
liauskienė, V. Stukas, A. Lemežys, 
R. P. Tumpos; $5 - A. Bričkus, 
V. Karnilavičius.

A.a. Stasės Girdzijauskienės at
minimui aukojo $30 - (per klaidą 
praleista “TŽ” rugpjūčio 17 d. lai
doje). Iš viso statybos fonde yra 
$903,685. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Onta
rio M6P 1A6.

KZR ROOFING
Dengiame ir taisome stogus. Skam
binti Kazimierui tel. 604-3992 Toronte

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 19, ketvirtadienį, 

palaidotas a.a. Kostas Zigmantavi- 
čius, 74 m. amžiaus.

— Naujasis Testamentas padė
tas mūsų šventovės prieangyje 
ant knygoms skirto stalo. Tai nau
jai išleisto Naujojo Testamento 
laida, kietais viršeliais. Tinka
ma kaip dovana kiekvienai progai. 
Kaina -$5.

— Parapijos choras pradės nau
jo sezono repeticijas rugsėjo 16 d., 
7 v.v., Muzikos studijoje. Chorui 
vadovauja D. Viskontienė, D. Radi
kienė, akompanuoja — J. Vaičytė. 
Kviečiami nauji nariai įsijungti 
į chorą.

— Maldininkų kelionė į Šv. Že
mę vyks spalio 5-19 d.d. Keliau
jantiems būtinai reikalingas už
sienio pasas.

— Mišios rugpjūčio 29, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už Radžiu šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. - už a.a. Magda
leną Zinkevičienę, 10.15 v.r. - už 
Pranaičių ir Zarembų šeimos mi
rusius, už a.a. Alfonsą Čižiką, už 
a.a. Bronių Rickevičių, 11.30 v.r. - 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje rugpjū

čio 29 d., 11.15 v.r.
— Parapijos tarybos posėdis - 

rugpjūčio 25 d., 7.30 v.v., parapi
jos salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas rugpjūčio 29 d. po pamaldų 
parapijos salėje. Kviečiame mo
teris dalyvauti.

— Parapijos biuletenis bus dali
jamas šventovėje rugsėjo 5 d.

— Išėjo iš spaudos lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas “Mūsų 
sparnai” Čikagoje. Galima įsigyti 
pas Vandą Norvaišiene Toronte.

A.a. Stasės Girdzijauskienės 
atminimui, užjausdami gimi
nes ir artimuosius, Kanados lie
tuviu fondui aukojo$100-A. A. 
Josiukai.

SLA 236 kuopos $543.14 liku
tį, fondo sąskaiton įnešė J. 
Riauba. KLF

Anapilio 
autoikštės vajui

aukojo: $200 - J. M. Radzevi- 
čiai, V. O. Anskiai; $150-M. Ja
kubauskienė; $100 - M. A. Em- 
pakeriai, J. A. Kizai, G. Dobbs, 
J. Liutkienė, Z. B. Tumosos, J. 
A. Ališauskai; $50 - A. Petke
vičienė, kun. V. Volertas. Viso 
iki šiol surinkta $18,700.24.

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

KAUNE IŠNUOMOJAMAS vieno 
miegamojo jaukus butas. Galiu ga
minti maistą. Skambinti Irenai - 
75-18-04.

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

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

Turime kultivatorių, traktorių nuo 
2 iki 6 cilindrų ir įvairių padargų. 
Skambinti Vytui ar Genei Kairiams 
ir atsiųsime jums duomenis ir nuo
traukas. Tel. 416-643-3334.

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

REIKALINGA AUKLĖ, kuri galė
tų gyventi kartu. Skambinti dieno
mis, vakarais, savaitgaliais tel. 738- 
2327 arba dienomis tel. 368-6633.

BUVĘS AUTOBUSO VAIRUOTO
JAS už prieinamą kainą gali jus nu
vežti į bet kurią vietovę Lietuvoje. 
Privati paslauga. Gali pasitikti ora- 
uostyje. Kreiptis: GINTAS JANU
LAITIS, Laimės 22, Domeikava, 
Kauno rajonas, Lithuania. Tel. 
72-66-05; 25-35-29

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- 
Ikus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

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

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atostogų 
pradės naują veiklos sezoną. 
Studentų repeticijos prasidės 
rugsėjo 12, sekmadienį, Lie
tuvių namuose, 6.30 v.v. Jaunių 
ir vaikų - rugsėjo 24, ketvirta- 
tadienį, 6.30 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dėl informa
cijos skambinti ansamblio va
dovei Ritai Karasiejienei tel. 
279-9079. Inf.

Kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondas kasmet skiria stipen
diją jaunuoliui ar jaunuolei, stu
dijuojantiems humanitarinius 
mokslus ir besireiškiantiems 
lietuviškoje veikloje. Prašymus 
iki š.m. spalio 1 d. siųsti šiuo 
adresu: Dr. A. Kazlauskienė, 128 
Dunn Street, Oakville, Ontario 
L6J 3E2, Canada. Inf.

Lietuvių skautų sąjungos Ju
biliejinės stovyklos “Litua- 
nica” stovyklautojai, Rakė, 
Custer, MI praleidę dešimtį 
įdomių ir naudingų dienų, at
siuntė “Tėviškės žiburiams” 
vadovų pasirašytą sveikinimą 
su linkėjimais “kurti savo ir 
mūsų tautos laimingą ateitį”. 
“TŽ” darbuotojai dėkoja.

Liudas ir Salomėja Olekai 
rugpjūčio 21 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose atšventė gar
bingą vedybų auksinę 50 metų 
sukaktį savo artimųjų, draugų 
bei bičiulių tarpe. Mišias šven
tovėje atnašavo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM. Paro
dų salėje pokyliui vadovavo sū
nus Romas, kuris nuoširdžiai 
sveikino savo tėvus. Dar svei
kino duktė Irena, atvykusi iš 
Edmontono, ir sukaktuvinin
kės Salomėjos brolis Jonas Vir
pša iš Čikagos. Klebonui, svei
kintojams bei gausiems daly
viams savo ir žmonos vardu 
nuoširdžiai padėkojo sukaktu
vininkas Liudas Oleka. B.

Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je aukojo $100-V. O. Anskiai.

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo $1,200 V.E.K.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
koplyčios puošimui aukojo $200 
-J. Staškevičius.

Vysk. P. Baltakio fondui au
kojo $200 V.E.K.

Lietuvos religinei šalpai au
kojo $100 - V. O. Anskiai.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $200 - V.E.K.; $100 - J. 
Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. A. Ališauskai, 
Z. B. Tumosos, O. Karaliūnie
nė (savo dukros a.a. Kristinos V 
mirties metinių proga); $20 - 
A. Lapinskienė.

A.a. Onos Adamavičienės at
minimui, užjausdama sūnų Pau
lių, dukrą Laimą bei jų šeimas 
J. Liutkienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

“F>ARAI\/IOJE”
ADVOKATO PASLAUGOS NEMOKAMAI

- Šis pasiūlymas yra laikinas -

“Parama” apmokės advokatų atlyginimus* už visas naujas nekilnojamo 
turto paskolas (mortgičius).

*į atlyginimo mokestį neįeina registravimo ir kitos faktinės išlaidos.

Norint gauti daugiau informacijų, prašoma skambinti paskolų vedėjams.

“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6 
Telefonas 416-532-1149

1 IVIETUJ 
UŽDARYTOS NEKILNOJAMO 

TURTO PASKOLOS 
(MORTGIČIAI)

“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6 
Telefonas: 41 6-532-1 1 49

Kunigas VYTAUTAS VOLERTAS su savo tėvais: žinomu veikėju ir rašy
toju inž. VYTAUTU VOLERTU ir BRONE (Telksnyte) VOLERTIENE

Naujas kunigas Anapily je
Šiomis dienomis Anapilin, 

Lietuvos kankinių parapijon, 
Mississauga, Ont., atvyko, vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, nese
niai Filadelfijoje įšventintas 
ir Anapilin paskirtas kunigas 
Vytautas Volertas. Džiaugiasi 
visa apylinkė, kad turėsime 
naują dvasinį vadovą lietuvių 
tikinčiųjų tarpe. Nors. kun. Vo
lertas įšventintas tik birželio 
pabaigoje, tačiau nėra jaunuo
lis: jis gimęs 1953 m. gegužės 
9 d. Filadelfijoje ir baigęs eko
nominius mokslus bei eilę me
tų darbavęsis buhalterijos bei 
sąskaitybų srityje JAV-se. Tad 
jis į mūsų tarpą atsineša ir 
ankstesnę tos srities profesi
nę patirtį. Svarbiausia, kad 
per visą savo ankstesnį gyve
nimą - tiek mokslo, tiek ir dar
bo metu - visur veikliai daly
vavo lietuviškose organizaci
jose, tautinių šokių grupėse ir 
lietuvių bendruomenėje, sek
damas savo tėvelių pavyzdžiu. 
Jo širdžiai yra brangu visa tai, 
ką ir kiekvienas mūsų parapi

IMMACULATA - lietuvių vaikų darželis
Tai vienintelis darželis, kuris teikia progos vaikučiams (nuo 
2-6 metų amžiaus) žengti pirmuosius savarankiškus žingsnius 
lietuviškoje ir katalikiškoje aplinkoje. Norintys registruoti ir 
gauti daugiau informacijos dėl auklėjimo programos malo
nėkite nedelsiant kreiptis telefonu 534-S Z ✓'S.

Sės. Teresėlė, darželio vedėja

jietis brangina bei vertina.
Baigęs teologijos mokslus 

Romoje ir įšventintas lietu- 
viškon Vilniaus arkivyskupi- 
jon, jis taipgi brangus ir tuo, 
kad pasiruošęs pirmoje vieto
je eiti į savo tautiečių tarpą 
ir jiems tarnauti. O mums kaip 
tik reikia tokio kunigo, kuris 
rūpintųsi savais žmonėmis ir 
vestų juos Dievop ne kaip pa
vienius ir atitrūkusius nuo 
savųjų šaknų asmenis, bet kaip 
lietuviškoje aplinkoje dygs
tančias šeimas ir gimines, pa
sipuošusias savitais papro
čiais ir gėrio bei grožio pa
vidalais, kurie išreiškiami 
lietuviškoje tautosakoje, tau
todailėje, tautiniuose šokiuo
se, dainose, giesmėse ir mal
dose.

Linkime naujajam kunigui 
tokioje dvasioje vesti mūsų 
įvairiakartę lietuviškąją bend
ruomenę Kristaus-Rūpintojė- 
lio pramintu keliu į amžinąją 
Lietuvą. J.S.

iB MONTREAL
Kun. Jonas Staškevičius, Lietu

vos kankinių parapijos Mississau- 
goje klebonas, lankėsi Montrea- 
lyje ir rugpjūčio 15 d., 10 vai., AV 
šventovėje atnašavo Mišias ir pa
sakė pamokslą.

Kun. Paulius Mališka, besidar
buojąs Brazilijoje tarp vietinių 
gyventojų, yra atvykęs atostogų į 
savo gimtinę - Montrealį. Rugpjū
čio 15 d., 11 vai. AV šventovėje at
našavo Mišias ir pasakė pamokslą.

“Rūtos” klubo išvyka į Balionų 
festivalį, St. Jean-sur-Richelieau,

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

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

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

LITZk Cįt MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- .. ......  5.00% Taupymo - special.......... .... 1.75%
Certifikatus 2 m. ... ...... 5.50% Taupymo - su gyv. dr...... .... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.00 Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius:

...... 4.25%
..... 4.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų ..........
180 d. - 364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 5.25%

120 d. - 179 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 5.75%
60 d. - 119 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 6.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.50% RRIF-RRSP-taup....... .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. .........  6.50% asmenines - nuo ......... . 6.75%
2 metų.............. .........  7.00%
3 metų.............. .........  7.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

PARDUODAMI butai: 2 butai po 2 
kambarius ir 1 butas keturių kam
barių. Teirautis: angliškai tel. 661- 
0350 arba lietuviškai tel. 250-8088.

RUGSĖJO 12 DIENĄ vykstame į 
Lietuvą. Galime nuvežti jūsų gi
minėms tiesiai į namus įvairius 
nedidelius daiktus, vaistus, laiš
kus, dokumentus, pinigus ir kt. 
Skambinti Ričardui (416) 385-3453 
Hamiltone.

IEŠKAU moters prižiūrėti senelei, 
kuri galėtų gyventi kartu Etobi
coke, Ont. Butas ir $500 per mėne
sį. Skambinti Birutei tel. 626-3298 
arba 695-3782.

REIKALINGA rusiškai ar angliš
kai kalbanti moteris, kuri galėtų at
likti namų ruošos darbus ir prižiū
rėti 10 ir 8 metų mergaites. Skam
binti po 5.30 v.p.p. tel. 737-4561.

GAMINU KOLDŪNUS su mėsa ir 
pristatau į namus. Jūsų užsakyti 
koldūnai kartu bus auka ir Lietuvai, 
už surinktus pinigus šelpiu Lietu
voje pensininkus ir kai kurias ba
daujančias daugiavaikes šeimas. 
Kaina 100 vienetų $15, pristatymas 
- $2. Tel. 233-5996 Aldona.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

KROVINIAI į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Que., neįvyko, nes neatsirado pa
kankamas skaičius asmenų, norin
čių važiuoti.

M. Čapkauskas yra sudaręs “Hu
moristinį žodyną”, kurį šiais me
tais išleido UAB “Šluota” Vilniuje. 
Leidinys yra 72 puslapių nedide
lio formato. Autoriaus adresas: 
854-39th Ave., LaSalle, Que.

Žvejotojų-medžiotojų klubas 
“Nida” rugpjūčio 29 d., sekmadie
nį, rengia gegužinę S. G. Rimeikių 
vasarvietėje, Rigaud Bay, Celine 
St., prie gražios Otavos upės. B.S.

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
galima apsistoti Kaune kelioms die
noms, savaitei ar mėnesiui - butas 
2 miegamųjų arba 1 miegamasis su 
salonu ir virtuvės naudojimu. Pri
einamos kainos. Adamonių šeima, 
tel. (514) 256-5355.

GUELPH gyvenanti šeima ieško 
vaikui auklės, kuri galėtų gyventi 
kartu, prižiūrėtų vaiką ir atliktų na
mų ruošos darbus, išvirtų valgyti. 
Turėtų atskirą apstatytą gyvenamą 
vietą, virtuvę ir prausyklą. Turi kal
bėti šiek tiek angliškai. Prašome 
savo gyvenimo aprašymą ir reko
mendacijas siųsti: Mr. and Mrs. 
John Leveris, 75 Devere Dr., Guelph, 
Ont., NIG 2T3 arba skambinti tel. 
519-837-2304 dėl susitikimo.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų .van
dentiekio .elektros .keramikos 
plytelių . stiklo blokų . langų 
■ dažymo ir kt. įrengiame ■ rūsius 
.vonias .pirtis . lauko verandas.

Skambinti Alvydui 
tel. 848-9628


