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Dovanos ir muitai
Dar sovietmečiu, kai tik plyštelėjo garsioji geležinė 

uždanga, išeiviai sukruto pagelbėti savo giminėms bei 
draugams, okupuotame krašte visko stokojantiems, iš
skyrus degtinę. Siuntė skareles ir kavą, patys važiuoda
mi tempė pilnus gėrybių lagaminus, prisikimšę kišenes 
kramtomos gumos rusų muitininkams suminkštinti. Ir 
grįždavo dažnas iš viešnages tėvynėje tik su būtiniausia 
apranga, visus drabužius palikęs vargstantiems.

LAISVĖ ir atgauta nepriklausomybė būklę iš karto 
pakeitė. Užsimezgė artimi ir nuolatiniai ryšiai, pra- 
’ sidėjo visų kelionės abiem kryptim. Išeiviai jautė 
pareigą padėti Lietuvai: ir ten gyvenantiems artimie

siems, ir įvairiems plačiau organizuotiems užmojams, ir 
net valstybiniams reikalams, vajais telkiant naujas lėšas, 
panaudojant ir senąsias. Šiandien lieka malonus prisi
minimas to didelio entuziazmo ir įvairių planų, kaip įtik
ti, kaip padėti nepriklausomybę tvirtinančiai Lietuvai. 
Stebint kas tėvynėje vyko, ne viskas rodėsi taip, kaip ti
kėta matyti, bet daug ką buvo stengiamasi pateisinti lai
ko ar nepatyrimo stoka. Buvo tik laukta vieningesnės 
idėjinės linkmės, perorientuojančios marksizmo paveik
tus ir suklaidintus žmones. Po seimo ir prezidento rin
kimų, deja, tie lūkesčiai neišsipildė. Išeivijoje vieni 
skaudžiau, kiti šalčiau visa tai pergyveno. Tačiau kaip 
ten bebūtų buvę, laikui bėgant reikėjo susitaikyti su 
mintimi, kad Lietuva dėl to nepražus, o išeivijos gyve
nimas liks koks buvęs. Liūdniausia tik buvo stebint kaip 
nieko neišėjo iš priešrinkiminių pažadų, kaip nieko ge
resnio nesugebėjo padaryti išreklamuoti kompetentin
gi asmenys, kaip netrukus išsivystė partinė vienvaldys
tė, tegalinti švaistytis pabrėžiamos daugumos galia ir 
paskubomis balsuojamais nutarimais. Lauktas gyveni
mo pagerėjimas pavirto pablogėjimu. Tai matant, išei
viai dar uoliau ėmė stengtis padėti vargstantiems. At
rodo, Lietuvos vadovai turėjo tam tik pritarti.

VYRIAUSYBĖ, deja, į tas išeivių pastangas pažiū
rėjo kitaip, 1993 m. liepos 9 d. paskelbdama do
vanų apmuitinimo nutarimą, kuris liepos 15 d. pra
dėtas vykdyti. Į tai išeivija reagavo jautriai ir pasipik

tinusi. PLB pirmininkas Bronius Nainys tuo reikalu pa
skelbė atvirą laišką Lietuvos ministeriui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui, kurį išspausdino ne tik išeivijos, 
bet ir Lietuvos didžioji spauda. O įvykį komentuodamas 
“Lietuvos rytas” tarp kitko tiesiai pataikė į pačią esmę: 
“Ministras pirmininkas, liepos 9 dieną pasirašydamas 
išeivijos lietuvių dovanų apdėjimo muitu nutarimą, pa
sielgė gana ciniškai, nes ką tik buvo sugrįžęs iš Ameri
kos, kur susitikimuose su krašto lietuviais aiškino, kad 
jo partija ir Vyriausybė viską daranti, artindama išeivi
ją prie Lietuvos”. Belieka mums pasakyti: šitokiais “arti- 
nimais” vargu ar bus kas geresnio pasiekta. Greičiau, jie 
tik parodys tikruosius veidus, kurie dialoguose su išei
viais atrodo malonūs, o iš tikrųjų turbūt dar vis slepia 
senuosius sovietinių mokyklų bruožus: šnekėk kaip jiems 
patinka, daryk kaip tau ir partijai reikia. Noras pasipel
nyti siunčiamų dovanų muitais - tai tik dar vienas įrody
mas, kad vyriausybei sunkiai sekasi spręsti ekonomi
nius krašto reikalus. Ir nebus lengva nesistengiant tvar
kyti mafijos valdomos laisvos prekybos, nekontroliuo
jant valstybės sienų, o tik baimės ar pasimetimo įtakoje 
nuolaidžiaujant kai kuriems kaimynams ir vis didinant 
daromų klaidų sąrašą. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

P. E. Trudeau atsiminimų knyga
Ministeris pirm. Pierre Elliot 

Trudeau Kanadą valdė 1968-79 
ir 1980-84 metais. Abu kartus 
jis atsistatydino iš Kanados 
ministerio pirmininko bei li
beralų vado pareigų ir pasi
traukė iš politikos. Jon betgi 
grįžo 1980 m., išstumdamas mi
nisterio pirm. Joe Clarko silp
ną konservatorių vyriausybę. 
Tačiau 1984 m. nesiryžo eiti 
į Kanados parlamento rinki
mus, jausdamas daugumos ka
nadiečių nusivylimą politi
nėmis savo pastangomis. Tai 
buvo antras ir paskutinis P. 
E. Trudeau pasitraukimas. 
Parlamento rinkimus laimėjo 
konservatorius Brian Mulro
ney, lengvai įveikęs naująjį 
liberalų vadą John Turnerį, 
ministerio pirmininko parei
gas ėjęs ilgokame 1984-93 m. 
laikotarpyje.

Iš politikos pasitraukęs P. 
E. Trudeau vertėsi pelninga 
advokatūra, vengdamas viešu
mos. Sulaukęs deimantinės 
amžiaus sukakties, į viešąjį 
gyvenimą jis dabar ruošiasi 
grįžti autobiografine knyga 
“Memoirs”, kuri turėtų būti 
išleista lapkričio mėnesį. Pir
majai laidai planuojamas di
delis 100.000 tiražas. Knygos 
reklamai McLelland ir Ste
ward leidykla yra paskyrusi 
100.000 dolerių. Leidėjai ti
kisi, kad P. E. Trudeau atsimi
nimai pralenks dabartinio li

beralų vado Jean Chretieno 
taip pat autobiografinę kny
gą “Straight From the Heart” 
(“Tiesiai iš širdies”), išleistą 
120.000 egzempliorių tiražu.

P. E. Trudeau vėl galės važi
nėti po visą Kanadą, knygynuo
se pasirašinėdamas autogra
fus. Dar labiau jį išgarsins pa
gal “Memoirs” knygą valstybi
nės CBC televizijos bendrovės 
paruošta dokumentinė pusšeš- 
tos valandos serijinė vaizda
juostė. Angliškos ir prancū
ziškos CBC televizijos stotys 
P. E. Trudeau gyvenimui ir 
veiklai skirtą penkių dalių 
vaizdajuostę žada rodyti 1994 
m. sausio mėnesį. Pirmoji da
lis rugpjūčio 30 d. buvo paro
dyta Montrealyje įvykusiame 
pasauliniame filmų festiva
lyje.

Didžiausius pėdsakus poli
tiniame Kanados gyvenime 
1968-93 m. paliko du ministe
rial pirmininkai - liberalas 
P. E. Trudeau ir progresyvu
sis konservatorius Brian Mul
roney. Jų politinėje karjero
je ir jos atomazgoje yra daug 
panašumo. Abu gimė ir augo 
Kvebeko provincijoje, abu ge
rai mokėjo valstybines anglų 
ir prancūzų kalbas, nors vie
nas buvo prancūzų, kitas ai
rių kilmės. Abiejų populiaru
mą liudija Kanados parlamen-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pirmą kartą istorijoje popiežius aplanko Lietuvą. ŠV. TĖVĄ JONĄ-PAULIŲ II Vilniuje sutinka Lietuvos prezi
dentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS ir karių garbės sargyba

Atkeliausiu kaip draugas ir ganytojas... 
Taip pareiškė Šv. Tėvas Jonas-Paulius II išvykdamas į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes

BRANG ŪS LIETUVOS BROLIAI IR SESER YS!

Taip ilgai laukęs apaštalinės kelionės, po kelių dienų atsidursiu Jūsų Tėvynėje ir kituos 
dviejuose Baltijos kraštuose. Nuo pat pirmųjų savo popiežystės dienų vis mąsčiau apie šį 
susitikimą ir taip pat už Jus melsdavausi Vatikano bazilikos požemių koplyčioje, kuri mena 
Aušros Vartų Gailestingumo Motiną Vilniuje. Visi Vidurio ir Rytų Europos katalikai žvelgia 
į Jus kupini vilties ir tikėjimo. Aš, taikos maldininkas, pulsiu prie Vilniaus ir Šiluvos Mer
gelės Marijos kojų, o paskui, lankydamasis Latvijoje, suklupsiu prie Švenčiausiosios Dievo 
Motinos Agluonoje.

Brangieji! Atkeliausiu pas Jus ir Jūsų kaimynus latvius ir estus kaip draugas ir ganytojas. 
Kaip bičiulis norėčiau įžengti į Jūsų namus, norėčiau išgirsti Jūsų nuoširdų ir atvirą žodį; 
norėčiau paklajoti po Jūsų laukus, dažnai paženklintus tokiais Jums brangiais kryžiais; 
norėčiau su visais ir su kiekvienu iš Jūsų susitikti.

Kaip Ganytojas ateinu skelbti Jūsų miesto šventovėse ir aikštėse, kur po tiek kančios ir 
tokių negandų, Kristus lieka Jūsų viltis, - Tasai, Kuris yra pasaulio viltis. Ateinu Jam Jūsų 
akivaizdoje pakartoti kadaise prie kitų mokinių Petro ištartus žodžius: “Viešpatie, Tu vie
nintelis turi amžinojo gyvenimo žodžius!”

Taigi nūnai, laukdamas, kolei galėsiu Jus karštai apkabinti, siunčiu Jums, mieli Lie
tuvos gyventojai, sveikinimą, o Jums, tikintieji, savo palaiminimą.

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Iškilmės, kurios neįvyko

Pasak Lietuvos žiniasklai- 
dos, Lietuvos seime rugpjūčio 
31 d. iš anksto buvo ruošiama
si Rusijos kariuomenės išve
dimo protokolo pasirašymo 
apeigoms. Nepriklausomybės 
aikštėje jau nuo pietų repe
tavo kariniai orkestrai, va
karop atvyko prekybininkai, 
pasirūpinta ir šampanu. Žur
nalistai vis gaudavo įvairių 
žinių, tačiau nelabai patikimų.

BNS žinių agentūra išplati
no žinią, kad tos dienos va
kare į Vilnių baigiamajam Lie
tuvos ir Rusijos derybų eta
pui atvyksta Rusijos delega
cija, vadovaujama ambasado
riaus V. Isakovo. Ši žinia vė
liau buvo paneigta.

Krašto apsaugos ministe
ris A. Butkevičius po pietų 
spaudai pareiškė, kad Rusijos 
šiaurės vakarų kariuomenės 
vadas gen. L. Majorovas ne
gauna savo vyriausybės įga
liojimo pasirašyti Vilniuje 
akto, patvirtinančio, kad 
Lietuvoje nebėra Rusijos ka
riuomenės.

19 vai. turėję gausti visų Lie
tuvos šventovių varpai nesu
skambo, nes tuo metu rusų ka
rinis ešelonas dar buvo Lietu
voje.

19 vai. 22 min. Seimo rū
muose, Prezidento salėje, pasi
rodė prezidentas A. Brazaus
kas, krašto apsaugos minis
teris A. Butkevičius, seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas ir 
Rusijos ambasadorius Lietu
voje N. Obertyševas.

A. Butkevičius informavo, 
kad po dviejų valandų Rusi
jos kariuomenės dalinys pa
liks Lietuvą. Lietuvoje nesą 
nė vienos karinės dalies, li

kusios kariškių grupės tech
nikiniams darbams. Ir jie po 
2-3 savaičių išvyksią.

Prez. A. Brazauskas savo 
kalboje pažymėjo, kad Rusi
ja iš esmės įvykdžiusi ka
riuomenės išvedimo tvarka
raštį ir atverianti gerų abi
šalių santykių galimybes.

Amb. N. O. Obertyševas sa
kė, kad ši diena įeisianti į 
Lietuvos ir Rusijos santykių 
istoriją kaip viena žymiau
sių.

20 vai., kaip buvo numaty
ta, Vilniaus arkikatedroje 
arkiv. A. J. Bačkis pradėjo 
atnašauti Mišias — padėką 
Aukščiausiajam už visišką 
Lietuvos išsilaisvinimą.

Džiaugiasi ir estai
Širdyje mes švenčiame kar

tu su lietuviais, sakė Estijos 
ministeris pirm. M. Laar spau
dos konferencijoje, kaip skel
bia ELTA, pasisakydamas dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos.

Pasak premjero, prie to pri
sidėjo Baltijos valstybių pre
zidentų ir ministerių pirmi
ninkų Jūrmaloje atliktas dar
bas. Kreipimasis į Jungtines 
Tautas ir JAV spaudimas pri
vertė Rusiją greičiau išvesti 
savo kariuomenę iš Lietuvos. 
Rusijos kariuomenės išvedi
mas iš Lietuvos esą dar nereiš
kia, kad jos išvedimas iš Esti
jos ir Latvijos bus išbrauktas 
iš tarptautinių organizacijų 
darbotvarkės. Rusija kol kas 
nepakeitusi politinio spren
dimo dėl kariuomenės išvedi
mo iš Estijos. Ar turės kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos 
įtakos Estijos ir Rusijos de
ryboms, priklausys nuo Rusi
jos — pažymėjo M. Laar.

Įstatymo projektas
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 

konservatorių partija) paren
gė žemės ūkio produkcijos ir 
finansinės būklės palaikymo 
įstatymo projektą. Juo nori
ma plačiau ir ilgesniam lai
kui numatyti žemės ūkio plė
tojimo, darbo vietų kaime pa
laikymo ir finansinės būklės 
klausimus. Pasak Tėvynės są
jungos valdybos pirm. G. Vag
noriaus, atėjo laikas apsi
spręsti, ar mes žemės ūkį pa
laikome tiek, kiek reikia ap
sirūpinti maisto produktais 
vidaus rinkai ar siekiame 
plėsti produkcijos eksportą, 
be kurio žemės ūkio gamyba 
mažės. Priemokos už ekspor
tą, siekiančios 20-30 nuo
šimčių, gali padėti žemės 
ūkiui pasiekti praėjusių me
tų pradžioje buvusį eksporto 
lygį Rytų rinkoje. Jei būsiąs 
įgyvendintas minimas siūly
mas, tai žymia dalimi išsi
spręstų ir supirkimo kainų 
problema. Žemės produktų 
kainos nukrito todėl, kad 
tenka papildomai mokėti už 
eksportuojamus į Vakarus 
produktus.

Bendra deklaracija
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, Lietuvos ambasado
rius A. Simutis su Rusijos am
basadoriumi J. Voroncovu 
kartu įteikė JT generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros- 
Ghali Lietuvos-Rusijos dekla
raciją dėl kariuomenės išve
dimo.

Ši dvišalė deklaracija, kuri 
pabrėžia, kad atverianti nau
ją puslapį dviejų valstybių 

(Nukelta į 2-rą psl.)

“Leiskite iškelti valstybinę 
vėliavą” - raportavo “Geleži
nio vilko” brigados kariškių 
vadas Panemunėje, kur stovė
jo išsirikiavę Lietuvos ir Ru
sijos kareiviai. Ir trispalvė 
suplevėsavo! A. Butkevičius 
pasakė: “prie šios dienos ėjo
me ketverius, o iš tikrųjų 54 
metus”. Paskutinis Rusijos ka
riuomenės dalinys Lietuvos 
sieną, Kenoje, rugpjūčio 31 d. 
perkirto 23.45 vai. - suspėjo, 
nepavėlavo įvykdyti tvarkaraš
čio tarptautinių įsipareigoji
mų. Dokumentas seime apie 
kariuomenės išvedimą nebuvo 
pasirašytas - Rusijos delega
cija neatvyko. Prezidentūros 
salėje susirinkusiems seimo 
ir vyriausybės nariams, užsie
nio šalių diplomatiniams atsto
vams, žurnalistams kalbą pa
sakė prezidentas.

Noriu sužinoti, ko Latvija 
ir Estija gali pasimokyti iš jū
sų sėkmingų derybų su Rusija- 
pareiškė JTO generalinio sek
retoriaus B. Galio atsiųstas 
į Lietuvą Singapūro diploma
tas T. Kou. Kalbėdamasis su 
prezidentu apie Pabaltijo san
tykius su Rusija generalinio 
sekretoriaus pasiuntinys pa
vyzdžiu ateičiai iškėlė piet
ryčių Azijos patirtį - ten ša
lia “draugiškai gyvena buvę 
agresoriai ir jų vergai”.

Pasibaigė trečiasis derybi
ninkų susitikimas Varšuvoje. 
Užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas V. Domarkas 
pranešė, kad daugiausia dė
mesio buvo skiriama tautinių 
mažumų klausimam, kur nuo
monės ne visada sutapo. Skir
tingos nuomonės susiduria ir 
dėl Lietuvos-Lenkijos santy
kių prieš karą vertinimo, nu
matyto duoti deklaracijoje 
prie sutarties. Pagal mus de
klaracija turėtų būti pasira
šyta kartu su sutartim, tų pa
čių asmenų, Lenkijos pusei 
atrodo tuos dalykus sieti ne
būtina. Po trečiojo susitikimo 
iš 26 sutarties straipsnių su
sitarta dėl 24.

Jūrmaloje, kur buvo susirin
kę Baltijos valstybių preziden
tai, premjerai, be deklaracijos 
dėl bendro požiūrio į Rusijos 
kariuomenės išvedimą, bendro 
prezidentų laiško JT organiza
cijos generaliniam sekretoriui, 
kitų klausimų, laisvos preky
bos sutartį numatyta pasira
šyti rugsėjo 13 d.

Pagal anglosaksų tradiciją 
išeiviai gerbia išrinktą pre
zidentą - pasakė PLB atstovas 
Lietuvoje J. Gaila susitikime 
su A. Brazausku, kalbėdamas 
apie numatytą jo vizitą spalio 
28-29 d.d. į JAV. Kartu jis pa
žymėjo esantį tam tikrą nesu
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Išeivijos lietuvių žurnalistų leidinys
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Tarp žemės ir dangaus

Šimtui metų nuo Putino gimimo suėjus
Amerikanizmas ir “Centesimus annus” 

Krikščioniška dvasia paremto valdymo ieškant

tarimą tarp Lietuvos valdžios 
ir išeivijos, kai kurių vyriau
sybės žingsnių nesupratimą, 
pasiūlė būdus tam šalinti - 
daugiau informacijos. Prezi
dentas su tuo sutiko, taip pat 
pareiškė pageidavimą, kad 
kuo daugiau prityrusių vers
lininkų, pramonininkų, finan
sininkų, politikų sugrįžtų į 
Lietuvą, padėtų jai.

Sukanka 720 metų nuo Her
kaus Manto mirties. Jis - Di
džiojo prūsų sukilimo metais, 
1260-1274 m. notangų, vėliau 
visų prūsų sukilimo vadas, ta
pęs pasišventimo ir pareigos 
tėvynei simboliu. Jo laimėta
me 1263 m. prieš ordiną mūšy
je Lubavos žemėje krito pats 
magistras, maršalas, 40 rite
rių, krito “visi geriausieji”. 
P. Dusburgietis šį mūšį lygi
na net su pačiu didžiausiu per 
visą 13a ordino pralaimėjimu 
prie Durbės Kurše.

Iškilmės Anykščiuose. Vys
kupo aikštėje prie Šventosios, 
Šv. Mato šventovės papėdėje, 

-atidengtas paminklas (skulp. 
A. Sakalauskas, arch. R. Kriš- 
topavičius) Anykščių Didžia
jam - A. Baranauskui. Iškil
mės - tai pabaiga renginių, 
skirtų 550 metų miestelio su
kakčiai. Be daugelio svečių, 
jose dalyvavo prezidentas A. 
Brazauskas, V. Landsbergis, 
pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas prof. A. Tyla ir 
kiti. Ne vienas kalbėjęs pri
siminė išeivius, aukojusius 
paminklui. Mišias su kitais 
laikė ir paminklą pašventino 
taip pat išeivis vysk. P. Balta
kis.

Telšių žemdirbiai streikuo
ja. Jie apjuosė akcinę pieno 
bendrovę, neleisdami nei iš
vežti, nei įvežti, reikalauda
mi padidinti pieno supirkimo 
kainas (už antros rūšies kg mo
kėti iki 32 et, dabar mokama 
po 18, grąžinti skolas už bir
želio ir liepos mėn.). Telšiš
kių streiką remia kitų rajonų 
žemdirbiai. Padėčiai aptarti 
įvyko vyriausybės pasitari
mas, kuriame dalyvavo gamin
tojai (streiko komiteto vado
vas, ūkininkas J. Ramonas), 
perdirbėjai, taip pat preziden
tas, premjeras, banko valdy
tojas, būrys ministerių. A. Bra
zauskas pabrėžė valdymo sis
temos subiurokratėjimą, jos 
grandžių neatsakingumą, pa
siūlė finansų ministerijai su
sidomėti valstybinių bankų 
veikla, kur eina kreditai, vi
sų pinigai, kur jie įstringa. Tel
šiuose rajono valdybos dar
buotojų pastangomis bendro
vė su streikininkais susitarė: 
ji mokės po 30 et už kg pieno, 
kuo greičiau atiduos skolas.

G. Gustaitė
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Kas klauso Vatikano radijo?
Duomenys, gauti apklausus 1200 asmenų Lietuvoje

Lietuvos vyskupų konferenci
jos posėdyje liepos 8 d. dalyvavo 
kard. V. Sladkevičius, arkivysku
pas Audrys J. Bačkis, gen. sekre
torius mons. V. Kazlauskas ir visi 
Lietuvos vyskupai. Apžvelgti 
darbai bei rūpesčiai belaukiant 
Šv. Tėvo, priimtas dokumentas 
seimui ir vyriausybei dėl K. 
Bendrijos nuosavybių grąžini
mo; kreiptasi į seimą ir vyriau
sybę dėl kovos su alkoholizmu 
stiprinimo.

Kauno kunigų seminarijos 
rektoriumi išrinktas ilgame
tis šios seminarijos dėstytojas 
mons. Pranas Tamulevičius, vi- 
cerektoriumi kun. Artūras Jagė- 
lavičius, dvasios tėvu paskir
tas kun. Juozas Šumskis, OFM- 
Cap.

Lietuvos ir išeivijos ateitinin
kų vadovai posėdžiavo liepos 1 
d. Kauno arkivyskupijos kurijo
je. Dalyvavo AF dvasios vadas 
vysk. S. Tamkevičius, vicepirmi
ninkai Vidas Abraitis, sės. Dai
va Kuzmickaitė, kun. R. Gudelis, 
SJ, kun. R. Grigas, AF vadas J. 
Polikaitis, tarybos pirm. B. Bub
lienė. Svarstytos 1994 m. sto
vyklų bei kongresų programos, 
ekonominiai reikalai, nagrinė
tos stovyklų ir sąskrydžių gali
mybės bei sąlygos. B. Bublie
nės parengtą “JAS stovyklų va
dovą” išleis Vilkaviškio vysku
pija. Priimtas J. Polikaičio pa
siūlymas 1994 m. liepos 15-17 
d.d. surengti pasaulio at-kų 
kongresą, V-tąjį, turėjusį Vil
niuje įvykti 1940 m. Pasiūlyta 
sudaryti vieną AF tarybą iš Lie
tuvos ir išeivijos at-kų. Dėl atei
tininkų nuosavybės grąžinimo 
iškilę nesklandumai buvę pra
nešti min. pirm. A. Šleževičiui 
Detroite.

Lietuvos fokoliarininkai lie
pos 7-11 d.d. Valkininkuose su
rengė stovyklą. Dalyvavo apie 
300 žmonių, daugiausia jaunimo. 
Tai jau devintasis Marijapolis, 
kaip jie tokias stovyklas vadi
na. Stovyklos metu įvyko kun. 
Algirdo Kanapkos primicijos. 
Fokoliarininkų siekiai - įžvelg
ti kitame žmoguje Jėzų, visada 
esanti tarp mūsų. Lietuvoje 
veikia moterų ir vyrų fokolia- 
rai (“židiniai”).

Dvasinio atsinaujinimo žygyje 
“su Kristumi į tautos ateitį” 
Lietuvos katalikiškas jaunimas 
- ateitininkai, vyskupijų jaunie
ji, maldos grupės, skautų atsto
vai - liepos 9-18 d.d. siekė pra
turtėti dvasiškai, kad, sugrįžę į 
savo parapijas, galėtų geriau 
prisidėti prie popiežiaus suti
kimo darbų. Kelionėje Žemai
čių Kalvarija—Telšiai—Šiau
liai—Kaunas—Marijampolė 
melstasi, diskutuota, išklausy
ti vyskupų bei kunigų pamoks
lai, žaidimuose inscenizuotos 
problemiškos situacijos, vaidin
ta. Keliaujanti stovykla baigė
si Marijampolėje, kur liepos 15- 
18 d.d. vyko Vilkaviškio vysku
pijos eucharistinis kongresas.

Antrasis Vilkaviškio vyskupi
jos eucharistinis kongresas Ma
rijampolėje liepos 15 d. prasi

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

dėjo “Vaikų diena”. Kongresą 
atidarė vysk. J. Žemaitis, MIC, 
pabrėždamas, kad “susirinko
me padėkoti Viešpačiui už Jo be
galinę meilę. Arvydas Žygas, kal
bėdamas apie ateitininkijos šak
nis atgimstančioje Lietuvo
je, priminė “nepamiršti, kas 
esame”.

Vienos paros Švč. Sakramen
to garbinime dalyvavo vaikai, 
parapijų jaunimas, klierikai, 
kunigai, “Caritas” narės, mal
dos grupė “Gyvieji akmenys”, pa
baigai įsijungus įvairių kongre
gacijų seserims.

Kongreso pabaigos Mišiose da
lyvavo Vilkaviškio vysk. J. Že
maitis, MIC, vysk. VI. Michelevi- 
čius, marijonų ordino vicege- 
nerolas kun. V. Aliulis, Lietu
vos marijonų provincijolas kun. 
Pr. Račiūnas ir kaimyninės Elko 
vyskupijos ordinaras vysk. Woj
ciech Ziemba, padėkojęs kard. 
V. Sladkevičiui už pakvietimą 
dalyvauti iškilmėse popiežiaus 
lankymosi metu. Tarp kitko 
vysk. W. Ziemba užsiminė, kad 
kard. V. Sladkevičius sutikęs 
skirti kunigą iš Lietuvos Seini- 
jos lietuviams aptarnauti.

Vokietijos Oldenburgo “Cari
tas” direktorius P. Schneider 
ir Maltos pagalbos tarnybos rei
kalų vedėjas S. Kliesch liepos 
24-28 d.d. aplankė Lietuvos vys
kupijas, norėdami apžvelgti vyk
domus projektus ir patirti, ko
kios konkrečios pagalbos vysku
pijoms dar reikėtų. Svečiai pa
sidžiaugė Lietuvos “Caritas” per 
trejus metus padaryta pažanga: 
atsirado valgyklos vargšams, 
vaistinės, steigiami senelių na
mai. Įspūdį palikę šeimos cent
rai bei ateitininkų stovyklavie
tė Berčiūnuose. Pokalbyje “Ca
ritas” gen. sekretorė Albina Pa
jarskaitė pasiūlė prie abiejų or
ganizacijų būstinių Vechtoje pa
statyti po kryžių draugystės ry
šiams pabrėžti ir lietuvių padė
ką vokiečiams katalikams iš
reikšti. Pastarieji savo ruožtu 
atsiliepdami pastatytų kryžius 
Kryžių kalne.

Arvydas Žygas, Lietuvos at- 
kų federacijos pirmininkas, 
trumpam iš jėzuitų naujokyno 
Genujoje grįžęs į Lietuvą, liepos 
20 d. susitiko Kaune su at-kų 
vadovais ir juos supažindino su 
“Ateitininkų manifestu”, pa
rengtu Italijoje. Raštą sudaro 
15 nuostatų, kurių organizacija 
ryžtasi laikytis. Visa grindžia
ma šv. Rašto ir Vatikano II min
timis. Taipgi AF pirmininkas 
pristatė ir antrą dokumentą - 
moksleivių at-kų sąjungos ketve
rtų metų mokyklos metmenis. 
Pokalbyje su Jaunųjų krikščio
nių domokratų sekcijos nariu P. 
Vinkleriu pasisakyta, kad abie
jų organizacijų ryšiai būtų nau
dingi.

(“Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

Lietuvos sieną prie Kenos 23 vai. 45 min. Rusijos delegacija pasirašyti kariuomenės išvedimo dokumentų ne
atvyko. Seime, Pezidento salėje, įvyko trumpos su Rusijos kariuomene atsisveikinimo apeigos, kuriose iš Rusijos 
oficialių pareigūnų dalyvavo tik ambasadorius Lietuvoje N. Obertyševas. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos apsaugos 
ministeris A. BUTKEVIČIUS, prezidentas A. BRAZAUSKAS, seimo pirmininkas Č. JURŠĖNAS, ambasadorius 
N. OBERTYŠEVAS Nuotr. A. Vaičiūno

Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

santykiuose, bus JT genera
linio sekretoriaus išsiuntinė
ta visoms JT misijoms kaip 
oficialus organizacijos Visuo
tinio susirinkimo dokumentas.

Deklaracijoje minimi ir kiti 
klausimai, įskaitant palankes
nes sąlygas prekybiniuose 
santykiuose, bendradarbiavi
mas su Kaliningrado sritimi 
ir žalos kompensavimo klau
simas. Šie ir panašūs klausi
mai būsią aptarti tolimesnė
se abiejų kraštų derybose.

Išvystė veiklą
Lietuvos ambasados Vašing

tone pranešimu, ryšium su bu
vusiu Rusijos kariuomenės iš
vedimo sustabdymu, ambasa
da išvystė atitinkamą veiklą.

Buvo palaikomi ryšiai ne tik 
su Baltųjų rūmų pareigūnais, 
bet taip pat su valstybės de
partamento Rytų Europos sky
riumi. Amerikiečių visuome
nė bei spauda buvo palanki 
Lietuvai. Tai buvę išreikšta 
laiškuose, kuriuos preziden
tui B. Clinton ir prezidentui 
B. Jelcin pasiuntė kai kurie 
senatoriai ir kongreso atsto
vai.

Amb. St. Lozoraitis palaikė 
nuolatinius ryšius su Ameri
kos lietuvių organizacijomis. 
Baltiečių organizacijos nu
sprendė taipogi veikti vienin
gai.

Krizės metu amb. St. Lozo
raitis sustiprino ryšius su ki
tų valstybių diplomatais. Am
basadoriaus padėjėjas V. Na
kas susisiekė su R. Byrd padė
jėju M. Dubel, su kuriuo tarė
si dėl galimybių panaudoti 
senatoriaus pasiūlytą įstaty
mo pataisą, kuria numatoma 
sustabdyti pagalbą Rusijai, 
jei ši iki 1993 m. rudens ne
išvestų savo kariuomenės iš 
Baltijos valstybių.

Nenorėjo tarnauti partijai
Buvęs Lietuvos ambasado

rius Vokietijoje Vaidotas An
tanaitis savo pokalbyje “Lie
tuvos aide” 1993. VIII. 5, pa
žymi, kad ir jam buvo Lietuvos 
vyriausybės sudarytos tokios 
sąlygos, jog turėjo pasitrauk
ti iš ambasadoriaus pareigų.

“Pats parašiau pareiškimą, - 
sako buvęs ambasadorius,-kai 
buvo sudaryta tokia atmosfe
ra, kad save gerbiantis žmo
gus negalėjo toliau dirbti”. Po 
rinkimų greitai pajutęs, kad 
LDDP atstovai pradeda kalbė
ti valstybės vardu. Tarnauti 
partijai, kaip buvę anksčiau, 
negalėjęs.

Jo draugai dar turi iliuzijų, 
kad galima su dabartine val
džia susitarti. Bet jam tai ne
sisekė, ypač su P. Gyliu, smulk
menišku, arogantišku žmogu
mi. Tuos darbuotojus, kuriuos 
prašė ambasadorius palikti, 
užsienio reikalų ministeris 
stengėsi išstumti.

Sausio mėnesį kalbėjąsis 
su prez. A. Brazausku, ir pas
tarasis stebėjosi, kad amba
sadorius nori pasitraukti. O 
naujajam ambasadoriui Z. 
Namavičiui jau gruodžio mėn. 
buvo pasiūlyta tapti Lietuvos 
ambasadoriumi Vokietijoje.

Pasak V. Antanaičio, dar- 
biečių vyriausybė St. Lozo
raitį stengėsi išstumti vienu 
būdu, jį patį kitu, P. Bičkaus
ką iš Maskvos — trečiu ir P. Ku- 
darauską iš Estijos — dar sa
vaip.

Grįžęs iš Vokietijos, V. An
tanaitis daug važinėjęs po Lie
tuvą, kalbėjęs su daugeliu 
žmonių, įvairių partijų at
stovais, stebėjęs valdžios 
veiklą ir priėjęs išvados, 
kad LDDP nepasiruošusi ir ne
pajėgia deramai valdyti kraš
tą.

Nesą aiškios ekonominės 
programos. Vyriausybė nepa
teikusi pramonės sampratos, 

neaiškūs pirmumai, kokios 
bus proporcijos tarp valsty
binio ir privataus sektoriaus. 
Visai nesidomima verslais, 
amatais. Vokietijoje verslai 
esą duoda daugiau pajamų 
negu žemės ūkis. Valdžios 
įstaigos kišasi į ūkio reika
lus, vadovaujasi atgyvenusiais 
metodais, nepaiso žmonių in
teresų. Vadinamasis indėlių 
indeksavimas — klasiškas 
žmonių apiplėšimo pavyzdys.

Be reikalo nuolat kaltina
ma buvusioji vyriausybė, nes 
perėjimas iš vienos sistemos 
į kitą esąs ilgas procesas, 
galintis užtrukti keliolika 
metų. • Kiekviena vyriausybė 
dirbusi tam tikrame to pro
ceso etape, turėjusi pasiseki
mų, būta ir klaidų. Ir tai ne
reikėtų dramatizuoti.

Skundžiasi pensininkai
Dėl trejus metus trukusio 

ekonomikos nuosmukio vals
tybė neturi galimybės skirti 
pakankamai lėšų pensinin
kams ir kitiems skurdo ribą 
priėjusiem žmonėm, bet tai 
dar nereiškia, kad vyriausybė 
nesirūpina tokiais žmonėmis 
— pareiškė ministeris pirm. 
A. Šleževičius per rugsėjo 2 
d. įvykusį susitikimą su Lie
tuvos pensininkų sąjungos, 
pensininkų ir invalidų socia
linės apsaugos, teisių gynimo 
organizacijų atstovais.

Atvykusieji ’ į susirinkimą 
skundėsi, jog iš dabartinių 
pensijų neįmanoma pragyven
ti. Taip pat buvo skųstasi 
dėl prastos mokesčių rinkimo 
tvarkos, reikalauta papildo
mų lengvatų transportui, kėlė 
indėlių kompensavimo klausi
mą. Pensininkų atstovai pik
tinosi ir dėl St. Lozoraičio 
nušalinimo.

Lietuvos diplomatija
“Lietuvos ryte” 1993. VIII.

24 d. rašoma:
“Kas paaiškėjo praėjusią 

savaitę, kai iš Maskvos pasi
girdo grūmojimai ir neišlai
kė šalies Prezidento Algirdo 
Brazausko nervai, ir jis iš
kart susiruošė į Maskvą?

Visų pirma būtina pažymėti, 
jog buvusios nomenklatūros 
atstovai, nors ir praėję dvejų 
su puse metų opozicijos mo
kyklą, netapo laisvi nuo no
menklatūrinio mąstymo ste
reotipų. Vienas jų dabarti
niams šalies valdžios vyrams 
niekaip neleidžia suprasti, 
kad jau greit bus ketveri me
tai, kai Lietuva — valstybė, 
ir viršesnis už juos gali bū
ti ne koks nors Rusijos kler
kas ar ministras, o tik Dievas, 
jei tos viršenybės taip labai 
reikia.

Regis, kad šitą pagaliau su
prato valstybinė derybų su Ru
sija delegacija, valstybiškai 
reagavusi į tiesiog įžūlų Ru
sijos užsienio reikalų minis
terijos pareiškimą, kuriame 
reketininko tonu reikalauja
ma iš Vilniaus daryti taip, 
kaip Maskvai patogiau. ‘Jeigu 
susitarimas nebus pasirašy
tas, Rusija gali nesilaikyti 
jame numatytų įsipareigoji
mų,’ — sako Rusijos URM.

Tokiu Rusijos elgesiu pasi
piktino net Švedijos užsienio 
reikalų ministrė, o Lietuvos 
Prezidentas, užuot tinkamai 
reagavęs į įžūlų Rusijos toną, 
praktiškai nušalina šalies 
valstybiniu derybų su Rusija 
delegaciją nuo darbo ir pa
skelbia vyksiąs į Maskvą pa
sirašyti susitarimo. Kadangi 
Maskva grūmoja ir nė nemano 
pripažinti teisėtų Lietuvos 
reikalavimų dėl žalos atlygi
nimo, galima buvo daryti iš
vadą, kad Prezidentas jau bu
vo apsisprendęs pasirašyti 
tai, ką jam pakiš Maskva. Tai 
iš esmės patvirtina ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos 

pareiškimas, kuriame sakoma, 
‘susitarimo projektas buvo 
beveik parengtas,’ taip pat, 
jog ‘tai patvirtino ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministro P. 
Gylio darbo vizitas į Maskvą’.

Kiek galima spręsti iš ne
oficialių šalies Prezidento, 
taip pat jo aplinkos pasisa
kymų, jie savo politiką pla
nuoja, atsižvelgdami į tai, kad 
Rusija vis tiek neatlygins ža
los, padarytos Lietuvai So
vietų Sąjungos okupacijos 
metais, nors Rusija ir pasi
skelbė imperijos teisių per
ėmėja. Galimas daiktas, kad 
taip ir bus, tačiau diploma
tija tam ir reikalinga, kad 
nereiktų iš anksto sudėti 
ginklų.

Apskritai pastaruoju me
tu galima susidaryti įspūdį, 
kad Lietuvos užsienio poli
tika keičiasi, atėjus į val
džią Demokratinei darbo par
tijai, o tai jau nėra geras 
mūsų demokratijos bruožas, 
nes paprastai pasaulyje kei
čiantis valdžioms, pagrindi
nės užsienio politikos kryp
tys nesikeičia.

Sekmadienio vakare paaiš
kėjo, kad A. Brazauskas ne
važiuos į Maskvą. Tokia di
plomatija turi porą įdomių 
bruožų. Iš vienos pusės, kaž
kaip labai panašu į stebuklo 
laukimą, o iš kitos, neretai 
susidaro įspūdis, kad kai ku
riuos tarpvalstybinius susi
tarimus Lietuvos valdžia trak
tuoja kaip ‘Marlboro’ cigare
čių pirkimą: paskambinau, 
pasakiau galimą kainą ir va
žiuojam. Prieš gerą savaitę 
Estijos premjeras M. Laaras 
priminė mūsų premjerui A. 
Šleževičiui, kad susitarimai 
tarp valstybių — tai ne ciga
rečių ar pieno miltelių kon
traktai. Estijos premjero in
terviu parodė Lietuvos tele
vizija, tad visi šalies pilie
čiai, norintys, kad Lietuva bū
tų gerbiama pasaulyje, vėl bu
vo priversti raudonuoti už ele
mentarų savo valstybės vado
vų nesugebėjimą tvarkyti rei
kalų taip, kaip pasaulyje pri
imta”.

Jautrus klausimas
Naujasis Latvijos delegaci

jos deryboms su Rusija pirm. 
M. Virsis pareiškė, kad jo va
dovaujama delegacija negavo 
atsakymo iš Rusijos delegaci
jos atnaujinti derybas. Latvi
joje dar yra 18,764 kariškiai, 
iš kurių pusė — karininkai.

Tuo tarpu JAV prezidento 
Clinton administracijos vie
nas pareigūnas pareiškė, kad 
JAV įstatymas reikalauja, jog 
iki š. m. spalio 6 d. turi būti 
išvesta Rusijos kariuomenė, 
jei pastaroji nori gauti JAV 
finansinę pagalbą.

Tas pats pareigūnas pridū
rė, “kad JAV jokiu būdu negra
sina Rusijai, tačiau mes žino
me ir jie žino JAV įstatymų 
varžtus”. Baltijos valstybių 
nepriklausomybė buvo svarus 
ir jautrus klausimas JAV-se.

Išeis dar šiais metais
BNS pranešmu, Estijos už

sienio reikalų ministeris T. 
Velliste pareiškė, kad nežiū
rint Rusijos aršių pareiški
mų, jos kariuomenė dar šiais 
metais bus išvesta iš Estijos. 
Nors jis smerkiąs Rusijos grū
mojimus, tačiau nesą svarbu, 
kokie Rusijos pareiškimai, ku
riuos skelbia jos politikai, 
bet pats faktas — kariuomenės 
išvedimas.

Krašte dar yra 3,500 rusų ka
riškių. Ir tas skaičius kaskart 
mažėja.

83,643 neturintys pilietybės 
asmenys užsiregistravo daly
vauti Estijos savivaldybės 
rinkimuose. Estijos pilie
čiams registruotis nereikia. 
Aktyviai registruojasi Nar
vos ir Sillimea vietovės ru
sai. J. Andr.

KUN, K. J. AMBRASAS

Lietuvoje atlikti anketiniai 
Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų klausytojų ir jų porei
kių tyrimai. Buvo apklausta 
1.200 žmonių, iš kurių 36% pro
gramų klausosi kasdien. 21% 
prisipažįsta lietuviškųjų lai
dų neklausą dabar, bet prieš 
3-4 ar daugiau metų jų klau
sėsi. Daugiausia Vatikano ra
dijo laidomis domisi tikintie
ji, todėl, tyrinėtojų nuomone, 
visos Lietuvos mastu šių lai
dų klausosi 3% gyventojų. Be 
to, maždaug 5% visų apklaustų
jų - kunigai ar vienuoliai.

Kodėl tiek mažai?
Kodėl tik tiek Vatikano ra

dijo klausytojų? SVARBIAU
SIA PRIEŽASTIS, kaip nuro
dyta anketos atsakymuose, - 
Lietuvoje laidos girdimos la
bai prastai. Todėl 59% apklaus
tųjų siūlo pakeisti bangas. 
ANTROJI PRIEŽASTIS - ne
patogus laidų laikas. Beveik 
27% apklaustųjų atsakė, kad 
rytais Vatikano radijo lietu
viškos laidos sutapdavo su Šv. 
Rašto aiškinimo valandėle, o 
vakarais apklausos metu dar 
būdavo Lietuvos televizijos 
“Panorama”. Tačiau paskuti
niu metu Lietuvos televizijos 
“Panoramos” laikas pakeistas 
ir jau netrukdė klausytis Va
tikano radijo. Taigi anksčiau 
81% klausytojų atkrisdavo vien 
dėl techniškų kliūčių. Kadan
gi žinios kartojasi, apie 15% 
klausytojų informacijas gauna 
iš kitų šaltinių.

Ko laukia?
Lietuviškų Vatikano radijo 

laidų 42% klausytojų labiau
siai laukia: susikaupimo, pa
mokymo, apmąstymo valandė
lių. 23% klausytojų nori išgirs
ti apie kunigų, vienuolių ir mi- 
sijonierių veiklą. 15% pagei
dauja laidų apie vaikus, jau
nimą, vyresnio amžiaus žmo
nes, apie jų gyvenimą, siekius 
ir gyvenimo tikslą. Mažiausiai 
iš apklaustųjų - tiktai 10% do
misi politika. Taigi daugiausia 
laukiama religinio, moralinio 
pobūdžio laidų.

Amžiaus grupės
Amžiaus atžvilgiu poreikiai 

ir interesai štai kaip pasiskirs
to. 19-30 m. amžiaus labiausiai 
pageidauja susikaupimo, ap
mąstymo, pamokymo valandė
lių, laidų apie vaikus, jauni
mą, vyresnio amžiaus žmones, 
jų gyvenimą, siekius ir pomė
gius. Norima laidų apie kuni
gų, vienuolių, misijonierių 
veiklą. Jaunimui mažiausiai 
rūpi politika.

31-40 m. amžiaus klausytojai 
domisi beveik tomis pačiomis 
temomis kaip ir pirmoji grupė 
- 19-30 m. jaunimas, - tik, dar 
be jau minėtųjų, pageidauja
ma išgirsti laidų apie krikš
čionies pareigas ir misijas 
šiandieniame pasaulyje.

AfA 
JUOZUI LEKUI

mirus Čikagoje 1993.VIII.25,
veikliam Vilniaus krašto lietuviui, Vilniečių sąjungos išeivi
joje nariui, kuris jos veikloje ėjo įvairias pareigas, atstova
vo vilniečiams VLIKe ir ALTe, jo šeimos narius, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
centro valdyba

PADĖKA
AfA

STASEI GIRDZIJAUSKIENEI
1993 m. rugpjūčio 6 d. mirus, nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. 
E. Jurgučiui, OFM, kunigams iš Lietuvos už gedulines 
Mišias, maldas laidotuvių koplyčioje ir palydėjimą į Šv. 
Jono lietuvių kapines. Dėkojame muz. D. Viskontienei ir 
D. Radtkei už giesmes ir vargonavimą Mišių metu.

Ačiū visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu, 
už gražias gėles, kurios puošė velionės karstą, visiems 
užprašiusiems Mišias, aukojusiems Lietuvių slaugos 
namams, “Tėviškės žiburiams”, Kanados lietuvių fondui, 
karsto nešėjams, ir visiems palydėjusiems velionę į am
žinybę. Taip pat dėkojame J. Gurklienei už paruoštus 
puikius pietus ir skanius pyragus. Ypatingas ačiū L. V. 
Kybartams, kurie mums daug padėjo sunkiose dienose.

Jums visiems dėkingi -
vyras Izidorius ir dukra Tyrūnė

41-50 m. klausytojai norėtų 
išgirsti nešališkų politinių 
žinių, susikaupimo, apmąsty
mo ir pamokymo valandėlių.

51-60 m. amžiaus žmonės, be 
jau minėtų susikaupimų ir ap
mąstymų, norėtų išgirsti lai
dų apie įvairaus amžiaus žmo
nių grupes, jų interesus, pomė
gius, siekius, įspūdžių ir pri
siminimų iš religinių rengi
nių, misijų ir kelionių.

61-70 m. klausytojams svar
biausia laidos apie krikščio
nies pareigas ir misijas šian
dieniame pasaulyje. Kitokio 
pobūdžio laidos maždaug su
tampa su anksčiau minėtomis 
grupėmis.

Vyresni nei 70 m. klausyto
jai irgi norėtų susikaupimo, 
didaktinių valandėlių, taip 
pat laidų apie įvairaus am
žiaus žmonių grupes, jų inte
resus, pomėgius, siekius ir 
apie krikščionies pareigas, 
misijas kasdieniame gyve
nime.

Taigi įvairaus amžiaus klau
sytojai daugiausia pageidau
ja susikaupimo, mąstymų ir 
pamokymo valandėlių. Gal šiek 
tiek minėtą pageidavimą pra
plečia vyresnio amžiaus žmo
nės, norį laidų apie krikščio
nies pareigas ir misijas kas
dieniame gyvenime.

Kas domina?
88% apklaustųjų prisipa

žįsta, jog dažniau klausytųsi 
Vatikano radijo lietuviškų lai
dų, jei būtų daugiau jiems rū
pimų temų. Kas juos labiau
siai domina? Jie siūlo kalbėti 
apie jaunimo moralinį nuo
puolį, vaikų ir jaunimo auklė
jimą, pasakoti apie negimusios 
gyvybės žudymo žalą, pagalbą 
iširusioms šeimoms, apie blai
vybę, artimo meilę, likimo 
nuskriaustuosius, tėvų ir vai
kų santykius, žmogiškumą, do
rovę, aiškinti, kaip nugalėti 
blogį.

Prašoma kuo daugiau kal
bėti apie dvasinius, dorovi
nius dalykus, apie pašaukimus, 
duoti tokių konkrečių pavyz
džių, kurie sudomintų ir už
degtų. Klausytojai pageidauja 
temų apie krikščionybę, apie 
tikėjimo sąmoningumą ir jo 
sustiprinimą.

Lietuvos gyventojus domi
na religinės pasaulio proble
mos, ekumenizmas, nekrikš
čioniškos religijos, liturgija 
ir apologetika. Trokštama dau
giau išgirsti apie sielovadą, 
katechezę, bendradarbiavimą 
tarp Dievo ir žmogaus, nukly
dusių grįžimą prie Dievo, šven
tumo siekimą, atsakomybę 
prieš Dievą ir tėvynę, papasa
koti apie tikėjimo ir ateizmo 
santykį.

Mūsų klausytojai laukia nau
jų laidų apie filosofiją, Šv. 
Rašto studijas, ypač apie Se
nąjį Testamentą. Nori kuo dau
giau išgirsti popiežiaus min
čių, daugiau žinių apie jo ke
liones. (Nukelta į 9-tą psl.)



PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Lietuvos vargai ir rūpestėliai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Pas Tėvus marijonus Čika

goje rugpjūčio 11d. susirinko 
LF bičiuliai pasiklausyti Lie
tuvos seimo atstovės Vilijos 
Aleknaitės-Abramikienės pra
nešimo.

LFB Čikagos skyriaus pirm, 
rašytojas Č. Grincevičius pa
sveikino dr. A. Damušį, tik at
šventusį 85-jį gimtadienį. Pri
statydamas seimo atstovę, pir
mininkas pabrėžė, kad kultūra 
ir politika jungiasi ir dabar, 
kaip ir praeityje, nes prieš 
akis turime ir muzikę, ir poli
tikę V. Aleknaitę-Abramikie- 
nę. Ji pasveikino dr. A. Damu
šį, kaip LF patriarchą, anos 
pusės Atlanto lietuvių vardu, 
sakydama, kad dr. A. Damušis 
Lietuvoje yra vilties ženklu 
patriotiškai nusiteikusiems 
tautiečiams ir linkėjo jam su
laukti dar daug metų. Dr. A. 
Damušiui buvo prisegta rožė ir 
sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Rožių puokštę bičiuliai įtei
kė ir pranešėjai.

Savo pranešimą ji pradėjo 
dienos naujienomis. Kalbė
dama apie šios dienos “Ryt
mečio ekspreso” radijo pro
gramą, ji pastebėjo, kad pro
grama rėmėsi vienu šaltiniu 
— “Lietuvos rytu”, o reikėtų 
daugiau visapusiškos infor
macijos. Ji reagavo į prof. 
Aleksandro Štromo posakį, 
kad “opozicija nieko nedaro” 
ir “nesuprasi, kas Lietuvoje 
darosi ekonomikoje, nesikei
čia linija”. Būdama seimo opo
zicijoje, V.A. Abramikienė pa
brėžė, kad opozicija reiškiasi 
ne tik finansinėje srityje, bet 
ypač daug dirba politinėje 
srityje. Prezidento kelionės 
į Maskvą atidėjimas — tai opo
zicijos įtaka. Ji pacitavo ir 
opozicijos pareiškimą, kuris 
buvo išspausdintas “Drauge”, 
o anksčiau išspausdintas ir 
“Lietuvos aide”.

Esą Lietuvos žmonės labai 
gerai jaučia, kur yra tikras 
pavojus Lietuvos nepriklau
somybei. LDDP gavo šiuo klau
simu daug laiškų. Paminėjo ir 
LDDP programą (tezes), priim
tą 1991 m. vasario 20-os kon
ferencijoje. Tos tezės įrodo, 
kad LDDP nariai yra profesio
nalūs politikai ir emocijoms 
nepasiduoda. Tezėse randami 
ir tokie teiginiai, kad nega
lime apsiriboti vien okupantų 
statuso teikimu sovietų armi
jai; reikia įvertinti, kad Sov. 
Sąjunga artimiausia ir rea
liausia kaimynė; reikia laiky-

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

SPECIALUS

NORDLAND EXPRESS
F»R ANEŠIM AS

Už Toronto ir Hamiltono ribų
Mes jums siūlome naudotis greitu ir nebrangiu 

U.P.S. (United Parcel Service) patarnavimu siun
čiant savo siuntinius į mūsų sandėlius.

Nauji muitų potvarkiai
Lietuvos vyriausybė paskelbė 1993 m. liepos 15 

d. įsigaliojusį naują muitinimo potvarkį, pagal kurį 
visos siuntos, kurių vertė didesnė negu $50 (JAV) 
arba $67 (kan.), apmokestinamos atitinkamu muitų 
mokesčiu. Nordland Express kreipėsi į mui
tines su paaiškinimu, kad siuntiniai per Nordland 
siunčiami pelno bei uždarbio nesiekiančiais huma
nitariniais tikslais. Muitinės suprato mūsų paaiški
nimą ir pranešė, kad siuntos per Nordland 
Express bus ir toliau nemuituojamos.

Hamilton
Nordland Express praneša, kad nutrau

kia susitarimą su Adele Stosiene (Mrs. A. Stosius), 
kuri atstovavo mūsų firmai Hamiltono apylinkėje. 
Nordland Express ir toliau aptarnaus Ha
miltono apylinkės klientus, surinkdama siuntinius 
kiekvieną pirmadienį. Klientai prašomi skambinti 
šiuo neapmokamu telefonu 1-800-561-3113 
ir susitarti dėl siuntinių paėmimo ar tuščių dėžių 
palikimo. _ .Paėmimas

Nordland Express siūlo jums nemo
kamą siuntinių paėmimą Toronte ir apylinkėse. 
Klientai gali skambinti tel. 535-5000 ir susitarti.

Telefono 
apylinkių numeriai: 

416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.

Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario 
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

i i
i ......................................................................................................................................................... ri i
i' Tel: ..................................................... Tel: .................................... |

o       ..„y------------- ------
Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:

Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

tis lankstesnės diplomatijos. 
Šiandieniniai įvykiai visa tai 
patvirtina. Ji teigė, kad “Da
moklo kardas sustojo prie Bal
tijos valstybių sienos”. Lietu
voje įtampa yra didelė, ypač 
tarp žmonių, kurie suvokia pa
dėtį.

Kalbėdama apie ekonomiką 
Lietuvoje, suminėjo, kad 
LDDP nieko nedaro. “Kai atė
jo į valdžią, neturėjo nei pla
nelių”. Faktiškai yra taisomi 
Vagnoriaus įstatymai. Bet tos 
pataisos yra tuo įdomios, kad 
jos palengvina tik turto per
ėmimo operacijas, nes visiems 
rūpi tik praturtėti. Persior
ganizuoti nenori, nes gyvena 
gerai.

V. Aleknaitė-Abramikienė 
atsakė ir eilę klausimų. Čia 
keletas jų:

Dr. A. Damušis klausė, ar 
užtenka, kad V. Landsbergis 
turi “Lietuvos aide” skiltį ir 
paaiškina kokią nors neigia
mybę? Ar negalima būtų susi
rišti su Lietuvai pagalbą tei
kiančiais kreditoriais ir pra
šyti, kad kreditų naudojimo 
kontrolėje galėtų dalyvauti 
ir opozicija.

V. A. Abramikienė atsakė, 
kad opozicijai net pagal sta
tutą nedaug skiriama teisių. 
Pasaulinio banko žmonės susi
tinka su V. Landsbergiu ir tei
giamai vertina opozicijos ar
gumentus, bet iš Pasaulinio 
banko atstovų sunku sužinoti, 
ką jie iš tikro galvoja, nes jie 
labai diplomatiškai kalba.

Ji taip pat pasakė, kad visa
me pasaulyje parlamentų ko
misijos kontroliuoja parla
mento darbą; bet kam skirtos 
Lietuvos parlamento komisi
jos — nežinia. Būtų įdomu pa
matyti, kaip reaguotų LDDP 
parlamentarai, kai pasiūly
tume dalyvauti kontrolėje. 
Jie, tikriausiai, pasakytų: 
“Atsiminkite, kad dauguma 
esame mes”. Toliau ji pažymė
jo: “Pas mus niekas nieko ne
kontroliuoja: piliečiai — savi
valdybių, seimas — vyriausy
bės ir t.t.”

Dr. K. Ambrozaitis klausė, 
ar kai kurie dabartiniai įsta
tymai nekelia rūpesčio? Ar tu
rite žinovų, kurie opozici
jai įstatymdavystėje patartų. 
V. A. Abramikienė sakė, kad 
ekspertų trūksta, nes nėra lė
šų. O įstatymų esama 2-jų rū
šių: vieni, kurių labai reikia, 
dar nepradėti kurti, pvz. įsta
tymai, kurie leistų tobulinti 
finansų sistemą, kaip pajamų 
deklaravimo įstatymas ir kt. 
Kiekvienam Lietuvos žmogui 
aišku, kad nekontroliuojant 
pajamų kilmės, Lietuvoje ga
lima “išplauti” visaip gautus 
pinigus. Kita rūšis įstatymų 
yra represinio pobūdžio, kal
bančio apie nepaprastos pa
dėties įvedimą. Pvz. organi
zuojant susirinkimą ar mitin
gą prieš 10 dienų reikia smul
kiai apie jį pranešti ir nuro
dyti net plakatų turinį! O jei, 
sakykime, mitinge staiga pa
sirodo asmuo su valdžiai ne
pageidaujamo turino plakatu, 
organizatoriai gali būti už
daryti kalėjime.

Dr. A. Razma klausė, kodėl 

Estijai daugelyje sričių sekasi 
geriau tvarkytis nei Lietuvai? 
Buvo atsakyta, kad estai visa
da buvo daugiau integruoti į 
Vakarus. Jų dėmesys buvo su
telktas praktiškam veikimui. 
Viena prancūzė, Sorbonos uni
versiteto profesorė, yra pa
sakiusi: “Estai yra drąsi tau
ta; jie gali kovoti už nepriklau
somybę iki paskutinio lietu
vio” ... Tokia jau istorija. 
Lietuva laisvės kryptin pada
rė pirmuosius žingsnius ir taip 
pridengė estus. Estai turėjo 
galimybę perauklėti savo vi
suomenę. Dėl to Estijoje nesi
mato jokios “raudonligės”, o 
Lietuvoje — aiškus atkritimas 
į ją! “Būdami skydu, politine 
prasme, gal neužtekome jėgų 
ir nepasitvarkėme patys savo 
kieme”. Lietuvos kelias į lais
vę buvo sunkesnis negu estų. 
“Jie dabar eina į priekį; o mes 
einame atgal”. Baltijos frontas 
pralaužtas. Mums dabar reikia 
telkti, sąmoninti ir stiprinti 
politines jėgas.

Br. Juodelis priminė, kad ka
nadiečiai yra Lietuvoje išnuo
moję didelį plotą žemės, kur 
dirba tik 15 žmonių ir, atrodo, 
sėkmingai verčiasi. V. A. Abra
mikienė atsakė, kad bet kuri 
privati iniciatyva yra gera, 
jei duoda gerus rezultatus. 
Šis Kanados pavyzdys yra neblo
gas, bet jį politiškai piktnau
džiauja, kai kiekvieną esamą 
kolchozą bandoma pristatyti 
kaip Kanados pavyzdį. Bet taip 
nėra. Kanadiečių ūkyje dirba 
15 žmonių, o kolchozuose yra 
daug darbininkų, kurių pusė 
tinginiauja; bet ta padėtis 
yra nuslepiama nuo užsienio 
žinovų.

Kun. V. Bagdonavičius nu
rodė, kad dabar Estija ir 
Latvija lyg ir su įtarimu žiūri 
į Lietūvą. Bet kaip lietuvių 
visuomenė žiūri į santykius 
su Gudija ir Ukraina? V. A. 
Abramikienė atsakė, kad yra 
tendencija tas valstybes vėl 
pririšti pre Rusijos. Ten vyks
ta trintis. Karinėje rusų spau
doje sakoma, kad negali būti 
prieštaravimų tarp slaviškų 
tautų.

Dr. J. Kižys pabrėžė, kad iš 
mūsų daugiau materialinės 
paramos turėtų eiti į Lietuvą 
ir jai padėti. Dabar dažnai 
“vien tik auksas valdo mus”.

V. A. Abramikienė savo atsa
kyme nurodė, kad ne aukso 
Lietuvai reikia, bet doros, 
sąžiningumo. Reikia ugdyti 
dorą žmogų ir remti jį mora
liškai. Tik dorinis atgimi
mas gali Lietuvą išgelbėti! 
Dabar Lietuvoje skubama kuo 
daugiau prisiplėšti, o apie 
dorą niekas negalvoja.

Įdomius klausimus statė 
Br. Nainys, dr. P. Kisielius, 
J. Baužys, K. Dočkus, buvęs Si
biro tremtinys P. Vaičekaus
kas ir Ir. Skuodienė, o prane
šėja visiems davė tikslius ir 
sklandžius atsakymus.

Po poros valandų trukusio 
renginio pirm. Č. Grincevi
čius visus pakvietė kavai ir 
užkandžiams. Dar ilgai buvo 
kalbamasi ir aiškinamasi įvai
rūs aktualūs klausimai bičiu
lių ratelyje.

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1 -800-465-2876 
1-800-665-2781

Kainos

Nordland Express įkainavimo tvarka 
lieka nepasikeitusi. Siuntinio kainos yra $7.50 už 
kubinę pėdą, plius $15 pristatymas bet kurio dėžių 
skaičiaus ir bet kur Lietuvoje (iš viso 55 kg arba 
120 svarų).

Standartiniai maisto siuntiniai

Nordland Express siūlo jums įvairaus 
maisto siuntinius, pristatomus per dvi savaites. 
Skambinkime mums dėl kainoraščių.

Vilniaus gatvėse minios žmonių sveikino garbingąjį svečią ŠV. TĖVĄ 
JONĄ-PAULIŲ II. Nuotraukoje susikaupusi senutė laukia pravažiuo
jančio popiežiaus Nuotr. iš dienraščio “The Toronto Sun”

TFP vėliavos plevėsavo Lietuvoje
Tarptautinės organizacijos TRADICIJA, ŠEIMA ir NUOSAVYBĖ, 

TFP (Tradition, Family and Property) delegacija aplankė 
šešiolika Lietuvos miestų

1993 m. balandžio 12-18 d.d. 
TFP organizacijos delegacija, 
kurią sudarė vienuolika įvai
rių tautybių asmenų, aplankė 
šešiolika Lietuvos miestų. Or
ganizacijos tikslas yra išsau
goti ir ginti tradiciją, šeimos 
ir nuosavybės vertybes.

Delegacija savo kelionėje ve
žėsi Fatimos Marijos statulą, 
norėdama supažindinti Lietu
vos žmones su Dievo Motinos 
apsireiškimu 1917 m. Fatimoje.

Delegacijos nariai turėjo 
taipogi progą užmegzti ryšius 
su asmenimis, pritarančiais 
organizacijos užmojams bei 
siekiams. Prie kelionės orga
nizavimo į Lietuvą prisidėjo 
ir prancūzų organizacija “Lu- 
miere snr l’Est” (Šviesa ant Ry
tų). Ši organizacija platina bu
vusios Sov. Sąjungos kraštuo
se spaudinius ir knygas apie 
Marijos apsireiškimą Fati- 
joje. Šiuo metu organizaci
ja išleido knygą lietuvių kal
ba “Fatimos apsireiškimai ir 
pranešimai”. Knygos autorius 
— Antonio Augusto Borelli Ma
chado, TFP narys Brazilijoje.

Leidinys buvo peržiūrėtas 
kun. Pr. Gavėno, SDB, kuris iš 
Brazilijos grįžo į Lietuvą. Im
primatur buvo duotas vysk. 
Sigito Tamkevičiaus, SJ.

Prieš trejus metus kita TFP 
delegacija, taipogi sudaryta 
iš įvairių tautybių asmenų, lan
kėsi Lietuvoje ir tada Aukš
čiausiosios tarybos pirminin

nADAD Perkelkite JA v ar Kanados dolerius į Lietuvą 
LJryri gekjUarpjnįgįneperlaida

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

i JAV dol. Kan. dol. '

l Perkėlimo suma      i

Į . Perkėlimo mokestis - 4%     <1 i
1 i
j Pristatymas ....12.00. ....15.00. J
> i
! Viso  t

' Į Siuntėjas:......................................  Gavėjas ; ...............................

kui Vytautui Landsbergiui įtei
kė 5.2 milijono parašų mikro
filmus. Parašai buvo surinkti 
įvairiuose kraštuose reikalau
jant Lietuvos nepriklausomy
bės, kai kraštas dar kentėjo 
okupaciją. Šis įvykis buvo už
registruotas “Guiness Book of 
Records (1993 m.), kaip didžiau
sias istorinis parašų surinki
mo rekordas visame pasaulyje.

Skambėjo varpai
Jose Augusto Lisboa Miran

da, Brazilijos TFP atstovas, 
primena, kaip jam ir visiems 
delegacijos nariams lietuviai 
išreiškė nuoširdumą bei dė
kingumą už TFP organizacijos 
paramą Lietuvai, kovojant už 
išsilaisvinimą ir pakeliant 
tautos moralę.

Kelmėje svečiai buvo sutikti 
skambinant šventovės varpais. 
Dievo Motinos statula didin
gai buvo sutikta žmonių mi
nios, kurios priešakyje buvo 
parapijos klebonas. Buvo su
giedoti religiniai himnai gre- 
gorišku stiliumi ir parodyta 
vaizdajuostė “Pranešimas apie 
Fatimą”. Dėkingi ir susijau
dinę žmonės norėjo asmeniš
kai pasveikinti delegacijos 
narius.

Minia su delegacija aplan
kė ir vietines kapines, pasi
meldė už laisvės kovotojus, ku
rie buvo žiauriai komunistų 
nužudyti ir jų kūnai sumesti
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Susidomėjimas “Kronika” Lietuvoje
Iš Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos muziejaus vedėjo 

V. Baliūno laiško kun. K. Kuzminskui ir kitiems 
“Kronikos” leidėjams bei darbuotojams

1992 metų vasario 2 d. Jums 
parašiau laišką, kuriame buvo 
labai nekuklus prašymas - at
siųsti Panevėžio J. Balčiko
nio vidurinės mokyklos (nuo 
1992.09.01 jau vadinamos J. Bal
čikonio gimnazijos) istorijos 
muziejui labai vertingą leidi
nį - “Lietuvos Katalikų Bažny
čios kroniką”. Vilčių turėjau 
nedaug. Juk dabar, kada ryšiai 
su Vakarais pagerėjo, Jums ne
trūksta prašymų iš Lietuvos.

Neseniai į mokyklą atkeliavo 
siuntinys. Jau iš siuntėjo pa
vardės supratau, kad buvote 
toks dėmesingas ir malonus ir 
kad siuntinyje tikriausiai yra 
minėtas leidinys. Ir iš tikrųjų 
- atidarę siuntinį radome ne 
tik taip brangų leidinį, net 10 
tomų, bet ir daugiau literatū
ros. Nuoširdus ačiū, lietuviš
kas ačiū už tokį dėmesį ir dos
numą mokyklai, kuri tikrai gar
si nuo senų laikų. Ją baigę isto
rikas A. Šapoka, kalbininkas 
Pr. Skardžius, buvęs užsienio 
reikalų ministeris J. Urbšys, 
kun. A. Lipniūnas-Lipnickas, 
tik ką iš JAV į Lietuvą sugrį
žęs Vyt. Skuodis ir daug kitų 
žymių žmonių.

“Kronika” sukėlė labai dide
lį susidomėjimą. Daugelis mo
kytojų, ypač jaunesnės kartos 
(o jų dabar mūsų mokykloje di
džioji dalis) apie ją tik girdė
ję būvo. Man teko ją skaityti 
dar “anais” laikais, tačiau ją 
gauti buvo labai sunku. Skai- 

į šią vietą, kuri tada buvo pa
prasta šiukšlių duobė.

Tytuvėnuose jaunuoliai atė
jo ir prašėsi būti priimami į 
delegacijos piligrimų kelionę. 
Jų noras būvo patenkintas. 
Taip 50 jaunuolių, išsinuomo
jo seną autobusą, lydėjo dele
gaciją į kitus miestus.

Šiluvoje, kuri buvo šios ke
lionės centras, delegacija bu
vo priimta kardinėlo Vincen
to Sladkevičiaus. Jis išaukšti
no ir palaimino TFP organiza
cijos pastangas ir jos žygį, iš
reikšdamas taipogi viltį, kad 
gražus ir reikalingas TFP orga
nizacijos bendradarbiavimas 
su lietuviais niekad nebus nu
trauktas.

Lietuvių dėkingumas
Julio Ubelohde, šių metų 

delegacijos pirmininkas, kal
bėdamas įvairiomis progomis, 
pabrėžė, jog šioje kelionėje 
lietusių visuomenėje rado gy
vus, malonius atgarsius, kai 
organizacijos nariai čia lan
kėsi prieš trejus metus. Pa
sak pirmininko, tai rodo nepa
mirštamą Lietuvos žmonių dė
kingumą. Paprastai žmonės 
linkę įvykius užmiršti. Lie
tuvoje atvirkščiai, žmonės lie
ka dėkingi ilgai tiems, kurie 
juos aplankė, kai buvo itin 
sunkus gyvenimas. Kor.

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

čiau, bet tik nedaug numerių. 
O dabar visas komplektas taip 
gražiai išleistų knygų! Tai ka
pitalinis istorijos veikalas iš 
sovietmečio gyvenimo Lietuvo
je. Aš negirdėjau, kad kas nors 
analogiška būtų buvę leista ki
tose valstybėse.

Čikagoje gyvenantis mūsų 
mokyklos auklėtinis, buvęs Či
kagos aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos direktorius 
Juozas Masilionis mums at
siuntė “Aušros” ir “Varpo” fo- 
tografuotiniu būdu išleistus 
komplektus.

“Kroniką” lyginčiau su “Auš
ra” ir “Varpu”, carinės Rusijos 
metais žadinusiais Lietuvą. Su 
dideliu dėmesiu perverčiau vi
sus tomus, peržiūrėjau pavar
džių rodyklę. Labai mane do
mino žmonės, susiję su mūsų 
mokykla (t.y. buvę jos moky
tojai ir auklėtiniai), kad ga
lėtume muziejų papildyti nau
jausia medžiaga. Daugiausia 
rašyta apie Vytautę Skuodį, ku
ris baigė vieneriais metais 
anksčiau už mane. (Jis jau ket
virtas mėnuo grįžęs į Lietuvą, 
vėl dirba Vilniaus universite
te). Tai ir jo bylos medžiaga, jo 
laiškų ištraukos ir kita medžia
ga. Mokytojai ir mokiniai labai 
domisi šiuo leidiniu. Kasdien 
pilna skaitytojų ir pertraukų 
metu ir po pamokų.

Dalį religinio turinio knygų 
palikdami muziejaus apyskai
toje, perdavėme gimnazijoje 
veikiančiam tikybos kabine
tui, kad pamokų metu mokiniai 
galėtų susipažinti ir su reli
gine literatūra, kuri soviet
mečiu Lietuvoje nebuvo lei
džiama.

Rudenį paminėjome buvusio 
mūsų gimnazijos direktoriaus, 
rašytojo, filosofo, kunigo J. 
Lindės-Dobilo gimtadienį. Ta 
proga muziejuje surengėme di
delę parodą apie jo veiklą ne
priklausomos Lietuvos metais. 
Vyko didelis minėjimas, kuria
me dalyvavo ne tik mokytojai 
ir mokiniai, bet ir žmonės, pa
žinoję J. Lindę, buvę jo moki
niai. Jis iki mirties 1934 m. va
dovavo “Meno kuopai”, savotiš
kam literatūros klubui, išug
džiusiam nemaža Lietuvai ži
nomų žmonių.

“Meno kuopa” leido laikraš
tėlius. Vieno iš jų pavadinimas 
buvo “Dobilo žiedas”. Tęsdami 
tradicijas, atgaivinome jo lei
dimą. Pavasarį išėjo pirmasis 
jo numeris, o prieš pat Nau
juosius metus pasirodė ir ant
rasis. Nuo prieškarinio ski
riasi tuo, kad anie buvo dau
ginami šapirografu, o šie - 
spausdinti tipografiniu būdu. 
Siunčiu vieną numerį. Pama
tysite, kuo mes dabar gyve
name. Negaliu teigti, kad tai 
pilnas mūsų šiandieninės veik
los ir darbo atspindys, bet šis 
tas matyti.

Red. prierašas. Iš pridėto L. 
Jasiūnienės, kun. K. Kuzmins
ko giminaitės, laiško matyti, 
kad Panevėžyje buvo surengta 
Knygnešio diena su paroda, 
paskaitomis... Joje buvo 
įrengtas specialus stendas
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikai”. Kun. K. Kuzminsko, 
vieno iš pagrindinių “Kroni
kos” leidybos organizatorių 
JAV-se, tėviškės kaime - Baluš- 
kiuose pastatydintas specialus 
koplytstulpis “Kronikos” lei
dėjams pagerbti. Jis ir pašven
tintas su atitinkamomis apei
gomis bei programa ryšium su 
lietuviškos spaudos atgavimo 
sukaktimi.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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PERLAIDOJO PARTIZANUS

Panevėžiečiai Gedulo ir vil
ties dienos išvakarėse perlai
dojo žuvusius savo krašto par
tizaninių kovų dalyvius. Jų su
rastus palaikus Panevėžin atve
žė Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos istorinės 
atminties grupės vadovas A. Ši
mėnas. Tarp atrastųjų buvo pa
laikai jaunų gimnazistų Jono 
Rudžio ir Prano Vaičiūno, šau
lio Petro Masilionio bei jo bi
čiulio Antano Juodelio ir mo
tinos Onos Juodelienės. Kated
ros kapinėse su perlaidojamais 
partizanais atsisveikino jų pa
laikus suradęs A. Šimėnas, Pa
nevėžio burmistras V. Vizba
ras, karinės įgulos vadas mjr. 
A. Vaičeliūnas, buvęs partiza
nas B. Juospaitis ir ramygalie- 
tė literatė B. Mikėnienė, per
laidojamų gimnazistų bendra
klasė.

RAŠTIKIAI GRĮŠ LIETUVON
Buvusio Lietuvos kariuome

nės vado gen. Stasio Raštikio ir 
jo žmonos Elenos palaikus Ka
riuomenės šventės išvakarėse 
tikimasi perlaidoti Petrašiū
nų kapinėse. Palaikų perveži
mu rūpinasi iš Sibiro grįžu
sios Stasio ir Elenos Raštikiu 
dukros Meilutė Alksnienė ir 
Laimutė Dabrovolskienė. Šiuo 
reikalu jos kreipėsi į Lietu
vos prez. Algirdą Brazauską. 
Jis pažadėjo paramą ir pasirū
pino vyriausybinės komisijos 
sudarymu. Palaikams pervežti 
iš Los Angeles ir perlaidoti 
Kauno miestui skirtose Petra
šiūnų kapinėse reikėjo specia
lių dokumentų. Lietuvos amba
sada JAV įstaigoms turėjo pa
rūpinti mirties liudijimus, iš 
Lietuvos gautus dukrų ir mies
to savivaldybės sutikimus par
sivežtus palaikus perlaidoti 
Petrašiūnų kapinėse. Anglų 
kalbon išversti dokumentai, 
patvirtinti notaro, jau pasiųsti 
Lietuvos ambasadai. Atrodo, 
Lietuvos vyriausybė padengs 
palaikų sudeginimo, pelenų 
pervežimo ir laidotuvių išlai
das. Rugpjūčio 13 d. Kaune 
buvo atgautos štabo patalpos, 
kuriomis ilgus metus naudojo
si okupacinės sovietų kariuo
menės vadovai. Buvusio Lietu
vos kariuomenės vado gen. S. 
Raštikio kabinete jau sėdi Lie
tuvos karinių oro pajėgų vadas 
pik. Z. Vegelevičius.
SKLANDYMO MOKYKLA NIDOJE

Rugpjūčio 14 d. buvo pami
nėta Nidos sklandymo mokyklos 
šešiasdešimtmečio sukaktis, su
traukusi gausų būrį veteranų iš 
visos Lietuvos. Minėjiman įsi
jungė sklandymo veteranai iš 
Kauno ir Vilniaus aeroklubų, 
centrinio Lietuvos aeroklubo 
vadovai J. Stanaitis ir A. Kar
pavičius. Oficialioji minėjimo 
dalis buvo pradėta Nidos kino 
teatre ir prie 1983 m. mokyklos 
penkiasdešimtmečiui pastatyto 
paminklo. Lietuvos oreivių 
šventės dalyvius sveikino Ni
doje atostogavęs susisiekimo 
ministeris Jonas Biržiškis. 
Tada visi susirinko Sklandy
tojų kopoje prisiminti istori
nių dienų. Nidos sklandymo mo
kykla, ten steigta 1933 m., iki 
II D. karo pradžios paruošė apie 
pusę tūkstančio sklandytojų. 
Pasaulyje tada jos atstovai už
ėmė III vietą, ore išsilaikę 26

vai. 10 min., pakilę į 2.650 m 
aukštį, nusklendę be nusileidi
mo 169 km. Nidos sklandymo mo
kyklos auklėtiniai Balys Kar
velis ir Bronius Oškinis tapo 
žymiaisiais lietuviškųjų sklan
dytuvų konstruktoriais, stebi
nusiais ne tik Lietuvą, bet ir ją 
okupavusią Sovietų Sąjungą. 
Sukaktuvinės šventės programą 
atliko lakūnai, sklandytojai ir 
parašiutininkai iš Klaipėdos, 
Šilutės, Mažeikių aeroklubų. 
Lietuvos karinės oro pajėgos 
jon įsijungė iš Panevėžio at
siųstu “An-2” lėktuvu. Įspū
dingas spalvingumu buvo tikslus 
parašiutininkų nusileidimas į 
Sklandytojų kopos viršūnę.

KŪRENAS KURŠIŲ MARIOSE
Kuršių mariose seniau buvo 

žvejojama ir iš jų Klaipėdon 
plaukiama kurėnais — plokščia
dugniais iš ąžuolo padirbdin
tais laivais. Juos iš marių iš
stūmė motoriniai žvejybos lai
vai, kurėnų meistrų paskutinio
sios kartos mirtis. Dabartiniams 
žvejams kadaise marių milžinu 
laikytas kūrenas buvo tapęs pra
eities legenda. Ją gyveniman 
grąžino Nidoje gyvenantis tau
todailininkas ir žymus krašto
tyrininkas Eduardas Jonušas. 
Rugpjūčio pradžioj su sūnumi 
Jovu ir šuneliu Pūkiu jis at
plaukė Klaipėdon paties pasi
statytu kurėnu. “Lietuvos ryto” 
atstovė Aušra Pilaitienė skai
tytojams pasakoja: “Tai buvo 
sena medžio meistro svajonė. 
Pagal istorinius dokumentus 
parengti laivo brėžinius jam 
padėjo burlaivių modeliuoto
jas Henrikas Mališauskas, res
tauratorius Henrikas Steiblys. 
Šiaip viską darė pats: korpusą 
surentė iš lietuviško ąžuolo, 
į dugną suklojo gerai išmirky
tas pušis. Vienuolikos metrų 
ilgio kūrenas turi tokio paties 
aukščio stiebą su vėtrunge . ..” 
E. Jonušo pasistatytasis nuo 
senųjų kurėnų skiriasi tik bre
zentine bure. Ankstesniais šimt
mečiais jas siūdavo iš lino. E. 
Jonušo kurėnu po Kuršių marias 
plaukiojo ir ten atostogavęs 
Lietuvos prez. Algirdas Bra
zauskas. Dabar vieninteliu ku
rėnu Lietuvoje po Kuršių ma
rias vežiojami atostogautojai, 
ypač turistai iš Vokietijos.

NENORI LENINO PAMINKLO
Jau esame rašę apie bronzinį 

Lenino biustą, pavogtą Jonavo
je, bet surastą ir iš vagių atimtą 
policininkų. Šio miesto centre 
nuo pjedestalo nukeltas Leni
nas buvo uždarytas Jonavos ko
munalinių įmonių kombinato 
sandėlyje. Iš ten jį išgabeno 
pelninga žaliava norėję pavers
ti vario vagys. Išgelbėto Leni
no likimą sprendė Lietuvos 
aukščiausiasis teismas jį pa
vogusių spekuliantų teisme. 
Leniną buvo įsakyta grąžinti 
Jonavos komunalinių įmonių 
kombinato sandėlin, iš kurio 
jis buvo pavogtas. Tačiau šį 
kartą masalu vario vagims ta
pusio bronzos gabalo nesutinka 
saugoti kombinato vadovai. Ne
padeda net ir aukščiausiojo 
teismo pastaba, kad Lenino 
biustas nėra bronzos gabalas, 
bet Lietuvoje gimusio, augusio 
ir dailės studijas baigusio 
skulptoriaus Konstantino Bog
dano kūrinys. y KSt.

EDUARDAS JONUŠAS legendiniame kurėne Kuršių mariose
Nuotr. B. Aleknavičiaus

Mielą draugą, taurų lietuvį

PRANĄ SAKALĄ, 
švenčiantį aštuoniasdešimtąjį gimtadienį, 
nuoširdžiai sveikiname ir ta proga siunčiame įnašą 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI.

$25 - P. A. Armonai, E. Apanavičius, J. E. Bajoraičiai, 
M. D. Jonikai, J. S. Miškinai, J. R. Pleiniai, A. A. Pilipavičiai, 
J. Z. Rickai, p. X, G. A. Skaisčiai; $15 - Albina Didžbalienė.

Kanados lietuvių fondas už aukas dėkoja.

Hamilton, Ontario
PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS 

komitetas ir būrys geraširdžių ha- 
miltoniečių kruopščiai dirba. Iš 
šelpiamųjų gaunami padėkos laiš
kai, kad siuntos tikrai juos pasie
kia. Visi labai dėkingi. Praėjusį 
pavasarį buvo išsiųsta 80 dėžių 
drabužių, avalynės, vitaminų, vie
nuolika kėdžių invalidams. Ši 
siunta buvo nukreipta į Kaišia
doris, Šiaulius ir Vilniaus tu
berkuliozinės ligoninės vaikų 
skyrius. Šiuose centruose yra pa
tikimi asmenys, kurie tvarkingai 
veda siuntų atskaitomybę. Kai 
gaunam adresus šelptinų šeimų, 
patikriname ir kiek galime mėgi
name padėti. Šalpos darbas buvo 
pastebėtas ir mūsų organizacijų. 
Ateitininkai ir skautai parašė 
vaikams į ligonines laiškų ir pa
ruošė įvairių žaidimų.

Baigiantis vasarai, jau planuo
jama rudens siunta, kad Kalėdų 
senelis galėtų laiku ten esančius 
aplankyti. Tinkamus drabužius, 
ypač avalynę, prašoma pristaty
ti į parapijos salę iki spalio 3 d. 
Jai reikalinga pagalba, skambinki
te Genutei tel. 522-2698. Už nuo 
skardinių surinktas kilputes jau 
išsiuntėm labai mažai vartotą li
gonio kėdę. Tikimės greitai surink
ti ir antrai. Šis užmojis apjungia 
visus vyresnius, jaunus ir vaikus. 
Kviečiame visus įsijungti į tą gerą 
darbą - pagalbą kitam žmogui. E.N.

UŽJAUSDAMI ARTIMUOSIUS, 
a.a. Vlado Panavo atminimui Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$25 - A. P. Volungės; $20 - A. Bun- 
gardienė, EI. K. Gudinskai, J. Jaki- 
mavičiūtė, Kotryna Meškauskienė; 
a.a. Prano Pareščio atminimui $25 
- A. P. Volungės; a.a. Albinos Paši- 
lienės atminimui: $20 - A. Mikšie-

nė; $10 - F. Venckevičienė; kitos 
aukos: $680 - N.N.; $100 - E. Bub- 
nienė; $30 - S. K. Karaškai; $25 - 
M. Renkienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja Pagalba Lietuvos vaikams 

komitetas Hamiltone

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) T#

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Pristato jūsų artimiesiems maisto produktų siuntas, sudarytas Lietu
voje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti nuo 5 iki 14 dienų.

SIUNTINYS nr. 2
Miltai ..........................
Cukrus .......................

............. 10 kg

............. 10 kg
Pupelių kava ..............
Arbata........................

........... 500 gr

..........  200 gr
Kumpis rūkytas ......... ............... 3 kg Šokoladas.................. ........... 500 gr
Dešra rūkyta .............. ............... 3 kg Majonezas ................. ........... 400 gr
Sviestas .................... ............... 1 kg Šprotai ....................... ........... 5dėž.
Sūris olandiškas ...... ............... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ................. 2I
Manų kruopos .......... ............... 2 kg Kiaušiniai ................... .........  20vnt.
Lazdyno riešutai ...... ............... 1 kg
Apelsinai ................... .................2 kg Kaina......................... ....... $105.00

SIUNTINYS nr. 3
Miltai ......................... .......  10 kg Dešra......................... ........  2 kg
Cukrus ...................... .......  10 kg Razinos ..................... ....... 2 kg
Ryžiai........................ .......  10 kg Džiovintos slyvos...... ......... 1 kg
Makaronai................. .......... 5 kg Mielės ........................ .... 100 gr
Kruopos .................... ........... 3 kg Alyva saulėgrąžų ...... ............ 2I
Manai........................ .........  2 kg Kiaušiniai ................... .... 10 vnt.
Sūris lietuviškas....... ........... 2 kg Kaina......................... ..... $92.00

Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės. Kainos gali 
keistis dėl Lietuvos rinkos kalnų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

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 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-1 
vežame autobusu keleivius į Mont
real į ir iš Montrealio.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: a.a. Vlado Panavo atmi
nimui: $50 - Z. Al. Stanaičiai; $30 
- K. L. Meškauskai; a.a. Albinos 
Pašilinienės atminimui: $25 - A. 
Dronsatavičius; $10 - P. M. Šiu- 
liai, A. Mačiulaitienė; a.a. Prano 
Pareščio atminimui $20 - B. A. 
Sopiai.

KLF dėkoja už aukas.

“GYVATARO” šokėjai, vadovai 
ir jų draugai praleido labai gra
žią popietę rugpjūčio 29 d. gegu
žinėje. Didelė padėka šeiminin
kei A. Deksnienei ir jos padėjė
joms, valdybai ir visiems šokė
jams, kurie prisidėjo prie šio ren
ginio. Ypatinga padėka visiems, 
kurie aukojo loterijai. Oras buvo 
gražus, ir lietus palaukė, kol baig
sis gegužinė. Ačiū visiems atvyku- 
siems. Savo dalyvavimu parėmėte 
Hamiltono šokantį jaunimą.

Po gegužinės buvo sušauktas 
šokėjų-tėvų susirinkimas pasi
tarti apie artėjančią Dainų ir šo
kių šventę Lietuvoje. Jau pradėta 
telkti lėšas kelionei ir reikia ti
kėtis, kad iki vasaros su Hamilto
no lietuvių pagalba finansinė naš
ta jaunimui palengvės. Susirinki
me pranešta, kad visi norintys da
lyvauti šventėje, turi tą norą pa
reikšti iki rugsėjo 19 d. Norin-
tieji “Gyvatarui” paaukoti, pra
šomi skambinti pirmininkui Kazi
mierui Deksniui, tel. 332-6006, 
arba iždininkei Rūtai Kamaitytei 
tel. 529-5747. Jei kas norėtų įsto
ti į šokėjų eiles, tesikreipia į pir
mininką. K. Deksnys

Paruošta siunta Lietuvos vaikams išvežama nuo Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos patalpų

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A y a į) LIETUVIŲ KREDITO 
1 /YJLlV A 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%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.25%
neklln. 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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Filadelfijos apylin
kės narių visuotiniame susi
rinkime buvo pertvarkyta ir per
rinkta senoji valdyba, iš jos pa
sitraukus pirm. Kristinai Voler- 
tienei, vicepirm. Pauliui Daino
rai ir jaunimo atstovei Kristinai 
Balten. Persitvarkiusią Filadel
fijos LB apylinkės valdybą suda
rė: pirm. Teresė Gečienė, vice
pirm. Tomas Danta, sekr. Anilio- 
ra Mašalaitienė, ižd. Roma Kru- 
šinskienė, narė humanitari
niams ir socialiniams reikalams 
Jeanne Šalčiūtė-Dorr, “Bend
ruomenės balso” koordinatorė 
Julija Dantienė, “Bendruome
nės balso” reikalų vedėjas Ge
diminas Dragūnas, pensininkų 
vadovas Bronius Krokys ir Vin
co Krėvės mokyklos reikalų ve
dėja Brigita Krasinskienė.

“Dainavos” stovyklavietės rė
mėjų suvažiavimas įvyko liepos 
25 d. metinės šventės metu. Ji 
pradėta tradicinėmis Mišiomis 
ir suvažiavusiųjų pasilinksmi
nimu prie Spyglio ežerėlio. Rė
mėjų posėdis susilaukė apie 30 
dalyvių. Direktorių tarybos 
pirm. Vytas Petrulis, vadova
vęs posėdžiui, džiaugėsi, kad 
jų eilėse buvo ne tik “Dainavos” 
veteranų, bet ir jiems talkon 
ateinančios jaunesniosios kar
tos atstovų. V. Petrulis nusi
skundė, kad stovyklavietės pa
statai sensta, o pajamos ir lė
šos mažėja. Esą amerikiečiai 
žavisi jos aplinka, bet stebisi 
menkėjančiais pastatais. Ižd. 
Stepas Smalinskas taip pat pa
brėžė susirūpinimą finansine 
“Dainavos” ateitimi. Dalis au
kų, kurias anksčiau gaudavo 
“Dainava”, dabar tenka Lietu
vai. Svetainės atnaujinimas, 
stogų pataisymas ir tiltelis 
žuvavimui kainavo apie $15.000. 
Seniau išlaidos būdavo mažes
nės, didelę darbo dalį atliekant 
talkos būdu. Pernai “Dainavos” 
stovyklavietė turėjo $47.424,17 
pajamų, o išlaidų — $50.444,30. 
Iki š. m. liepos 1 d. gautos pa
jamos yra $7.000 mažesnės už 
pernykščias.

“Dainavos” direktorių tary- 
bon buvo perrinkti Vytas Pet
rulis, dr. Marius Laniauskas, 
Vidas Neverauskas, Kastytis 
Giedraitis ir Vytas Čyvas, o 
Ignas Beržinskas — išrinktas. 
Stovyklavietės administratorius 
Marius Gražulis savo įsiparei
gojimus baigs 1994 m. pavasa
rį. Šiame rėmėjų posėdyje jis 
nedalyvavo, laiku negavęs pra
nešimo. Buvo diskutuotas koply
čios pastatymas “Dainavoje”, 
bet šiam planui įgyvendinti rei
kia mecenatų, o jie dar nesuras
ti. Nesutartas ir koplyčios dy
dis, neaptarti jos projekto rei
kalai. Šį klausimą teks spręsti 
ateityje, kai atsiras mecenatų.

Argentina
A. a. Pranas Ožinskas, ilgus 

dešimtmečius sostinėje Buenos 
Aires leidęs ir redagavęs “Ar
gentinos lietuvių balsą”, mirė 
liepos 29 d. Velionis gimė 1907 
m. vasario 11 d. Šiauliuose, de
šimtį vaikų turėjusioje šeimo
je. Į Argentiną atvyko ir lietu- 
viškon veiklon įsijungė 1927 m. 
Deja, ji nedaug paramos susilau
kė iš negausių pokario ateivių, 
kurių nemaža dalis dėl neįpras
to klimato ir nepalankių ekono
minių sąlygų išvyko į jiems ar
timesnes šalis, turinčias dides
nes lietuvių kolonijas. Trumpą 
nekrologą Vilniuje paskelbusi 
“Tiesa” primena, kad velionis 
buvo kultūrinių ryšių su oku
puotąja Lietuva šalininkas, jo
je lankęsis keletą kartų. Po ne
krologu atspausdinta Lietuvos

žurnalistų sąjungos užuojauta 
velionies šeimai ir artimie
siems.

Australija
A. a. Česlovas Pečiukaitis, Ade

laidėje įsikūręs pokarinės at
eivių bangos narys, mirė ištik
tas širdies smūgio viešnagės 
metu Lietuvoje liepos 16 d. Pa
laidotas Sintautų kapinėse, kur 
ilsisi jo tėvai ir giminės. Ve
lionis gimė 1925 m. balandžio 8 
d. Šakių apskrities Vikeliškių 
kaime. Augo su trim broliais ir 
dviem seserimis. Australijon 
atvyko 1948 m. iš DP stovyklos 
pokario Vokietijoje. Darbo prie
volę atlikęs Vakarų Australijo
je, persikėlė didoką lietuvių ko
loniją turinčion Adelaidėn. Įsi
gijęs taksį, daug metų vežiojo 
keleivius, kol šio darbo turėjo 
atsisakyti dėl širdies sutriki
mų ir išeiti pensijon. Velionis 
priklausė Adelaidės lietuvių 
sporto klubui “Vytis”, žaisda
mas tinklinį ir talkindamas pa
galbinėje veikloje. Velionis 
taipgi buvo Adelaidės lietuvių 
sąjungos narys, darbavęsis jos 
muziejuje ir Lietuvių namuose. 
Po sunkios plaučių ligos ir dvie
jų operacijų ryžosi aplankyti 
sesers ir brolio šeimas Lietu
voje ir galbūt įsikurti tėviškė
je. Šią problemą dabar išspren
dė netikėta mirtis.

Britanija
Londono lietuvius birželio 

20, sekmadienį, aplankė neti
kėti svečiai iš Kauno — dide
liu autobusu atvykusi Jono 
Jablonskio vidurinės mokyk
los šeštokų ir šeštokių eks
kursija, vadovaujama Zitos Balt- 
rėnienės. Ekskursijon buvo įsi
jungusių mokytojų ir kai kurių 
moksleivių tėvų. Autobusas su
stojo prie Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos šventovės prieš 
pat sekmadienio Mišias. Tauti
niais drabužiais pasipuošę 
moksleiviai prie altoriaus at
nešė lietuviškos duonos — iš 
Kauno atvežtą savo auką Mi
šioms. Po pamaldų parapijie
čiai ir svečiai susitiko parapi
jos svetainėje. Moksleiviai vie
nybės ženklu pasirinko iš Kau
no atsivežtą lietuvišką duoną. 
Ją pašventintą nuo altoriaus 
atsinešė svetainėn ir dalijosi 
su parapijiečiais. Moksleiviai 
atliko lietuviškų dainų, gies
mių, deklamacijų ir tautinių 
šokių programėlę. Ekskursantai 
iš Šv. Kazimiero parapijos nu
važiavo ir į Lietuvių namus. 
Ten svečius iš Kauno sutiko 
DBLS centro valdybos nariai. 
Juos pasveikino ir su Lietuvių 
namais supažindino valdybos 
pirm. J. Alkis.

SIUNTINIAI < 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 namu

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

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



Tradicinės arklių lenktynės su vežimais Kanados Kalgaryje Nuotr. J. Zubio

“Šauniausias renginys ant žemės rutulio”
ELYTĖ BALKYTĖ-ZUBIENĖ

Pasibaigė “Stempydo” šventė 
Kalgary. Žodis “stampede” reiš
kia stichiškas, panikiškas bė
gimas. Ši šventė yra tapusi tra
diciniu kalgariečių renginiu 
nuo 1912 metų. Žmonės, gyve
nantys Kalgaryje, vartoja posa
kį: “Visi mes švenčiame dvi di- 
žiąsias šventes metuose, tai šv. 
Kalėdas ir “Stempydą”, kurių 
labai laukiame ir visuomet iš 
anksto joms ruošiamės.” “Stem
pydo” šūkis — “Šauniausias ren
ginys ant žemės rutulio”.

Šventė įprastai vyksta liepos 
mėnesį, trunka 10 dienų. Į ren
ginį suvažiuoja dalyviai ir sve
čiai iš įvairių pasaulio šalių: 
Anglijos, Škotijos, Vokietijos, 
Austrijos, Lenkijos, Rusijos, 
na ir, aišku, gausiausias skai
čius iš Kanados bei JAV-bių. 
Šventė atidaroma iškilmingu 
paradu, į kurį visi skuba, kad 
galėtų užsiimti gero matomumo 
vietas. Teko kalbėtis su žmo
nėmis, kurie atėjo 6 v. ryto, 
nors paradas prasidėjo 9 v. Tai 
pastovūs parado gerbėjai. Iš
kilmingoje eisenoje dalyvauja 
įvairūs folkloriniai dainų ir 
šokių ansambliai, įžymūs kolek
tyvai — tiek vietiniai, tiek iš 
svetur: garbingi miesto svečiai, 
šventės grožio karalienė ir prin
cesės, kaubojai, klounai bei 
daug daug kitų su arkliais, avi
mis, šunimis ir pan.

Kiekvieną dieną vyko “Rodeo” 
ir arklių lenktynės su vežimais. 
“Rodeo” varžybos apima kelias 
šakas: jojimas ant laukinių ark
lių be balno ir su balnu, jojimas 
ant jaučių (šios pavojingiau

sios), laukinių arklių sutram
dymas ir pabalnojimas, jautukų 
surišimas bei pargriovimas. 
Geriausias kaubojus, pagal re
zultatus, iš kiekvienos varžy
bų šakos laimi $50.000. Jautu
kų surišimo ir pargriovimo var
žybose daug metų dalyvauja lie
tuvis Juozas Lukas. Kaubojus 
joja ant arklio, šalia išleidžia
mas bėgti jautukas. Kaubojus 
turi nušokti nuo arklio ir su
rišti jautukui kojas, arba di
desnį jautuką, pagriebęs už ra
gų, pargriauti ant žemės. Rezul
tatas nustatomas pagal laiką. 
Prieš keletą metų J. Lukas ta
po čempionu.

Kiekvieną vakarą vyko specia
lus “Grandstand Show” spektak
lis. Jame dalyvavo jaunieji šo
kėjai, dainininkai, muzikantai. 
Taip pat žonglieriai, juokdariai 
iš Amerikos, akrobatai iš Mask
vos. Labai įdomiai buvo pateik
ta programa vaikams su įvai
riausiais juokingais žvėrelių 
charakteriais, margaspalvėmis 
dekoracijomis ir išradinga sce
nografija. Spektaklis užsibaig
davo be galo spalvingais fejer
verkais.

Mugėje kiekvienas galėjo įsi
gyti tai, ko širdis pageidauja, 
pradedant maistu, drabužiais 
ir baigiant naujausios techno
logijos namų apyvokos reikme
nimis.

Domintysis menu turėjo pro
gos apsilankyti paveikslų ga
lerijoje ir tarptautiniame fo
tografijos salone. Paul van Gin- 
kel, vienas iš ryškiausių daili
ninkų, išstatė savo darbus šven
tės parodoje. Ekspresyvūs tapy
bos darbai — indėnų tematika, 

patraukė visų lankytojų dėmesį.
Muzikos bei šokio mėgėjų lau

kė specialūs paviljonai. Euro
pietiško stiliaus polkas ir val
sus griežė vokiečių (Bavarijos) 
paviljone — restorane.

Koncertavo kaimiškos (count
ry) muzikos žvaigždės kaip Dol
ly Parton, Dwight Yoakam, Su
sie Bogus — tai lietuvių kilmės 
dainininkė, gyvenanti Ameriko
je. Lengvam rokui atstovavo 
Peter Gabriel.

Gyvulėlių globėjai gėrėjosi 
šunelių, paršiukų, ančių lenk
tynėmis, gudrumu ir prieraišu
mu prie savo šeimininkų bei 
dresiruotojų.

Aštrių pojūčių mėgėjai ga
lėjo išbandyti įvairaus tipo 
karuseles, sūpuokles, naują 
variantą “Bungee jump” su kė
de. Žiūrint į kai kuriuos veiks
mus, šiurpas perbėgdavo per nu
garą, jau nekalbant apie jų iš
bandymą.

“Stampydo” karavanas, ke
liaudamas per miestą, kas rytą 
vaišindavo nemokamais pusry
čiais, visus norinčius para
gauti blynų.

Vieniems šis renginys didelė 
šventė, pramoga, kitiems — at
sakingas darbas, pvz. lietuvių 
kilmės gydytojui Jonui Zubiui. 
J. Zubis čia darbuojasi per 10 
metų. Su grupe sanitarų visuo
met pasiruošęs suteikti pirmą 
pagalbą sužeistiems kaubojams. 
Šių metų renginys praėjo gan 
sėkmingai, išskyrus vieną kitą 
lengvą sužeidimą.

Nors oras buvo neypatingas, 
dažnai linojo, bet tai nesustab
dė smalsių lankytojų. Visų nuo
taika buvo puiki ir pakili — ap
silankė 1.2 mil. žmonių.

Vladą Skirgailą išlydėjus
JURGIS JANUŠAITIS

1993 m. gegužės 23 d. Toronte, 
Kanadoje, neilgai sirgęs, į Amžiną 
tėvynę iškeliavo tylus, gilus pat
riotas, karštai mylėjęs Lietuvą, jos 
rūpesčiais gyvenęs a.a. Vladas 
Skirgaila. Paskutinį sudie velio
niui torontiečiai tarė gegužės 27 
d. Turner & Porter laidotuvių na
muose ir amžinybėn išlydėjo Roži
nio malda. Gegužės 28 d. Prisikė
limo šventovėje kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, ir kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM, už velionies sie
lą aukojo Mišias, kurių metu jaut
riai giesmes giedojo Danguolė 
Radtke. Paskutinėje a.a. Vlado ke
lionėje karstą nešė jo dvi myli
mos dukros-dr. Sigita Ramanaus
kienė, Gražina Stonkienė, jos vy
ras inž. Donatas, sūnus studen
tas Vytenis ir du Donato broliai. 
Gegužės 29 d. dalyvaujant tik šei
mos nariams ir kun. Pijui Šarpnic- 
kui, OFM, a.a. Vlado pelenai palai
doti Holy Cross kapinėse, Toronte, 
šalia žmonos Paulinos ir jos bro
lio Alfonso, mirusio 1956 m. Po 
pamaldų šventovėje, nemažas bū
rys a.a. Vlado ir jo šeimos artimų
jų Prisikėlimo parapijos salėje 
dalyvavo pietuose, kur susitiko 
velionies draugai. Jų metu dar 
kartą prisimintas šis taurus tė
vynės sūnus ir jo gyvenimas.

A.a. Vladas Skirgaila gimė 1910 
m. lapkričio 21 d. Kaune, Šan
čiuose. Likimas Vladą blaškė po 
pasaulį nuo pat vaikystės. Moky
tis pradėjo Petrapilyje, kur I Pa
saulinio karo metu buvo atsidūrę 
tėveliai. Po karo, sugrįžęs į tėvy
nę, pradžios mokyklą baigė Kau
ne, o Aušros gimnaziją 1931 m., 

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir atlie
kant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome pasinau
doti mūsų patarnavimu, ilgamečiu patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, išmokame jūsų nurodytam asme
niui arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikie
tiškais doleriais arba anglų svarais.
PERVEDIMO MOKESTIS 3%, plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $30. Už didesnius pervedimus kaip $10.000 
pervedimo nuošimtis yra mažesnis.

Z. Juras, / Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, ENGLAND

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

Vytauto D. universiteto, teisių 
ir ekonomijos fakultetą - 1936 m. 
Į gyvenimą a.a. Vladas ėjo sunkiu 
keliu, bet ryžtingai. Baigęs moks
lus, dirbo Lietūkio naftos skyriuje 
Kaune, Klaipėdoje. Statybos bend
rovėje Kaune, banke, Panevėžio 
cukraus fabriko statyboje. Parei
gas atlikdavo labai rūpestingai, 
ir dėl to jam buvo patikimos aukš
tos pareigos.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Vladas Skirgaila daug kelia
vo tarnybos ir asmeniškais reika
lais po užsienius. Lankėsi Olan
dijoje, Vengrijoje (Tarptautinėje 
studentų olimpiadoje 1933 m. Če
koslovakijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Latvijoje. Nuo pat stu
dentavimo laikų buvo aktyvus lie
tuvių organizacijų narys. Visą 
gyvenimą išliko besirūpinąs Lie
tuvos ateitimi, o okupacijos me
tais, būdamas tremtyje napapras- 
tai skaudžiai pergyveno savo tėvy
nės tragediją ir tikėjosi sugrįžti 
gimtinėn. Bolševikams antrą kar
tą okupuojant Lietuvą, drauge 
su tūkstančiais kitų tėvynainių 
į tremtį išėjo ir Vladas Skirgai
la su šeima. Vokietijoje gyveno 
Schwabisch Gmuende ir Kircheim 
Teck. Pergyveno Vokietijoje sun
kias dienas, nepriteklius, kol 
žmonos sesutė Adelė Mikšienė (jau 
mirusi) iškvietė į Kanadą, Toron- 
tan, 1948 m.

Toronte a.a. Vladas dirbo sun
kius darbus šokolado, dažų, mil
tų fabrikuose, naktiniu sargu ir 
bandė laimę nekilnojamo turto 
pardavime. Domėjosi investici
jom, labai daug skaitė, kasdien 
klausė radijo pranešimų iš įvai-
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rių kraštų, rinko pašto ženklus, 
dalyvavo baltiečių filatelistų 
veikloje. Pritarė tautinės min
ties krypčiai bei idėjom. Buvo 
nuoširdus ir nuolatinis Tautos 
fondo, Lietuvių bendruomenės 
darbų rėmėjas. Dalyvavo Aušros 
gimnazijos suvažiavime Čikago
je 1982 m. Auka ir darbu prisidė
jo prie Aušros gimnazijos knygos 
išleidimo Toronte 1986 m.

Šeimą sukūrė 1936 m. gruodžio 
25 d., vesdamas Pauliną Baraus
kaitę iš Pandėlio, dirbusią Klai
pėdoje, geležinkelio stotyje, ke
lių valdyboje Kaune, Inžinierių- 
architekų sąjungoje reikalų ve
dėja. Ji mirė prieš keletą metų. 
Paulinos ir Vlado Skirgailų šei
mą lydėjo gražus, laimingas gyve
nimas, apdovanojęs ją dviem duk
rom - Sigita ir Gražina. Skirgai
lų šeimos didysis rūpestis - iš
mokslinti ir į gyvenimą išleisti 
dukreles - sėkmingai pavyko. Pau
lina ir Vladas Skirgailos, gyven
dami Kanadoje, jau nuo 1976 m. 
vykdavo į JAV pas dukrelę dr. Sigi
tą ir žentą inž. Vytenį Ramanaus
kus praleisti atostogų, o vėliau, 
Ramanauskams įsikūrus Daytona 
Beach, FL, Skirgailos čia būdavo 
nuolatiniai atostogautojai žiemos 
metu.

Paulina ir Vladas, nuo pat jau
nystės sportininkai, nepaprastai 
džiaugėsi žiemos metu atostogau
dami prie gražaus Atlanto. Kas
dien čia pajūryje susitikdavome, 
maudydavomės, keliaudavome. Tai 
buvo nuostabiai malonūs žmonės, 
amžinai besirūpiną tėvynės atei-

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
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timi. A.a. Vladas, Lietuvai lais
vėjant, keliavo į tėvynę 1989, 1990, 
1991 ir 1992 m., taigi kasmet ir bu
vo laimingas dar pamatęs savo gim
tąją žemelę. 1992 m. po daugelio 
metų pirmą sykį pasimatė ir su sa
vo broliu, gyvenančiu Šveicari
joje. Paskutinį kartą a.a. Vladas 
Daytona Beach aplankė praeitą 
žiemą. Bet jo sveikata jau buvo pa
kitusi. Buvo tylus, skundėsi nega
liomis, tačiau dar lietuviškuoju 
gyvenimu uoliai domėjosi.

Giliame liūdesyje liko jo myli
mieji: dukra Gražina Stonkienė, 
svetimų kalbų mokytoja gimnazi
joje, jos vyras inž. Donatas, vai
kaitis studentas Vytenis; dukra 
dr. Sigita, mokyklų psichologė, 
jos vyras inž. Vytenis Ramanaus
kai, dukraitės - studentės Kristi
na ir Lina, brolis Kostas su šeima 
Šveicarijoje, pusseserės Lietuvo
je. Velionies sesutė Eleonora mi
rė 1991 m. Toronte.

Amžinoji Šviesa tegu tau švie
čia ir tebūnie tau, mielas Vladai, 
lengva Kanados žemelė.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Pigios Kelionės i 
Biijos 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 gerą 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!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

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
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat 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 Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrendant. 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.



Naujas “Lietuvis žurnalistas”
ALFONSAS NAKAS

Ilgai lauktas tų, kurie jo re
daktorei medžiagą pradėjome 
siuntinėti 1992-jų gale. Jis bu
vo žadėtas 1993-jų kovo mėne
sį, o skaitytoją pasiekė tik rug
pjūčio pradžioje. Dėl vėlavi
mosi dar porą pastabėlių pri
dėsiu apžvalgos gale.

Į didelio formato (tokio, kaip 
būdavo amžinos atminties “Ai
dai”) 64 psl. sąsiuvinį redak
torės, LŽS v-bos pirmininkės 
Rūtos Klevos Vidžiūnienės su
rinkta daugiau kaip dviejų tu
zinų autorių rašiniai-rašinė- 
liai. Kadangi keletas pusla
pių tekę smulksmės skilčiai 
“Aplink mus” bei skaitytojų 
laiškams, leidinio nemačiu
sieji gali įsivaizduoti, ko
kie trumpi rašiniai bei repor
tažai turi būti. Dauguma tik
rai labai trumpi, po puslapį ir 
po pusę, tik keletas užima po 
du, pustrečio ir tris puslapius. 
Žinant, kad redaktorė pusla
pių skaičiaus neribojo, gali
ma tvirtinti, jog niekas ne
panoro per daug įsibėgėti, tar
tum rašydami dienraščiui ar 
savaitraščiui. Maloniai ste
bina tai, kad apsieita be sla- 
pyvardininkų. Tik pati redak
torė pasirašo RKV, bet kitur 
vistiek savo pavardę atsklei
džia. Pasigedau vieno kito var
do, kur pasitenkinta inicialu.

Apžvalgėlę pradėsiu nuo 
pirmojo puslapio. Stengsiuosi 
bent vienu kitu sakiniu at
skleisti, kuris apie ką rašo. 
Kiek galima vengsiu rašinių 
pavadinimų, nes jie vieni man 
užimtų visą mašinraščio pus
lapį, kai “TŽ” redaktorius pra-

RAIMUNDAS MICKEVIČIUS, 
labai gerais pažymiais baigęs To
ronto universitetą ir įsigijęs tiks
liųjų mokslų bakalauro laipsnį 
(B.Sc.), gavęs stipendiją toliau 
studijuoja tame pačiame universi
tete, siekdamas magistro laipsnio. 
Jis yra Wasagoje gyvenančių C. ir R. 
Mickevičių sūnus

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos............................... $2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ............... $7.00
arba 1 kg.............................................................$1.20
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ........................................................................ $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. 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., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

šo viską sudėti į tris puslapius.
Red. RKV pažeria keletą 

minčių apie žurnalizmą bei 
žurnalistus. Piktinasi “Drau
go” užuomina, kad į “LŽ” tebe
rašo “pasenę buvę žurnalis
tai”.

Bronys Raila pateikia ver
tingų užuominų apie Lietuvos 
bei išeivijos periodikos bib- 
liografavimą, reiškia rūpestį 
dėl bibliografijos, ypač išei
vijoje, apleistumo.

Vytautas Volertas iškelia 
nepaprastą Vasario 16-sios 
reikšmę, kuri niekada nesu- 
mažėsianti, o gali atsitikti, 
kad jos pavėsy pasaulis išgirs 
šauksmą “gelbėkite!”

Vincas Trumpa papasakoja, 
kaip ir kurioje spaudoje jau
nas bendradarbiavo ir kodėl 
pasirinko opozicinę spaudą 
visam gyvenimui.

Juozas Žygas su gera sarkaz
mo doze pakalba apie išeivijos 
žurnalistų vargus, kai reikia 
konferencijas ir kultūrinius 
įvykius aprašinėti.

Jurgis Janušaitis labai pe
simistiškai rašo apie išeivijos 
spaudą aplamai, siūlydamas 
laikraščiams jungtis. Tik pa
tetiškai nuskamba paskutinis 
sakinys: “Tikėkime į spaudos 
šviesesnę ateitį!” Su šypsena 
kolegai šūkteliu: “Ne, Jurgi, 
netikėkime!”

Nora Kulpavičienė — vie
nintelė šio “LŽ” feministė. 
Pasipiktinusi nuolatiniu “vy
rų vyravimu”, faktais parodo, 
kad tai ne tiesa: iškilių mote
rų būta ir esama visose srityse!

Stasys Sližys paaiškina apie 
išeivijos spaudoje rašančių 
muzikos kritikų sunkumus, 
laviruojant tarp ožkos ir ko
pūsto ...

J. P. Kedys iš Australijos 
(ten politikos žurnalo red. per 
tris dešimtmečius) pataria ne
pergyventi dėl partijų nevie
nybės. Esą, tam ir demokrati
ja, kad per skirtingas nuomo
nes gerovė kiltų.

Aurelija M. Balašaitienė, 
pasigrožėjusi tarptautiniu 
žurnalizmo liudijimu, patei
kia Tarptautinės žurnalistų 
federacijos narių elgesio prin
cipų lietuvišką vertimą. Po 
asmeniškų komentarų, pagei
dauja, kad žurnalistų etikos 
principus “kiekvienas lietu
vis žurnalistas ir kiekvienas 
redaktorius” įsisąmonintų. Ak, 
vaje, kad tie linkėjimai Die
vo ausin! Ir kad gydytojai-plėš- 
rūnai įsisąmonintų Hipokrato 
priesaiką!...

Bronius Juodelis Sovieti- 
joje išugdytą Lietuvos žur
nalizmą laiko blogos virtuvės 
produktu, o Vakarų — geros. 
Konkrečiai, piktinasi “Res
publikos” dienrašty skaitytu 
Albino Visockio straipsniu.

GINTARAS

EXPRESS

Alfonsas Šešplaukis-Tyruo- 
lis glaustai supažindina su 
trimis nepr. Lietuvoj išleis
tais žurnalistų metraščiais 
(1934,1937 ir 1940 metais).

Kazys Baronas pasakoja 
apie Vilnių, kai jį 1944 m. pa
liko, ir Vilnių, kokį 1992 m. 
atrado.

Andrius Mironas, surinkęs 
apie 80 jo nuomone nevarto
tinų žodžių bei sąvokų. Su 
dauguma siūlomų pakaitalų 
sutinku. Bet nuo medios, ar 
medijos niekada neatsisaky
siu, nes siūloma Žinija nieka
da neprigis, o žiniasklaida 
(vienas žodis, be brūkšnio per 
vidurį) tikrai gramozdiška; 
tarptautiniais tapę žodžiai, 
kaip fiktyvus, legalus, komen
tuoti, lokalinis, mizerija, ozo
nas, publikacija, paralelė gali 
būti ir nelietuvinami, nes per- 
gilios jų šaknys mūsų žodyne. 
Apie naciją autorius per kuk
liai išsireiškė. Tai pati šlykš
čiausią sovietinė šiukšlė, ka
gėbistinis niekalas tautai iš 
lietuvių sąmonės išguiti. Tai 
tas pats, kas tėvynės išmainy
mas į tėviškę, gerą žodį siau
rąja gimtinės prasme.

Romualdas Kriaučiūnas ra
šo apie Lietuvą be išviečių 
turistams. Remiasi kelių kitų 
citatomis. Ta tema esu rašęs 
turbūt daugiausia, jau nuo 
1988-jų.

Alfonso Nako — keturi epi
zodai iš viešnagės Lietuvoje 
1992-jų vasarą. Tarp daugelio 
kitų dalykų ir čia poroje vie
tų apie išviečių stoką užsimi
niau.

Vytautas Šeštokas siūlo su
vienodinti išeivijos ir Lietu
vos lietuvių kalbą. Išeivijos 
laiko pranašesne. Turbūt ne
skaito “Metų”, “Literatūros 
ir meno”, kitų kultūringų žur
nalų?

P. Palio — vaizdelis apie 
nuotykius su meškomis Pen
silvanijos kalnuose.

Karolis Milkovaitis kietai 
prabyla apie žurnalistinę tei
sę ir etiką. Jeigu prieš rašy
damas būtų paskaitęs A. Bala- 
šaitienės išverstus žurnalis
to principus, apie “povus” gal 
būtų išsireiškęs konkrečiau. 
Dabar įtarimas krinta ant dau
gelio galvų . . .

Hypatia Y. Petkus, Lietuvą 
1992-siais aplankiusi, nedaug 
šiltų žodžių jai teturi. Tiek 
rašiny apie Lietuvą aplamai, 
tiek kitame, apie gimtąjį na
mą Kaune, apstu nusivylimo.

Kęstučio Čerkeliūno “Tru
putis Europos / Ženeva, Praha, 
Viena” — perdėm intelektua
lus, iš dalies chaotiškas re
portažas, nesilaikant metų 
chronologijos, maišant spor
tą, dailę, architektūrą, šen 
bei ten charakterizuojant žmo
nes. Kitoniška, bet įdomu.

Juozas V. Ruokis rūpinasi 
Lietuvos problemomis, ypač 
kriminalistų gaujų siautėji
mu. |

Iš Algirdo Nako reportažo 
apie pigiausią kelionę po Eu
ropą 1992 m. vasarą gal kai kas 
pasimokys. Su Eurail pasu jis 
traukinių pirmos kl. vagonuo
se mėnesį laisvalaikiu miego
jo ir maitinosi, apžiūrinėda
mas daugelio valstybių mies
tus, jų įžymybes.

Šiltas Gailutės Klimaitės 
rašinys apie 1985 m. Klivlan- 
de mirusį savo tėvą pažadino 
jo atminimą, kartu suteikė ir 
daug informacijos tiems, ku
rie jį primiršo. Jis — vienas 
iš LŽS steigėjų. Į LŽS garbės 
narius, jei gerai atmenu, pa
kėlė Detroite rezidavusi 
LŽS centro valdyba. “Naujie
nose” visada skaitydavau A. 
Kelmučio slapyvardžiu pasi
rašytus Adolfo Klimo raštus.

Tarp “Aplink mus” smulks
mės stebina LŽS Detroito sky
riaus veiklos aprašymas, kur 
veikla vadinama net užuojau
tų išsiuntinėjimas. PLB veik
los gairių paskelbimas “LŽ” 
skaitytojams pravartus. Taip 
pat ir J. P. Kedžio ruošiamos 
knygos “Terorizuojama ir nai
kinama Lietuva” apmatai. Ne
paprastai įdomus Algirdo Gus
taičio rašinys apie Juliaus 
Tamošiūno Lietuvoje, Kaune, 
išleistą veikalą “Lietuviškų 
periodinių leidinių bibliogra
fija 1832-1982” (pusantro šimt
mečio!).

“Mūsų mirusieji” skyriuje 
biografinėmis apybraižomis 
pagerbiami šie: kun. Pranas 
Garšva, Antanas Grinius, Vla
das Bakūnas, Jackus Sondec- 
kis-Sonda, Kostas Augustina- 
vičius-Augustas, Juozas Prons- 
kus (pastarieji trys — jų 100-

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ ruošiasi prapjauti septyniasdešimties žvaku
čių pyragų, kuris buvo paruoštas rašytojos gimtadienio popietei rugpjūčio 
14 d. Daytona Beach, FL. Šventę surengė Aldona ir Juozas Sodaičiai, Danu
tė ir Algis Šilbajoriai, pasitelkę artimesnių rašytojos bičiulių būrį. Popie
tės metu parodyta apie rašytoją pagaminta Lietuvos televizijos laida. Su
kaktuvininkė paskaitė ištrauką iš savo knygos “Aštuoni lapai”. Sveikinimo 
žodžius tarė Vyt. Abraitis (AL tautinė sąjunga), G. Lapenas (Daytonos 
lietuvių klubas), dr. S. Ramanauskienė (Lietuvių bendruomenė) ir žurna
listas J. Janušaitis Nuotr. S. Ramanauskienės

jo gimtadienio proga) ir Jonas 
Kuprionis (prie 90-to gimta
dienio slenksčio). Truputį ne
jauku, kad A. Griniui tekę dau
giau eilučių ir žodžių negu Pr. 
Garšvai. Man labai patiko Ka
zio Janutos parašytas VI. Ba- 
kūno nekrologas, iškeliant ir 
vieną kitą velionio kaprizą, 
bet jo nepažeminant. Kaip pui
kiai tie pastebėjimai charak
terizavo! Prisiminiau su ve
lioniu VI. B. susikirtimą, kai 
jis spyriojosi stoti į LŽS, 
motyvuodamas tuo, kad sąjun
ga tik profesionaliems žur
nalistams. O paskui ne tik 
įstojo, bet ir darbavosi...

Laiškai, laiškai! Jų beveik 
trys tuzinai. Beveik visi gi
nantieji, ne vien redaktorę 
(ji verta), bet ir leidinį ap
lamai aukštinantieji, lyg tai 
būtų koks šedevras. Argi ne
atsirado kritikos? O gal kri
tiški laiškai nespausdinti? 
Nesinori tikėti. Siūlau štai 
savo nuomonę “LŽ” 18-to nu
merio laiškų skyriui. Ji maž
daug tokia. Valio redaktorei 
už kruopštumą, tokio gausaus 
būrio kolegų prakalbinimą, 
žurnalo, t. y. metraščio paruo
šimą ir išleidimą. Bet yra ke
letas rašinėlių, jų autoriams 
gėdą darančių. Kurie? Ir aš, 
kaip K. Milkovaitis, pavardes 
nutylėsiu. Skaitytojai patys 
susiras. Dieve gink, už tai re
daktorės nekaltinu: rašė 
“plunksnuotiems” žmonėms 
laiškus, maldavo medžiagos, 
prisiprašė. O kai atsiuntė, 
kaip tu nedėsi? Užtat labai

Nauji mokslo metai
Vasario 16-osios gimnazija 

naujuosius mokslo metus pra
dėjo rugpjūčio 30, pirmadienį. 
Užsiregistravo 102 mokiniai: 52 
iš Vokietijos, 32 iš Lietuvos, 10 
iš JAV, 5 iš Argentinos, 2 iš Bra
zilijos ir 1 iš Malio (Afrikos); 54 
berniukai ir 48 mergaitės. Norin
čiųjų įstoti buvo daugiau, bet ne
buvo galima jų priimti, nes nebe
buvo vietų bendrabutyje.

Nauji metai pradėti vėliavos 
pakėlimu ir Mišiomis, kurias at
našavo gimnazijos kapelionas 
kun. Edmundas Putrimas. Po to 
kalbėjo direktorius A. Šmitas 
per oficialų atidarymą. Jis la
bai suglaustai papasakojo susi
rinkusiems gimnazijos istoriją, 
jos tikslus ir tvarką. Labai gra
žų lietuviška poezija perpintą 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
seimo narys Mindaugas Stakvi
levičius.

Pagrindiniai gimnazijos tiks
lai yra išauklėti jaunimą krikš
čioniškoje, demokratiškoje dva-

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 

gerai, kad viskas su pavardė
mis! ...

Kalbos klaidų, berods, ma
žiau, negu ankstesniuose “LŽ” 
numeriuose, bet visgi yra. Ga
li spėti, kad tai spaustuvės 
darbuotojų. Pvz. mano repor
taže buvo parašyta “Pakirdęs 
septintą”, o išspausdinta “Par
skridęs septintą”, nes rinkėjui 
žodis pakirdęs veikiausiai ne
girdėtas, tai ir “pataisė”.

Nežinau ką sakyti apie vir
šelį. Jis man keistokas, bet 
gražus, nes raudonas ... Gal 
apie jį reikėjo redaktorės pa
aiškinimo.

Dauguma nuotraukų geros, 
ar bent pakenčiamos, nors 
“Draugo” spaustuvė jų koky
be nepasižymi. Tik jau ta 9 psl. 
— neduok Dieve. Redaktorė it 
iš lavoninės. Gerai, kad pir
mame puslapy ji gražiai atro
do. Antraip, tą iš 9-to reikė
tų iškirpti.

Baigsiu jau ne kartą dainuo
tu refrenu. “Lietuvis žurna
listas” mums reikalingas. La
bai reikalingas. Reikalingas, 
kol tik bus kad ir pusgyvė iš- 
eiviškoji spauda, jai rašančių
jų. Tik būtinas metraščio pe
riodiškumas. Tuomet ir rašy
tume jam ne atkištinai, pasi
stengtume, žinodami termi
ną. Laiškais bombarduojama, 
RKV kaltina spaustuvę, paža
dų nesilaikančią. Argi nėra 
daugiau spaustuvių, pvz. M. 
Morkūno, gal kurio savaitraš
čio, gal net “TŽ” Kanadoje? 
Pagalvokime.

šioje gerais lietuviais ir puo
selėti Europos susivienijimo 
idėją, nes tik suvienytoje Euro
poje Lietuva gali išlikti laisva 
ir saugi. Gimnazija įsteigta iš
eivijos lietuvių vaikams. Moks
leiviai iš Amerikos išeina ameri
kiečių gimnazijų programą ir su
stiprintą lituanistinių dalykų 
kursą. Jaunimas iš Pietų Ameri
kos atvyksta čia nemokėdamas 
lietuvių kalbos ir ją paprastai 
išmoksta per vienerius metus. 
Mokiniai iš Vokietijos mokosi 
pagal vokiečių gimnazijų pro
gramą, kuri papildyta lietuviš
kais dalykais: lietuvių kalba 
ir literatūra, Lietuvos istorija 
ir geografija ir kt. Pastaraisiais 
metais atsirado mokinių iš Lie
tuvos. Jie per pirmą semestrą 
sustiprintai mokosi vokiečių kal
bos ir po to ruošiasi vokiškai abi- 
tūrai kartu su mokiniais iš Vo
kietijos. Šiais metais 9 mokiniai 
laikys brandos egzaminus, jų tar
pe 5 iš Lietuvos. Tokiu būdu į 
Lietuvą grįš jaunuoliai, pažinę 
Vakarų pasaulį, gerai mokės vo
kiškai, o kai kurie ir anglų kalbą.

Gimnazija išsilaiko iš mokinių 
tėvų mokesčių, viso pasaulio lie
tuvių aukų ir vokiečių valdžios, 
K. Bendrijos ir Europos bendrijos 
paramos. Šiuo metu, kai valdžia 
taupymo sumetimais savo para
mą mažina, o Europos bendrija 
visiškai nieko nebežada duoti, 
reikės daugiau rinkti aukų, kad 
ši vienintelė lietuviška gimna
zija Vakarų pasaulyje neužsi
darytų. Inf.
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Didžiuojasi, kad jie - Lietuvos žydai
“Lietuvos rytas” 1993. VII. 

24 d. išspausdino pokalbį su 
advokatu Avraamu Melamedu, 
žydu iš Lietuvos, daugiau 
kaip ketvirtį šimtmečio va
dovavusiu Izraelio parlamen
to finansų ir biudžeto komi
sijai.

Atsakydamas į laikraščio 
korespondento Osvaldo Alek
sos klausimus, jis pažymi, kad 
tarpukario Lietuvoje žydų ir 
lietuvių santykiuose buvę pa
kilimų ir nuopuolių. Nuo 1918 
iki 1923 metų žydai Lietuvoje 
turėjo savo reikalams minis- 
terį, žydų tarybą ir konstitu
cine tvarka įteisintą žydų kul
tūrinę autonomiją. Antano 
Smetonos valdymo laikais žy
dų kultūrinė autonomija pra
radusi teisinį statusą, bet de 
facto žydų kultūrinė autono
mija gyvavo ir toliau. Veikė 
žydų mokyklos jidiš ir hebra
jų kalbomis bei religinės in
stitucijos.

Pirmame laikotarpyje Lietu
vos respublika naudojosi pra
moniniais, finansiniais ir už
sienio politikos žydų ryšiais. 
Tai buvęs abipusiškai naudin
gas ir vaisingas bendradar
biavimas. Vėliau bendradar
biavimas nebuvęs toks glau
dus, nes tam įtakos turėjo 
prasidėjusi konkurencija pra
monės, verslų ir kitose srity
se. Nežiūrint pasitaikančių 
antisemitinių išpuolių, Lie
tuvos žydai per 22-jus nepri
klausomybės metus naudojosi 
didesne laisve, negu jų gen
tainiai Rytų Europoje. A. Me
lamedu pabrėžia, kad tarpu
kario Lietuva nebuvo vien tik 
250,000 žydų gyvenimo vieta, 
bet įtakingiausias judaistikos 
centras žydų pasaulyje.

Lietuviškųjų žydų tradicija 
tebegyvuojanti ir šiandien. 
Telšių, Panevėžio, Šiaulių, 
Vilijampolės ir kitų vietovių 
didžiųjų rabinų tradicijos tę
siamos ir dabar Izraelyje bei 
daugelyje kitų kraštų. Tai 
esanti daugiau kaip penkių 
šimtmečių žydų gyvenimo Lie
tuvoje istorija nuo Vytauto 
Didžiojo laikų.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, buvo uždarytos he
brajų gimnazijos ir mokyklos. 
Buvo paliktos tik kelios var
ganos, neprižiūrėtos žydų mo
kyklos. Po metų ir jos buvo už
darytos. Išvaikyta Rabinų ta
ryba, uždaryti žydiški laikraš
čiai. Žydų mokslininkai, me
dikai, rabinai, mokytojai bu
vo tremiami į Sibirą. Taip bu
vo sunaikinta šimtmečiais 
kaupta Lietuvos žydų gyveni
mo sankloda. Tarp sovietinių 
potvarkių buvo ir tokių, ku
rie draudė laikytis šabato (šeš
tadienio), švęsti tradicines 
šventes.

Buvo žmonių, kurie mėgi
no priešintis. Buvo įsteigta 
keletas pogrindžio organiza
cijų. Vienai tokiai organiza
cijai priklausęs ir A. Melame
du. Buvo leidžiami ir pogrin
džio laikraščiai: “Mihama- 
him”, religinio pobūdžio, “Ni- 
cot” — pasaulietinio. Šių laik
raščių egzemplioriai yra ke
liuose Izraelio muziejuose.

Pasak advokato Melamedu, 
apie litvakus (taip vadinami 

Nauja siuntinių pristatymo firma 
dabar priima siuntinius

SAVANORIŲ EKSPRESAS 
VOLUNTEER EXPRESS INC. 
Jūsų siuntiniai nuo pat Lietuvos sienos iki jų pristatymo 
adresatui bus Lietuvos savanorių kariuomenės apsaugoje.

1. Siuntiniai paimami iš Jūsų namų ir pristatomi pas jūsų gimines 
ar draugus Lietuvoje į jų namus.

2. Atvežtus į Klaipėdos uostą konteinerius priima SAVANORIŠ
KOSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS (SKAT) Vilniaus 
rinktinės štabo (188-ta) kuopa, kuri ir apsaugos jūsų siun

tinius savo sandėliuose.
3. Po to kuopos kareiviai jūsų siuntinius išveža ir išdalina po 

visą Lietuvą.
4. Kaina $0.80 už svarą (įskaitant paėmimą ir pristatymą). Mini

mumas 25 svarai arba $20. Maksimumo nėra.
5. Visi siuntiniai yra apdrausti $100. Galite apdrausti didesnei 

sumai už 3% nuo draudimo sumos.
6. Specialių dėžių nereikia, galite naudoti savas.

Dėl paėmimo ar smulkesnių informacijų skambinkite: 
Toronto ir Mississaugos rajone.............. Lilijai
Londono rajone....................... Aldonai

arba Aleksui 
Hamiltono ir Burlingtono rajone..............Adelai

SAVANORIŲ EKSPRESAS - VOLUNTEER EXPRESS INC. 
356 Barton Street East, Hamilton, Ontario L8L 2X9 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r - 6 v.v. 
Tel. (416) 522-6633, FAX (416) 522-8846 
Jūsų skambinimą tel. 1-800-263-4837 apmokame mes. 

Galima skambinti iš visur 24 valandas per parą.

Lietuvos žydai Izraelyje) pa
rašyta nemažai straipsnių bei 
studijų.

Izraelio parlamente yra 
daug komisijų. Pati autorite
tingiausia — teisėjų skyrimo 
komisija. Vienu laikotarpiu 
iš devynių narių šios komisi
jos keturi buvo litvakai: A. 
Barakas (netrukus turėtų tap
ti Aukščiausiojo teismo pir
mininku) — kaunietis, kont
rolierė M. Ben Porat, taip pat 
kaunietė, buvusi Aukščiausio
jo teismo pirmininkė, D. Ši- 
liauskis, šiaulietis ir pats A. 
Melamedu.

A. Melamedu savo pokalbyje 
pabrėžia, kad litvakai di
džiuojasi, kad jie yra Lietu
vos žydai. Esą gal keista, bet 
šį jausmą paveldi ir litvakų 
vaikai bei vaikaičiai.

Dalį Europos valstybių ir 
žydų tautą pasaulyje bei Iz
raelyje skirianti holokausto 
siena. Dažnai santykių užmez
gimas su Izraeliu, jų gerini
mas, pakėlimas, priklauso nuo 
tos sienos griovimo padarinių. 
Vokietija, Australija, Lenki
ja, Vengrija, buvusios šios sie
nos griovimo pradininkės.

A. Melamedu pažymi, kad 
atgavusi savo nepriklauso
mybę, Lietuva po 50 metų sve
timųjų valdymo įgijo nepakar
tojamą galimybę išnaudoti 
patriotinį lietuvių diasporos 
(gyvenančių kitur) potencia
lą. Geriausi lietuvių diaspo
ros mokslininkai, ekonomistai, 
verslininkai, medikai, kapita
listai turėtų žinoti, kad šian
dien jie reikalingi tėvynėje 
Lietuvoje.

Labai svarbu esą pakviesti 
investuoti turtingus išeivijos 
atstovus tiesiogiai į Lietuvos 
ekonomiją ar per specialius 
valstybinius fondus. Lietuvo
je turėtų būti tokia politika, 
kuri nepamirštų ir tokių in
vestitorių interesų. Tam rei
kalui turėtų būti sudaryta ati
tinkama teisinė sistema, ska
tinanti investicijas. Pasak 
pokalbininko, yra labai svar
bu sutelkti geriausių išeivi
jos lietuvių savanorių judėji
mą. Lietuvoje turėtų būti ruo
šiama geriausių specialistų 
grupė, kuri atliktų aiškinamą
jį darbą. Izraelio patyrimas 
rodo, kad taip veikiant susi
laukiama puikių rezultatų.

A. Melamedu mano, kad da
lis litvakų JAV, Kanadoje ir 
Izraelyje bei kitur noriai at
silieptų į Lietuvos kvietimą. 
Jis Lietuvos vyriausybės va
dovams minėjęs, kad asmeniš
kai kalbėjęs su daugiau kaip 
dešimtimi žydų kapitalistų 
iš įvairių šalių, kurie tikrai 
sutiktų pagelbėti Lietuvos 
ekonomikai. J.A.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

(416)763-3586 
(519)472-0073 
(519)672-4944 
(416)522-6633



T^arpr žemės ir dangaus
Šimtui metų nuo Putino gimimo suėjus

VACYS KAVALIŪNAS

“.. ..Dangus mano tėvas, bet 
Žemė — motina manoji”. Tai 
Putino eilėraščio “Skrieki, 
are” moto. Jo žodžių ir min
ties erdvėje atsiskleidžia ke
lias. Kelias realus ir simbo
linis, kuris čia nesustoja ir 
kuris sujungia du pasaulius
— dangų ir žemę.

Šiame kelyje sutinkame ir 
žmogų. Juo, keliaudamas per 
pasaulį, praeina Brazdžionio 
vizijos žmogus, juo keliauja 
ir prancūzų dramaturgo ir fi
losofo Gabriel Marcei žmogus
— keleivis, išėjęs iš lotyniš
ku pavadinimu (“Homo via
tor”) jo knygos puslapių. Juo, 
sustodamas kryžkeliuose, su
simąstęs ir lydimas egzisten
cinės žmogaus filosofijos min
ties, eina ir dangaus, ir žemės 
sūnus Putinas.

Šiame kelyje, banguojan
čiame tarp dangaus ir žemės, 
tarp saulėtų aukštumų ir juo
dų bedugnių, atsiskleidžia ir 
gili likiminė — egzistencinė 
žmogaus šiame pasaulyje si
tuacija — jo buvimo forma. 
O ji, sako prancūzų filosofas 
Maritain savo knygoje “La phi
losophic morale”, siela sub
stanciškai sujungta su kūnu, 
saistomu gamtos dėsnių.

O gamta žmogui nėra gailes
tinga. Ir niekam ji išimčių ne
daro. Mes galime gėrėtis ir gro
žėtis jos vaizdais, klausytis 
vėjo smuikų sodo ar pakelių 
medžiuose, susilieti su nie
kad nesustojančiu jūros alsa
vimu, o kalnų viršūnėse pa
justi amžinybės dvasią ar vi
durnakčių miško tyloje drau
ge su “Anykščių šilelio” au
toriumi išgirsti, “kaip lapas 
ar žiedelis ant šakelių krau
nas” ir savo siela susijungti 
su metafizinio pasaulio sim
fonijų aidais.

Ir — ar mes norime, ar ne
norime — savo kelio pabaigoje 
išgirstame Balio Sruogos eilė
raščio žodžius: “Vainikuotas 
ar žvaigždėtas, aš žemelei tik 
žadėtas”. Juose atsiskleidžia 
ir nejaukus mirties siluetas. 
Ir jis vis artėja. Ir su juo žmo
gus susitinka. Susitinka tikin
tis ir netikintis. Tačiau susi
tinka nevienodai.

Tikinčiajam mirtis nėra pa
baiga, o didžioji pradžia — 
anga į amžinybės plotus. Ne
tikinčiam — juoda amžinos ne
būties bedugnė. Ir čia prisi
mena Pascal “Minčių” mintis: 
žmogus su Dievu yra begalinė 
didybė, be Dievo — begalinė 
mažybė”.

Putino kelias, kurį metafi- 
zinėn plotmėn perkelia ir jo 
realistinio simbolizmo eilė
raščių antraštės — “Kelių ir 

Pasiilgau...
Pasiilgau žemės, pasiilgau, 
Ryto vėjo saulėtam lauke, 
Prie kelelio lauko smilgos, 
Mėnesėlio pilnaties laive.

Šnekančių laukų svaigaus žalumo 
Su gegutės aidu virš miškų, 
Saulėtos tylos jaukaus tikrumo, 
Nusidriekusios saulėlydžio taku.

Saulėtos tylos, kurioj lig šiolei 
Skuba mūs vaikystės traukiniai, 
Kurioje išeiname į tolį
Kaip šiandien, kaip vakar, kaip seniai...

Ir, atskleidę amžinybės lapą, 
Nuolankumo meile kantrūs ir tikri 
Klumpame prie laiko gelsvo kapo 
Savo saulėm švietępakely...

Mokslų akademijos Lietuvių kalbos institute paminėta filologijos daktarės Tamaros Buchienės (1923-1970) 70-ųjų 
gimimo metinių sukaktis. Paskyrusi savo gyvenimą lietuvių kalbai, mokslininkė dirbo Vilniaus u-te, MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute, Lenkijoje ir Izraelyje, tyrinėjo Donelaičio kalbą. Mažosios Lietuvos raštiją bei 
Punsko lietuviškąsias tarmes. Minėjime dalyvavo jos sesuo doc. Ina Meiksinaitė, buvę bendradarbiai ir mo
kiniai iš akademijos ir universiteto. Kalba filol. dr. VYTAUTAS AMBRASAS Nuotr. Alf. Laučkos

kryžkelių” — prasmė, yra dra
matiškas. Jis banguoja šviesos 
ir sutemų plotuose, kyla į sau
lėtas viršūnes ir grimsta į juo
das bedugnes, sustodamas 
kryžkeliuose, susimąstydamas 
ir lydimas egzistencinės žmo
gaus filosofijos minties. Ta
čiau nei jo kūrybos pasaulyje, 
nei jo sieloje nėra dualizmo
— tų “dviejų sielų vienoje krū
tinėje”, kuriomis taip karčiai 
skundžiasi Goethe Faustas: 
“Ak, dvi sielos gyvena mano 
krūtinėje, kurios viena nuo 
kitos nori atsiskirti”.

Nėra net ir švelnaus balt- 
rušaitiško klausimo Kūrėjui, 
kodėl jis įdėjęs dvejopą šir
dį į jo krūtinę, kuri taip nesi
derina su jo pasauliu, aidin
čiu harmoningos visatos psal
mės melodija:
Rauda vienodai ir gūdūs vėjai 
Tad, jei Tu visa vienaip supynei, 
Kodėl Tu, Tėve, žmogui įdėjai 
Dvejopą širdį į jo krūtinę.

Putinas, kad ir būdamas 
dviejų pasaulių — dangaus ir 
žemės — sūnus, nori tą visą 
pasaulį maironiškai apglėbti:
Tu pasėjai mano gyvastį, dangau, 
Bet aš čia, juodojoj žemėj išdygau. 
Dar pirmykštę savo būtį siela

mini,—
Tik apglėbt tave, pasauli begalini!

Šio eilėraščio erdvėje, siū
buojančioje tarp žemės ir dan
gaus, suaidi mintis apie toli
mą pasaulį — pirmykštę būtį, 
kurią “siela mini”. Ar visa, kas 
Dievo ir kas iš Dievo, yra am
žina? Gal ir žmogaus siela — 
kaip ir Platono idėjų pasau
lio žmogus — kai ką prisimena 
iš savo buveinės amžiname 
Kūrėjo plane?

Literatūros kūrinys gims
ta kūrėjo būties gelmėse ir 
atsiskleidžia estetinės tik
rovės plotmėje. Jame atsispin
di ir to kūrinio autorius — 
jo vidaus pasaulis: jo mintys 
ir jausmai, jo santykiai su iš
orinės erdvės daiktais, jo 
spalvomis ir garsais ir paga
liau net ir su jo dvasia. At
siskleidžia ir jo žmogaus vi
zija ir jo žemės kelias, ku
ris čia nesustoja ir nubanguo
ja į metafizinio pasaulio to
lumas.

Ir Putino kūrybos pasaulio 
žmogus — metafizinis. Jis ne
telpa žemės paviršiaus plot
mėje ir jos keliuose bei kryž
keliuose nesustoja, o savo min
timi ir siela susijungia su 
anapus pasaulio plotais. Ir 
toks jis visoje jo kūryboje
— ir prozoje, ir lyrikoje, ir 
dramaturgijoje. Visur.

Toks žmogus yra ir “Sukilė
lių” romano Pranaitis. Jis su
sisiekia su nužudytąja savo 
sužadėtine. Ir tai atsisklei

Eina pro šalį . . .
O gyvenimas eina pro šalį.—
Pro apniukusį debesį, mirtį, pro skausmą, 
Pro negrįžtantį taką, nulaužtą berželį, 
Rudeninį kritimą, pavasario gausmą.

O gyvenimas eina pro šalį,- 
Kiekvienam po lazdelę paduos, 
Po ašarą, skausmo dalelę, 
Po nubalusią godą paduos.

O gyvenimas eina pro šalį,- 
Nesuspėti su juo nevalia,- 
Kam apsunkus nusvyra lazdelė, 
Kam iš skausmo užgimsta dalia.

džia dramatiškoje aplinkoje
— susitikus giedrai šventės 
Panevėžyje nuotaikai su juo
dų ir gūdžių jo minčių pasau
liu. Išėjęs iš miško jis kalba 
savo draugui Petrui:

— Tu nori žinoti dėl ko aš 
toks? . .. Dėl ko susidėjau su 
razbainikais? ... Dėl ko man 
niekas nemiela? . . . Jei nori, 
pasakysiu. Žinau, kad tu su
prasi. Taigi, jei nori žinoti — 
Ieva mane šaukia ... Nuo per
eito rudenio, nuo to atsitikimo 
neturiu ramybės.

Į mistinio pasaulio gelmes 
pasineria ir “Altorių šešėly” 
Liudas Vasaris. Pasaulio, su 
kuriuo jį sujungia jo žings
niai, vedantieji į aukštumas
— Introibo ad altare Dei — 
ir kur fiziniai altorių šešėliai 
susitinka su transcendentine 
šviesa, kuri jau niekad žmo
gaus nepalieka vieno jo žemės 
keliuose. O ir tuo keliu, ve
dančiu į aukštumas, eiti bu
vo nelengva. Nelengva ir juo 
grįžti atgal nei Vasariui, nei 
juoba “Nuvainikuotos vaidilu
tės” autoriui. Kelias atgal — 
kelias ir į metafizinę vienatvę.

Lyrikoje daug nuoširdžiau 
ir giliau negu prozoje atsi
skleidžia jos autorius, jo vi
daus pasaulis, o ir jo ar lyri
nio jo herojaus kelias, kuris, 
italų filosofo Benedetto Croce 
žodžiais, susisiekia ir su trans
cendentiniu pasauliu. Tačiau 
lyriko vidaus pasaulis labiau 
ir banguoja negu prozininko. 
O tos vidinio jo pasaulio ban
gos turi įtakos ir jo minčiai 
ir net ir jo kelio krypčiai.

Ir Putino kelias dramatiškai 
siūbuoja. Jis kyla į šviesias 
aukštumas ir grimzta į juodų 
bedugnių gelmes, ir jo žings
nių aiduose susijungia du pa
sauliai — dangus ir žemė, ku
rie ypač atsiskleidžia “Rūpin
tojėlyje” šviesią rudenio nak
tį:
Dievuli mano, argi mūsų godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė. 
Ar gal tos rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?

Ir prie šio kelio, kuriame 
susijungia dangus su žeme, 
tarsi transfiguruotos gamtos 
fone, norėtų padūmoti ir “Ke
lių ir kryžkelių” autorius: — 
“Priimki gi Ynane, budrus Rū
pintojėli, / Prie lygaus kelio 
šiąnakt padūmoti”.

Tačiau ne visur Putino ly
rikos pasaulis toks giedras 
ir šviesus, ne visur jo žings
nių aidai harmoningai susilie
ja su metafizinių tolumų sim
fonijomis. Kai kur jis nuaidi 
juodų tonų erdve, kurioje vi
sas jo vidinis pasaulis — min
tys ir jausmai — atsiskleidžia 
tamsiomis spalvomis.

(Bus daugiau)

Valerija Vilčinskienė,
Mokyklos 4-4, 
Gelgaudiškis 4461, 
Šakių rajonas, Lietuva

Pilies tiltą per Vilnelę vėl puošia ankstesnieji ornamentai. Šie metaliniai 
skydai su šuoliuojančiu raiteliu buvo pritvirtinti prie tilto turėklų dar 
caro laikais - Vytis buvo laikomas Vilniaus gubernijos ženklu. Soviet
mečiu jie pasirodė esą ideologiškai žalingi ir septintojo dešimtmečio pra
džioje buvo nuplėšti; pagal išsaugotus pavyzdžius jie buvo atkurti 
prasidėjus atgimimui Nuotr. D. Meilūno

Amerikanizmas ir “Centesimus annus”
VILIUS BRAŽĖNAS

Šią vasarą popiežius Jonas 
Paulius II lanko Lietuvą. Tai 
vyksta, kai Lietuvos žmonės 
ieško kelio į šviesesnę vals
tybinę ateitį. Lietuvoje ir iš
eivijoje vyksta tais klausi
mais debatai, svarstybos ir 
konferencijos. Stebina tai, 
kad, nežiūrint popiežiaus vi
zito ir tautos kelio į ateitį 
ieškojimo sutapimo, nei Lietu
vos, nei išeivijos ekonomikos 
bei politikos autoritetai ne
pastebi dramblio. Tuo dramb
liu manytumėt yra 1991 metais 
paskelbta popiežiaus encikli
ka “Centesimus annus.”

Svarstybose ir konferencijo
se daug ką girdime ieškant 
Lietuvai morale pagrįsto ar 
krikščioniška dvasia paremto 
valdymosi būdo. Ši enciklika 
tą klausimą ir sprendžia. 
Sprendžia iš esmės ir daro aiš
kias išvadas, remiantis K. Bend
rijos mokslu, šimtmečiais jos 
sukaupta išmintimi, žmogaus 
prigimties pažinimu ir dabar
tinio popiežiaus patirtimi, 
gyvenusio tarptautinio socia
lizmo (komunizmo) ir tautinio 
socializmo (nacizmo) aukš
čiausio laipsnio režime — to
talitarizme.

Manytumėt “Centesimus an
nus” šiandien būtų geriausias 
švyturys į saugų valstybinį 
uostą kiekvienai sovietinį 
jungą nusimetusiai tautai. 
Beliktų tik svarstyti kaip 
būtų tiksliau, geriau ir spar
čiau patekti į tokį žmogiškai 
įmanomą saugų valstybinį uos
tą. Ypač tai tiktų švyturiu 
katalikškoms tautoms. Vienok 
žvalgaisi, klausaisi ir ste
biesi, kai tai enciklikai pri
taikomas primityvių genčių 
“tabu” principas. Nejaugi to
kia slopinanti tyla yra todėl 
kad šioje enciklikoje K. Bend
rija nedviprasmiškai atmeta 
socializmą bei jo apraiškas, 
ir užgiria “laisvą ekonomiją”?

Vengiantiems grynai religi
nių rodyklių yra prieinamas 
kitas, pasaulietiškesnis, tų 
pačių visuomeninių klausimų 
sprendimas. Tai “amerikaniz
mas” — pasaulėžvalga, ap
sprendžianti žmonių susior- 
ganizavimą į valstybinę san
tvarką. (Kai kas klysta per
krikštydamas tai į “ameriko- 
nizmą”, lyg tai būtų kilęs iš 
“amerikono”, o ne iš “Ameri
ka”). Vienok ir amerikanisti- 
nė pažiūra į vyriausybės bei 
piliečių santykius yra pagrįs
ta religija, sakytum — ekume
nine religija. Amerikanizmas 
pagrįstas pripažinimu Dievo 
— žmogaus Kūrėjo. Tai ap
sprendžia vyriausybės parei
gas ir piliečio teises.

Sutrauktai, amerikanizmas 
kyla iš istorinės patirties, kad 
vyriausybė yra neišvengiama 
blogybė, ir kaip tokia iš tik
rųjų yra žmogaus laisvės prie
šas. Pirmiausia buvo žmogus, 
ir tik vėliau atsirado vyriau

sybė. Žmonės sudarė vyriausy
bę tam, kad ji gintų ir užtik
rintų jų įgimtas teises. Ame- 
rikanizmo religinis pagrindas 
yra kilęs iš JAV nepriklauso
mybės paskelbimo deklaraci
jos esminio pareiškimo:

“Mes skaitome, jog tos tie
sos yra savaime įrodomos, kad 
visi žmonės yra sukurti lygiais, 
kad jie yra jų Kūrėjo apdova
noti tam tikromis nepažeidžia
momis (neatimamomis) tei
sėmis, kad tarp jų yra gyvybė, 
laisvė (asmeninė) ir laimės 
siekimas”.

Pagal tai reiškia, kad žmo
gaus teisės kyla iš Dievo, o 
nėra suteiktos kurio nors par
lamento, prezidento, monar
cho ar diktatoriaus. Pastaruo
ju atveju vyriausybė gali jos 
“suteiktas” teises bet kada ir 
atimti. “Amerikanizmo” var
das buvo duotas istoriko, vers
lininko, filosofo, žymaus Ame
rikos antikomunisto Robert 
Welch 1957 m. paskaitoje “The 
New Americanism”, kurią jis 
skaitė Dickinson kolegijos 
(Carlisle, Pennsylvania) stu
dentams. (Knyga “The New 
Americanism”, Robert Welch, 
Western Islands). Toje kalbo
je paskaitininkas pareiškė, 
jog vietoj amerikanizmo tai 
idėjai galima duoti bet kurį 
kitą vardą. Tarp kitko jis pa
brėžė, jog amerikanizmas esąs 
visiška priešingybė kolekty
vizmui. Ko gero lietuviškai, 
kol nesurastas tikslesnis pa
vadinimas, gal tiktų terminas 
“laisvizmas” kaip priešingybė 
komunizmui ar socializmui. Iš 
tikrųjų tai yra asmens laisve 
pagrįsta pažiūra į valstybę, 
reikalaujanti pagarbos kitų 
žmonių laisvės ir teisių sie
kimui. Tam užtikrinti sudary
ta vyriausybė turi turėti griež
tai ribotą galią, ką nusako pa
grindinis valstybės įstatymas
— konstitucija. Savaime aišku, 
jog amerikanizmas įmanomas 
tik respublikos, o ne kokiuose 
kituose demokratijos rėmuo
se.

Tad amerikanizmas ir “Cen
tesimus annus”, atrodo, veda 
lygiagrečiais bėgiais prie to 
paties taikinio: prie laisvos 
ekonomijos ar morale pagrįsto 
kapitalizmo. Todėl šios abi 
idėjos atrodytų vertos rimto 
dėmesio tų išeivijoje ir Lie
tuvoje žmonių, kurie šiandien 
sielojasi dabartine krašto 
būkle ir ieško tiesiausio ke
lio į gražesnį Lietuvos rytojų.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

'SAMOGmA' Knygų rišykla 
Cjfrl “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus. 
Plėnys

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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C1 K1ILTMEJE VEIKLOJE
Fotografas Arūnas Kulikaus

kas, atvykęs iš Lietuvos ir apsi
gyvenęs Niujorke, savo modernių 
nuotraukų parodą “Dreams: reali
ty” (“Sapnai — realybė”) sausio 
28 — vasario 24 d.d. surengė Niu
jorko filmų antologijos archyvų 
patalpose (Anthology Film Ar
chives). Pasinaudodamas moder
nia technika, jis savo nuotrau
kose sukūrė siurrealistinį pasaulį.

Čikagietis mecenatas prel. 
dr. Juozas Prunskis finansuoja 
Nekaltai Pr. Marijos seselių Put- 
name organizuojamą religinį kon
kursą. Premijos gali būti paski
riamos už religinį veikalą arba 
krikščionybės idealus ugdantį pro
jektą. Šiemetinio konkurso premi
jai ar premijoms buvo gauta 4.500 
dolerių, o veikalus ar projektus 
reikėjo atsiųsti iki rugpjūčio 1 d. 
Jau sudaryta vertintojų komisija, 
kurion įsijungė kun. dr. V. Cuku- 
ras, dr. Mirga Girniuvienė, sese
lė Bernadeta Matukaitė, Eligijus 
Sužiedėlis ir Liuda Žiaugrienė. 
Konkurso laimėtoją ar laimėtojus 
žadama paskelbti š. m. spalio 31 d.

Dramos sambūris Los Ange
les mieste trisdešimt devintuo
sius darbo metus užbaigs ir ketu
riasdešimtuosius pradės nauja 
kauniečio dramaturgo Kazio Sajos 
dviejų veiksmų komedija “Bara
kudos”. Dramos sambūriui K. Sa
jos specialiai parašytas “Bara
kudas” režisuoja ir joms sceno
vaizdį ruošia sceninėn veiklon 
sugrįžęs Petras Maželis. Pasau
linei “Barakudų” premjerai bus 
skirti du spektakliai rugsėjo 18- 
19 d.d. Sambūrį su naująja K. Sa
jos komedija Čikagon jau yra pa
kvietęs “Margučio” vadovas Pet
ras Petrutis. Du “Barakudų” spek
takliai Čikagoje numatyti spalio 
9-10 d.d. Dramos sambūris su K. 
Sajos “Barakudomis” norėtų ap
lankyti ir kitas lietuvių kolo
nijas.

Medininkų pilies bokšto at
statymas buvo pradėtas š. m. lie
pos 7 d. pirmojo akmens įmūri
jimu. Jį pašventino kun. Jonas 
Kastytis Matulionis. Bokšto ir 
galbūt visos pilies atstatymas 
yra susietas su išeivijos iniciatyva, 
atskleista Čikagoj inžinierių ir 
architektų leidžiamo žurnalo 
“Technikos žodis” 1993 m. sausio- 
kovo laidoje. Čikagos lietuvių 
prekybininkų grupė Pramoninės 
paramos sąjunga jau 1991 m. pa
siūlė Lietuvos kultūros fondui 
atstatyti senąją Perkūno šven
tovę Kernavėje, darbo pradžiai 
paskyrusi 3.000 dolerių. Fondas 
nepriėmė pasiūlymo dėl Kernavė
je tebevykdomų archeologinių ty
rinėjimų, galinčių trukti ilgoką 
laiką. Iniciatoriams iš Čikagos 
buvo pasiūlyta organizuoti ir rem
ti Medininkų pilies atstatymą. 
Šiam planui įgyvendinti reikėjo 
didesnių pastangų ir daugiau lė
šų. Tad čikagiškė Pramoninės 
paramos sąjunga talkon pasikvie
tė Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungą. Abiejų or
ganizacijų visuotiniame susirin
kime 1992 m. sausio 17 d. Čika
goje, svetainės “Seklyčia” patal
pose, buvo išrinkta projekto Me
dininkų piliai atstatyti valdyba. 
Ją sudarė pirm. Leonas Maskeliū
nas, vicepirm. Albertas Kerelis 
ir ižd. Liudas Šlenys.

Paminklų atnaujinimo pro
jektų instituto Vilniuje paskelbtą 
konkursą laimėjo architektai Jo
nas Glemža ir Milda Mikulionytė. 
Jų paruoštas Medininkų pilies di
džiojo bokšto atstatymo projektas 
jau yra įtrauktas Lietuvos kultū
ros fondo programon. Šios insti
tucijos pirm. Jurgis Dvarionas 
pirmojo akmens įmūrijimo iškil
mėj pabrėžė, kad Medininkų pilis 
lietuvių tautai svarbi ne tik se
nąja, bet ir dabartine istorija. 
Mat Medininkuose 1991 m. sovie
tiniai budeliai nužudė atgimstan
čios Lietuvos pasienio sargybi
nius. Architektūros istorikas Na
palys Kitkauskas kalbėjo apie XIV 
š. pastatytą Medininkų pilį. Jos 
griuvėsiai yra prie Vilniaus-Mins- 
ko dabartinio plento Lietuvos pa
sienyje. Iš kitų Lietuvos pilių ji 
išsiskyrė originaliu planu, prime
nančiu romėnų karo stovyklą. Vi
dinis pilies kiemas turėjo 1,85 
hektaro plotą, visa teritorija su 
apsauginiais grioviais — pussep- 
tinto hektaro. Atstatytame didžia
jame bokšte bus įrengtas muziejus 
ir galbūt koplytėlė, o kiemą bus 
galima panaudoti istoriniams vai
dinimams bei kitiems panašaus 
pobūdžio spektakliams. Archeo
loginiams Medininkų pilies bei 
jos aplinkos tyrimams užbaigti 
reikės dar daug laiko. Tad ir no
rima pirmiausia atstatyti tik di
dįjį pilies bokštą.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino paminklo konkursą 
1992 m. laimėjo talentingo išei
vijos skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos projektas. Paminkle Gedi
minas vaizduojamas kaip išmin
tingas politikas ir valdovas, 
Lietuvos valstybės kūrėjas bei 
jos laisvės gynėjas, kitų taikių 
tautų globėjas. Šio svarbaus pa
minklo pastatymo normaliu būdu 
neleidžia pradėti Lietuvą sle
giančios ekonominės problemos. 
Delsimą tikisi nutraukti sudary
tas statybos fondas ir jo valdyba 
pradedamu aukų rinkimu. Joms 
jau atidarytos dvi sąskaitos 
komerciniame Vilniaus banke: 
viena — litams, kita — užsienio 
valiutai.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
viešnagės išvakarėse buvo iš
leista dar jo tikruoju Karolio Woj- 
tylos vardu ir pavarde pasirašyta 
poetinių tekstų knyga “Priešais 
juvelyro parduotuvę”. Ją busima
sis Šv. Tėvas baigė rašyti jau bū
damas kunigu, sulaukęs amžiaus 
keturiasdešimtmečio. Laisvos poe
zijos stiliumi rašytos knygos ver
timą į lietuvių kalbą kultūriniam 
“Santaros” žurnalui parūpino Ne
menčinės klebonas Ričardas Ja
kutis. “Santaros” redakcija ją 
nutarė išleisti atskiru leidiniu. 
K. Wojtylos knygą “Priešais juve
lyro parduotuvę” redagavo Alek
sas Dabulskis ir Robertas Ketur
akis. Ją, papuoštą dail. Gražinos 
Didelytės piešiniais ir Šv. Tėvo 
spalvota nuotrauka, 4.000 eg
zempliorių tiražu atspausdino 
“Spindulys” Kaune.

Istorikui kun. prof. dr. Jonui 
Totoraičiui (1872-1941) Šakių 
rajono Griškabūdyje atidengtas 
paminklinis koplytstulpis, sukur
tas tautodailininko V. Cikano. 
Velionis, gimęs Biliuviškių kai
me prie Griškabūdžio, Vytauto 
Didžiojo universiteto teologijos 
ir filosofijos fakultete dėstė 
Lietuvos istoriją, istorijos me
todologiją bei kitus mokslus. Jis 
taipgi įsteigė Marijampolės mari
jonų gimnaziją 1921 m. ir jai va
dovavo iki 1937 m. Jo istorinį pa
likimą sudaro veikalai: “Lietuviai 
karaliaus Mindaugo laikais" 
(1905), “Zanavykų istorija” 
(1929), “Mindaugas Lietuvos 
karalius” (1932), “Sūduvos- 
Suvalkijos istorija” (1938).

Šią vasarą jau ketvirtą kartą 
archeologai dirbo Vilkaviškio 
rajono Stanaičių pilkapyne. Vil
niaus universiteto surengtose ar
cheologinėse šio pilkapyno ekspe
dicijose netrūko vertingų radinių. 
Ankstesnių ekspedicijų metu at
kasta daug laidojimo vietų, ras
ta puošni urna, kuria galėtų 
džiaugtis ne vienas istorijos 
muziejus. Remdamiesi keramikos 
radiniais ir laidosena, archeo
logai nustatė, kad Stanaičiuose 
senųjų baltų jau gyventa beveik 
prieš pustrečio tūkstančio metų. 
Šią vasarą pilkapyne aptiktas be
veik 4.000 metų senumo kultūri
nis sluoksnis liudija, kad gyven
vietės ten būta ir žalvario am
žiuje. Kapuose šiemet rasta įvairi 
keramika, senovės graikų ar ro
mėnų moneta įtaigoja, kad baltai 
galbūt prieš kelis tūkstantmečius 
jau turėjo prekybinius ryšius su 
Pietų Europa. Radinius planuo
jama išstatyti Marijampolės kraš
totyros muziejuje. I archeologines 
ekspedicijas Stankaičių pilkapyne 
sekančią vasarą žada įsijungti ir 
Danijos archeologai.

Juozą Gaidį, savamokslį sce
ninių veikalėlių rašytoją, akto
rių ir režisierių, šią vasarą prisi
minė ir pagerbė Varėnos rajono 
Margionių kaimo gyventojai Mar
cinkonių apylinkėje. Šį įdomų 
kaimiško teatro atstovą 1989 m. 
surado rež. L. Ciunis. Klojimas 
J. Gaidžio teatrui šią vasarą bu
vo pastatytas Margionyse. Projek
tą paruošė Marcinkonių tautinio 
parko architektas V. Kunabas. 
Deja, J. Gaidys jo nespėjo su
laukti. Teatrų šventės dalyviams 
ir svečiams teko aplankyti tik jo 
kapą. Teatrui skirtas klojimas, 
pastatytas iš šimto kubinių met
rų pušinių rąstų, turi persiren
gimo kambarius, suplūktą molinę 
ąslą žiūrovų salėje, ąžuolo la
pais papuoštą J. Gaidžio portre
tą. Atidarymo šventei skirtus 
spektaklius Margionių teatras 
pradėjo J. Gaidžio “Ašarų pakal
nės” ištrauka, jo 1929 m. režisuo
ta Keturakio komedija “Amerika 
pirtyje”, atnaujinta rež. R. Avi- 
žienės. Ukmergės liaudies teat
ras šventėn įsijungė rež. V. Čes- 
naičio paruoštu Žemaitės spek
takliu “Mūsų gerasis”. Dainomis 
programą papildė Margionių et
nografinis ansamblis. y Rst
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999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

Teniso rūmai Vilniuje. V. Grybauskas mėgina raketę, teniso klubo aikš
telėje “Karolina”MOKA UŽ:

90-179 d. term. ind. .. 
180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

3.75% 
4.00% 
4.00% 
4.25% 
4.50% 
5.00% 
5.25%
4.00% 
4.25% 
4.75% 
5.50% 
5.75% 
6.00%
3.00%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
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%

Nekiln. 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%

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

32 Pasadena Gardens. Toronto, Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Lietuvoje atidaryti teniso rūmai

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

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

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

MASKELL INSURANCE

ALI THE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RUSIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- (VAIRIŲ 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)

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Lietuva, ta maža šalis prie 
Baltijos jūros, prieš ketvertą me
tų nuskambėjusi per visą pasaulį, 
nustebindama savo nepaprasta drą
sa, be ginklų atstatydama krūtines 
prieš sovietų tankus ir atgaudama 
laisvę bei nepriklausomybę.

Lietuva turi daug drąsių žmonių 
ir ne vien kovoje už laisvę. Du te
niso entuziastai - R. Tarasevičius 
ir P. Vozbutas jau senokai pergy
veno, kad Lietuvoje nebuvo geres
nių sąlygų tenisui. Ir jie nutarė 
statyti teniso klubą. Jų drąsa, užsi
spyrimu ir organizaciniu sugebėji
mu netoli televizijos bokšto ant 
Neries upės kranto buvo pastaty
dinti teniso rūmai su visais mo- 
derniškiausiais priedais. Sunku 
net įsivaizduoti, kas juose telpa.

Apie juos pasakoja teniso klubo 
“Karolina” prezidentas Romualdas 
Tarasevičius: “... turime 4 vidaus 
teniso aikštes (kaučuko paviršius), 
kėgliavimo taką, bilijardo, stalo 
teniso ir imtynių patalpas, taip pat 
fizioterapijos įrengimus. Prie viso 
to - nusirengimo kambariai, basei
nas, sauna, jukuzzi, dušai ir resto
ranas. Turime teniso aikštes1 kieto 
paviršiaus lauke, iš jų 3 “super- 
grass”. Numatomas įrengti ir teni
so stadijonas su maždauug 3000 vie
tų. Dar šiais metais pasiryžę su
rengti ir pirmą tarptautinį turnyrą. 
Klubas jau turi būrį narių, 4 instruk
torius ir 150 jaunų mokinių. Jie, 
simboliškai moka $1.00 per mėnesį. 
Pasiekę tam tikrą žaidimo lygį, jie 
bus nemokamai siunčiami į turnyrus 
kituose miestuose, o patys geriau
si net į užsienį”.

Teniso aikštės svečiams kainuo
ja $5.00 valandai, o viduje $10.00. 
Jose jau keletą kartų žaidė Ameri
kos ambasadorius Lietuvai D. N. 
Johnson ir visa eilė kitų diplomatų.

Apie kitą komplekso pusę prabilo 
pats prezidentas Petras Vozbutas: 
“.. . turime ir viešbutį su 104 kam
bariais, neabejoju, kad jis vienas 
iš moderniškiausių Vilniuje. Įėjus 
į viešbutį, į akis krenta žibančios 
granito grindys ir daug marmuro. 
Puikus ir jaukus restoranas su geru 
ir nebrangiu maistu, baras ir me
niškai dekoruota kavinė, o taip pat 
ir posėdžių bei spaudos konferen
cijų salės. Jaunas ir skoningai ap
rengtas personalas visada šypsosi 
ir kalba anglų, vokiečių ir kitomis 
kalbomis. Ir dar ne viskas: jau visi

planai padaryti “Casino” įrengimui, 
bereikia tik teigiamo įstatymo”.

Daug reikėjo nugalėti kliūčių su 
paskolomis bankuose, blokada, biu
rokratizmu ir panašiai. Jie niekada 
nebūtų išdrįsę leistis į tokią avan
tiūrą, jei nenorėtų padėti Lietuvos 
tenisui ir patys nebūtų visa siela 
atsidavę tenisininkai.

Šiuos didingus teniso rūmus šių 
metų kovo 11 d. oficialiai atidarė 
valstybės prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Baigiant norisi pažymėti, 
kad šis klubas yra Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto rėmėjas.

RED. PRIERAŠAS. Straipsnio au
torius ilgesnį laiką viešėjo Lietu
voje. Palangoje žaidė teniso turny
re ir savo grupėje įėjo į finalą, kur 
pralaimėjo V. Balčiūnui iš Kauno 
6:2, 6:3. Žaidė ir Alg. Saunoris iš 
Hamiltono ir dar pora iš Amerikos, 
bet jie pralaimėjo pirmame rate. 
Taip pat žaidė Pasaulio lietuvių 
teniso varžybose, kurios vyko Kau
ne ir Vilniuje (Kaune senjorai). At
vyko dalyvauti 12 lietuvių iš kitų 
kraštų. Rugpjūčio 9 d. Vilniuje nu
matė dalyvauti posėdyje (laiškas ra
šytas prieš PL teniso varžybas ir šį 
posėdį) su LTOK ir A. Laukaičiu iš 
Australijos. Jame numatyta disku
tuoti V-jų PLS žaidynių reikalai, 
(jos įvyks 1995 m. Lietuvoje). V. Gry
bauskas dalyvavo, kaip jis sako, tik 
kaip žiūrovas.

Europos karių čempionate
Slovėnijoje, Kranjo mieste, 1993 

m. armijų čempionate dalyvavo 
penkiolikos Europos šalių para
šiutininkai. Lietuvai atstovavę 
“Geležinio vilko” brigados ir SKAT 
Kauno rinktinės kariai, atlikdami 
grupinius akrobatikos šuolius iš 
4000 m aukščio, užėmė ketvirtą vie
tą. Kaunietė K. Sudžienė tikslaus 
nusileidimo pratime (taikinys 5 cm 
skersmens apskritimas) tarp 70 da
lyvių buvo vienuolikta.

Keli istorijos bruožai apie para
šiutizmo kūrimosi pradžią Lietu
voje.

Parašiutų sporte lietuviai šiuo 
metu nėra naujokai. Ši sporto šaka 
oficialiai pradėta kultivuoti, susi
kūrus Lietuvos karo aviacijai 1919 
metais. 1927 m. pradėta pirkti iš 
užsienio bendrovių parašiutai. Pra- 
džoje jie nebuvo saugūs. Tik 1928 
m. sausio 26 d. oro žvalgas kapito
nas Vladas Morkus pirmasis įvykdė 
šuolį su italų bendrovės “Salvator” 
parašiutu. Iki 1940 m. Lietuvoje su

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

parašiutais savo gyvybes išgelbėjo 
14 lakūnų. Be bandomųjų šuolių 
buvo atliekami ir parodomieji šuo
liai aviacijos švenčių metu. Sava
norių šokti su parašiutu buvo tik 
keli, iš jų karo lakūnai - Klemas 
Martinkus ir Romas Marcinkus (gar
sus to meto futbolininkas). Jie buvo 
pirmieji parašiutizmo propaguoto
jai Lietuvoje.

1936 m. su parašiutais pradėjo 
šokinėti Lietuvos aeroklubo lakū
nai ir sklandytojai. 1936 m. birže
lio 7 d. Tauragėje pirmą kartą su pa
rašiutu šoko moteris lietuvė, aero
klubo lakūnė Antanina Liorentaitė. 
Tais pačiais metais Palangoje pir
muosius šuolius atliko masinio pa
rašiutizmo pradininkas Viktoras 
Ašmenskas.

V PLS žaidynės -1995
Sporto departamente susirinkę 

Lietuvos sporto organizacijų vado
vai ir užsienio lietuvių sporto at
stovai svarstė V-jų Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių organizavimo 
reikalus. Kūno kultūros ir sporto 
departamento prie Lietuvos respub
likos vyriausybės generalinis direk
torius Vytas Nėnius informavo, kad 
penktąsias žaidynes numatoma reng
ti 1995 metų liepos pabaigoje-rug- 
pjūčio pradžioje. Atsižvelgiant į pa
geidavimus, siūloma jų neskaidyti po 
visą šalį, kaip 1991 m., o koncent
ruoti vienoje vietoje - Vilniuje. Jis 
galvoja, kad reikėtų atsisakyti ir 
elito, nes dauguma užsienio sporti
ninkų - tik mėgėjiško lygio.

V. Nėnius pranešė, kad pakvies
tas Lietuvos premjeras Adolfas Šle
ževičius sutiko būti V-jų PLS žai
dynių organizacinio komiteto pir
mininku. Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas sutiko būti žai
dynių globėju.

Užsienio lietuviams šiuose pasi
tarimuose atstovavo: A. Daugnora 
(Igarka), J. Bakanas (Latvija), A. 
Augulis (Sanryšos bendrija), A. Lau
kaitis (Australija) ir V. Grybaus
kas (ŠALFASS) - kaip stebėtojas.

Stuttgarte nieko malonaus
Devyni Lietuvos sportininkai, 

š.m. rugpjūčio 13-22 d.d., dalyvavo 
Pasaulio lengvosios atletikos varžy
bose Stuttgarte, Vokietijoje. Šuo
lininke į aukštį Nelė Žilinskienė, 
disko metikai - Austrą Mikelytė, 
Romas Ubartas ir Vaclovas Kidy
kas, bėgikė Regina Čistiakova, ėji
kai - Viktoras Meškauskas ir Sada 
Bukšienė, trišuolininkas Audrius 
Raizgys ir ieties metikė Teresė 
Nekrošaitė.

Mūsų olimpinis čempionas Ro
mas Ubartas (Barcelonoje diską 
nusviedęs 65:12 m), šiose varžybo
se užėmė ketvirtą vietą, pasiekęs 
65.24 m ribą. Vaclovas Kidykas liko 
dvyliktoje vietoje su 58.62 m riba. 
Pirmuoju čia tapo vokietis Lars Rie
del, diską nusviedęs 67.72 m. Ketvir
toji vieta pasaulyje yra gana garbin
ga, sveikintinas yra Vaclovas Kidy
kas, kuris užėmė 12-tąją. Visa ta
čiau nelaimė, Romas Ubartas yra 
diskvalifikuotas, ir net ketveriems 
metams, ir jo pasiekimas neužskaity- 
tas. Sugautas tapo kaip ir Barce- 
lonos olimpiadoje šuolininke į tolį 
Nijolė Medvedeva (pasiekusi ten 4- 
tą vietą), naudojusi draudžiamus 
sportininkams vaistus energijai 
sukelti.

Nieko ryškesnio nepavyko pasiek
ti likusiems Lietuvos atstovams, 
nors iš jų Teresė Nekrošaitė, pagal 
Tarptautinės lengvosios atletikos 
federacijos klasifikaciją, tarp pa
saulyje geriausių yra pirmajame 
trejetuke - trečioji. Jos ieties 
skrydis yra siekęs 66.34 m. ribą.

Tomas Pūkštys, JAV-se geriau
sias, čia tenkinosi 10-ja vieta. Jo 
ieties metimas siekė 77,9 m. Šuoly
je į aukštį Kanados atstovas Alek
sandras Žaliauskas, peršokęs kar
telę tik 2.20 m, iš tolimesnių varžybų 
iškrito.

iiii XT 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. % 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. (gyvybės 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

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. 

gali pasikeisti 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. irtrečiad. 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!
Islington-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

NRS WESTSIDE REALTY INC. -

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

Lina Kuliavienė

Akimirksnis iš Lietuvos parašiutininkų pasirodymo 1991-siais metais 
vykusiose IV-jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių varžybose Panevėžy 

Nuotr. Gedimino Talučio
2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 

(Windermere - Bloor kampas)

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

Skautų veikla
• Iš Jubiliejinės stovyklos į 

Torontą sugrįžę skautai-tės auto
buse paliko drabužių bei kitų daik
tų. Viskas sukrauta pas tunt. s. A. 
Senkų, tel. 233-9092. Prašome daik
tus atsiimti.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų žiemos sezono veiklos atida
rymas - rugsėjo 19 d. Prisikėli
mo šventovėje ir salėje. Unifor
muoti skautai-tės renkasi į salę 
9.30 v.r.

• LSS narių registracija rinki
mams pratęsiama iki rugsėjo 18 d. 
Registruotis ir dalyvauti rinki
muose turi teisę visi sąjungos na- 
riai-rės, sulaukę 18 m. amžiaus ir 
užsimokėję nario mokestį. Regist
racijos lapų negavę kreipiasi į 
tuntininkus tel. 233-9092. Visais 
rinkimų reikalais kreiptis adre
su: v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 23912 
Via Onda, Valencia, CA 91355, 
USA. Prašoma visus-as aktyviai 
rinkimuose dalyvauti. M.

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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

IMK LASALLĘSQUE.

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

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

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

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai: 

.■atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai 
■ vidaus sienų (dėjimas ■ 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.

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).

KELIONĖS
I LIETUVĄ
Nupigintos kainos sezono pabaigai

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 
I. (416)593-0600 FAX 593-0604



AfA 
JONO KAZLAUSKO 

mirties metines paminėti,
Mišios bus atnašaujamos Lietuvos kankinių šven
tovėje š.m. rugsėjo 25, šeštadienį, 10.30 vai. ryto.

Giminės, draugai, pažįstami maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Duktė ir sūnus

Kas klauso Vatikano radijo?
(Atkelta iš 2-ro psl.) ,

Nepaliktinos nuošalyje ir 
mokslinės temos, sakysime, 
Dievo didybė, naujausi krikš
čioniškosios archeologijos at
radimai, naujieji K. Bendri
jos priimti dokumentai, nauja
sis Katekizmas, dvasininkijos, 
kunigų seminarijos rūpesčiai. 
Klausytojus ypač domina, kaip 
atpažinti sektas, kaip surasti 
jų silpnąsias ir stipriąsias vie
tas, jų klaidas.

Radijo klausytojai norėtų 
kuo daugiau išgirsti apie pa
rapijų gyvenimą, tikinčio vie
tą žmogaus gyvenime, katali
kiškų organizacijų veiklą ir 
tikslus. Norima išgirsti ir to
kių temų, kurios aiškintų, ko
dėl reikia žmogui lankyti pa
maldas, kokia svarba ir tiks
las tikėti asmeniniu Dievu.

Kadangi tautoje pripažįsta
mas menkas religinis išprusi
mas, todėl ypač pageidauja
ma religinio pobūdžio laidų, 
religinės beletristikos valan
dėlių, įdomesnių knygų ir kuo 
daugiau žinių apie Dievo Moti
nos Marijos apsireiškimus.

Tik nedaugelis klausytojų 
nori politinių, ekonominių 
žinių, valandėlių apie tauti
nio supratimo ugdymą ir tau
tiškumo išlaikymą.

Išvados
Remiantis atliktosios visuo

meninės apklausos duomeni
mis, galima būtų pasakyti, kad 
šiuo metu svarbiausios yra mo
ralinio ir religinio pobūdžio 
temos, sielovadinė veikla pa
saulyje. Kai kurie klausytojai 
ypač pageidauja tokių, kur jau 
buvo transliuotos Šv. Rašto,

kelionių ir metų mėnesiams 
parengtos laidos.

Klausytojų didžiuma - apie 
55% - vyresnio amžiaus žmo
nės. Amžiaus atžvilgiu - dide
lė 41-60 metų grupė. Todėl ga
lima sakyti, kad Vatikano ra
dijo daugiausia klausosi vyres
nio amžiaus žmonės, iš kurių 
36% baigę ar 28% nebaigę vidu
rinės mokyklos. Taigi didžiu
ma apklaustųjų socialiniu po
žiūriu - namų šeimininkės 
(30%), nekvalifikuoti darbinin
kai (20%) ar pensininkai (23%). 
Moterų daugiau klausosi radi
jo - apie 60% - nei vyrų.

92% apklaustųjų gyvena ma
žesniuose miesteliuose arba 
kaime. Taigi atitinkamai ir iš
silavinimas čia turi reikšmės. 
Daugiausia Vatikano radijo 
lietuviškų laidų klausosi vy
resnio amžiaus, žemesnio išsi
lavinimo ir socialinės padė
ties gyventojai.

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų klausytojai patenkin
ti, kad sekmadieniais gali iš
girsti lietuvškas Mišias iš Ro
mos, tik pasigendama pamoks
lėlių vaikams.

Mūsų klausytojai pageidau
ja, kad kasdienės laidos pa
baigoje būtų trumpai pakarto
jamos žinios, kaip daro kitos 
radijo stotys; kad “Caritas”, 
“Katalikų pasaulis”, “XXI a.” ir 
kiti spaudiniai dažniau skelb
tų Vatikano radijo lietuviškų 
laidų laiką ir bangas. Be to, 
klausytojai norėtų, kad visos 
laidos per savaitę būtų vieno
do ilgio, o ne kaip dabar - tris
kart po 30 ir 4 kartus po 15 mi
nučių. ■

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJH
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

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.
• Automobilių pristatymas laivais į Baltijos kraštus.
• Naujų “Bielarus” traktorių, naujų automobilių “Lada” pristatymas.

Mūsų adresas:
2309 A Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1P1 

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

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

KELIONĖJ
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS ......................... nuo S824
RYGA ............................. nuo $975
TALINAS ........................ nuo $895

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)

Lietuvių grupė, dalyvavusi Pasaulio katalikų jaunimo dienose Denveryje, JAV, kur lankėsi ir ŠV. TĖVAS JON AS- 
PAULIUS II 1993 m. rugpjūčio viduryje. Grupė buvo sudaryta iš Lietuvos ir išeivijos jaunimo. Vadovavo vysk. 
PAULIUS BALTAKIS, OFM, ir seselė IGNE MARIJOŠIŪTĖ

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

te turėta liberalų ir konser
vatorių dauguma valdymo me
tais.

Ir liberalas P. E. Trudeau, 
ir konservatorius B. Mulroney 
atstovų daugumos dėka galėjo 
įgyvendinti visus savo planus. 
Ir vis dėlto abu pasitraukė iš 
politikos atmesti kanadiečių, 
nenorėdami susilaukti skau
daus pralaimėjimo Kanados 
parlamento rinkimuose. Libe
ralas P. E. Trudeau partijos 
ir vyriausybės vadžias atida
vė J. Turneriui 1984 m., kon
servatorius B. Mulroney - po
litikei Kim Campbell 1993 m. 
Deimantinio amžiaus sulaukęs 
P. E. Trudeau kanadiečių pa
sitikėjimą nori susigrąžinti 
autobiografine atsiminimų 
knyga “Memoirs” ir dokumen
tinėmis savo gyvenimo vaiz
dajuostėmis CBC televizijos 
programose. Už jį jaunesnis 
B. Mulroney, dairydamasis į 
politinius dirvonus užsieny
je, primena, kad jo darbus su
pras ir įvertins ateities Ka
nada.

Kanados pajamų ministeris 
Garth Turner spaudos konfe
rencijoje Edmontone nusis
kundė, kad kanadiečiai sten-

giasi nuslėpti dalį savo pa
jamų nuo apmokestinimo. Įvai
riais būdais stengiamasi su
mažinti pajamų mokesčius vy
riausybei. Ypač yra paplitęs 
tiesioginis atsiskaitymas pi
nigais iš rankų į rankas be jo
kių dokumentų. Tokia taktika 
daugiausia liečia įvairias pa
slaugas,- atliekamas pigiau, 
kai už jas sumokama grynais 
pinigais.

Kanados nepriklausomo 
verslo federacijos pirm. Brad 
Wright jam priminė, kad dėl 
pajamų mokesčio vengimo yra 
kalta ir vyriausybė. Pasak jo, 
kanadiečiai, paliesti per di
delių mokesčių, stengiasi su
mažinti jų naštą. Pajamų mi
nisteris G. Turneris žadėjo

nebausti tų kanadiečių, ku
rie prisipažins nuslėptus pa
jamų mokesčio pažeidimus ir 
sutiks už juos atsilyginti. Suk
čiai, nutverti Kanados vyriau
sybės revizorių, bus baudžia
mi. Ypač didelių bausmių su
silauks kontrabandininkai, 
slapta įvežantys prekes iš už
sienio. Jų laukia baudos nuo 
dvidešimt penkių tūkstančių 
iki pusės milijono dolerių. 
Šis perspėjimas daugiausia 
liečia kontrabandininkus, iš 
JAV įvežančius ten gerokai 
pigesnius rūkalus ir alkoho
linius gėrimus.

Pajamų ministeris G. Turne
ris žadėjo padidinti mokes
čio pažeidimo ieškančių revi
zorių skaičių, keistis su pro
vincinėmis vyriausybėmis turi
ma informacija apie tokius 
sukčius. V.Kst.

SKAITYTOJAI PASISAKO
GERB. REDAKCIJA

Dėkoju už Jūsų didį pasiaukoji
mą leisti tokį įdomų ir taip bran
gų lietuvio širdžiai laikraštį. Kiek
vieną puslapį aplaistau ašaromis. 
Kokie puikūs vedamieji! Ypač pas
kutinis “Gėdos stulpas”. Man visą 
gyvenimą pragyvenus už geleži
nės uždangos, žiauraus melo pa
saulyje, tai neapsakoma vertybė.

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.LM. EXPRESS Ine.
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 (Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Jūs gerieji užsienio lietuviai, 
gelbėkite Lietuvą, ypač dabar, 
ideologine pagalba. Danguolė E.

KONFERENCIJA BIRŠTONE
Teko stebėti šiomis dienomis 

Birštone įvykusią konferenciją 
“Lietuva-išeivija: ryšiai ir neiš
naudotos galimybės”.

Konferencijoje iš seimo nario 
LDDP atstovo Antano Basko pra
nešimo, skaityto pirmuoju, paaiš
kėjo, jog “rinkėjai, protingai bal
suodami, išgelbėjo Lietuvą”. Kita 
jo mintis: “Privatinės nuosavybės 
fetišizavimas sudaro sąlygas griau
ti valstybę”. Pavyzdžių, kur tokią 
nuosavybę fetišizuojant valsty
bė buvo sugriauta, pranešėjas, 
deja, nepateikė. Kritiškai įverti
nęs padėtį šalyje, prelegentas iš
kėlė pasiūlymą įkurti Lietuvos 
valstybės fondą trapiai nepriklau
somybei gelbėti. Kaip racionalu ir 
gražu! Juk konferencijoje daly
vauja dosnūs užatlantės lietuviai...

Įdėmiai išklausiau ir Jono-Al- 
girdo Antanaičio pranešimą apie 
racionalią politinę infrastruktū
rą. Jis, “Europos lietuvio” kores
pondentas, kalbėjo kaip buvęs po
litinis kalinys, atstovaudamas 
sau. Tai tos pačios politkalinių 
grupės, kuri neseniai lankėsi pas 
prezidentą, atstovas. Jo bendra
minčiai - Stungurys, Petkus, Ži
linskas, Dambrauskas sėdėjo sa
lėje. Pranešėjas ilgai klasifika
vo, dėliojo tarsi į dėžutes, politi
nes partijas. Pateikė jų populia
rumo lenteles. Jis pabrėžė, kad 
per rinkimus “visuomenė nesilei
do suviliojama bet kokiu masalu”. 
Patikslino, jog “kairiosios par
tijos atstovauja darbininkų in- 
tersams”, o LDDP yra palaikoma 
“ir pačių turtingiausių, ir pačių 
vargingiausių žmonių”. Naujai 
įkurtoji konservatorių partija, 
pagal jį, neturės ateities, nes nie
kam neatstovauja.

— Kur mes patekome? Ar tik ne 
į raudonųjų sąskrydį? - ėmė trau
kyti pečiais greta sėdintys žmo
nės. Ar neišeis iš salės pasaulio 
lietuviai?

Neišėjo. O įsismaginęs kalbėto
jas nurodinėjo, kokios turėtų bū
ti partijos. Pavyzdžiui, krikščio
nių demokratų partija būtų popu
liari liaudyje, jei atsisakytų kle
rikalizmo ir radikalizmo.

Pirmininkaujantis posėdžiui ne
delsdamas paaiškino, jog atsako
mybės už pareikštus teiginius orga
nizatoriai neprisiima, nes prele
gentas išsakė tik nuosavas mintis.

Gero vaizdo apie konferenciją 
nesusidariau. Ta proga pasidali
nome įspūdžiais su kolege - žurna
liste Birute Joneliene. Nuomonės 
sutapo: raudonieji, būdami val
džioje, stengiasi paimti į savo ran
kas ir ryšius su išeivija. Gal pa
vyks apmulkinti pasaulio lietu
vius, kaip jų brolius Tėvynėje? 
Ilgų okupacijos metų palaužtus, 
į neviltį įpuoliusius.

Antanina Garmutė,
Kaunas
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailieriė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863 

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

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DUBiCKAS, d.d.s.

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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

RF/WBK West Realty Inc. 

1678 Bloor Street West rp 
Toronto, Ontario M6P 1A9 | p

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

L Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUMt. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

LEDAS RI IllKrl.RATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Qnlunc. DRESHER LW-
Real Estate

Ir—r—i Member Broker
Tel. 233-3334 FAX 233-0285

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

ODI7QIJT7D INSURANCEUrvrL^iiiLiv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA — INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
, (416) 533-1121 FAX 533-1122
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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 repeticiją 
kambarį. Kviečiame buvusius cho
ristus ir naujus asmenis įsijungti.

— Vaikučių choras savo naująjį 
veiklos sezoną pradeda rugsėjo 12, 
sekmadienį. Tą dieną visas choras 
ir norintieji chore dalyvauti vai
kučiai renkasi į 9.30 v.r. Mišias, 
o po Mišių repeticijai Anapilio 
salės antrajame aukšte.

— Ateinantį savaitgalį kun. V. 
Volertas bus išvykęs į Putnamą 
Šiluvos Marijos šventės iškilmėms.

— 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 priėmi
mas bus 5 v.p.p. Vaišių metu me
ninę programą atliks Toronto cho
ras “Volungė”. Bilietai į parapi
jos vaišes jau platinami parapijos 
salėje po pamaldų.

— 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. 
Taipgi knygyne galima gauti: Juo
zo Jakšto “Nepriklausomosios Lie
tuvos istorija 1918-1940” ir Edmun
do Arbo-Arbačiausko “Architek
tūra, tapyba ir piešiniai”.

— Mišios rugsėjo 12, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Joną Tonkū
ną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Feliksą Noreiką.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 110 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Morta Bernotienė iš Ma
žeikos, Irena Abromavičienė iš 
Šiaulių, Gina Radzevičiūtė iš 
Detroito, JAV, Regina Tautkevi- 
čienė iš Kauno ir Rolandas Bu
lavas iš Vilniaus. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos narė D. Keršienė.

— S. Barškėtis atsistatydino iš 
LN valdybos. Į valdybą įeina Al
dona Jankaitienė. Linkime jai 
sėkmės naujoje veikloje.

— LN valdybos posėdis - rugsė
jo 9, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Naujas LN narys - Arūnas 
Rasčiauskas.

Aukos Slaugos namams
$15 - A. Jankaitienė a.a. O. Ado

mavičienės atminimui. Iš viso sta
tybos fonde yra $908,200.51. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba tie
siog siųsti šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Onta
rio M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $100 - B. E. Moliai, J. K. 
Dervaičiai. Iš viso iki šiol surink
ta $19,450.24.

Prisikėlimo parapijos žinios
Popiežiaus vizito Lietuvoje už

baigimo proga šį trečiadienį, 7 v.v., 
mūsų šventovėje vyks iškilmingos 
Mišios padėkos intencija.

— Anglų kalbos kursai naujiems 
ateiviams prasidėjo mūsų pa
talpose rugsėjo 7, antradienį. 
Kursai vyksta nuo pirmadienio 
iki penktadienio 9 v.r. - 12 v.

— Jei kas dar būtų suinteresuo
tas vykti į Šv. Žemę, prašoma pa
skambinti į klebonijos raštinę 
iki ateinančio pirmadienio. Vie
tos dar yra. Kelionė prasidės 
spalio 5 d. ir baigsis spalio 19 d. 
Kelionės kaina, įskaitant visas 
kelionės išlaidas, tris valgius 
per dieną, $2,980. Į šią kainą ne
įeina sveikatos apdrauda ir ora- 
uosčio mokesčiai.

— Parapijos choro naujo sezono 
pirma repeticija vyks rugsėjo 16 d., 
7 v.v., muzikos studijoje.

— Mišios rugsėjo 12, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Pijų Jurkšai- 
tį, 9.20 v.r. už Šelmių šeimos mi
rusius, 10.15 v.r. — už Rickevičių ir 
Ridikų šeimos mirusius, už a.a. 
Konstanciją Poškienę, už a.a. An
taniną Liutikienę, 11.30 v.r.- už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

CBC-FM Kanados radijo sto
ties programa “Music Around 
Us” rugsėjo 12, sekmadienį, 
transliuos “Volungės” choro 
atliktą lietuvišką dainą rin
kinį. Programa prasideda vidu
dienį 12 v. ir girdima per 94.1 
FM tinklą stereo bangomis. A.N.

Toronto lietuvių choras “Vo
lungė” po karštos vasaros pra
dės savo aštuonioliktuosius 
veiklos metus. Pirmoji repeti
cija įvyks rugsėjo 10, penkta
dienį, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Norintys įsijungti 
į chorą prašomi paskambinti 
muz. Daliai Viskontienei, va
karais tel. 762-8098. Per 1993- 
94 veiklos metus choras kon
certuos Lietuvos kankintą pa
rapijos vakarienėje rugsėjo 26, 
sekmadienį; šv. Kalėdą proga 
gruodžio 12 d.; savo šokią vaka
re Toronte 1994 m. vasario 12 
d.; Klivlande pavasarį; Dainą 
šventėje Lietuvoje liepos mė
nesį. Ateinančią metą sausio 
mėn. “Volungė” vėl žada daly
vauti CBC radijo chorą varžy
bose. A.N.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atostogų 
pradės naują veiklos sezoną. 
Studentą repeticijos prasidės 
rugsėjo 12, sekmadienį, Lie- 
tuvią namuose, 6.30 v.v. Jaunių 
ir vaiką - 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.

Iš Lietuvos gautas praneši
mas, kad nuo rugsėjo 6, pirma
dienio, radijo laidos bus trans
liuojamos 9530 kHz dažniu, tuo 
pačiu laiku. Inf.

DOKUMENTINIS FILMAS 
“BALTIC FIRE” bus rodomas 
rugsėjo 16, ketvirtadienį, 9 v.v. 
TV Ontario. Filmas, kurį reži
savo Zoe Dirsė, yra apie įvykius 
Baltijos kraštuose nuo 1991 m. 
iki šių dienų. Inf.

Toronto Aukštesniųjų litua
nistinių kursų mokinių regist
racija įvyks Maironio mokyklos 
patalpose rugsėjo 18, šeštadie- 
mį, 9.30 v.r. Prašom atsinešti 
mokinio numerį (student num
ber) ir gimnazijos adresą. Pa
mokos prasidės rugsėjo 25, šeš
tadienį, 9 v.r. Vedėja

A.a. Jono Dambaro penkerių 
metų mirties prisiminimui 
duktė Kristina Dambaraitė- 
Janowicz “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

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 534-5773.

Sės. Teresėlė, darželio vedėja

Toronto Maironio mokyklos mokslo metai prasideda
1993 metų RUGSĖJO 18, šeštadienį,

“Our Lady of Peace” mokykloje, (70 Mattice Avė.)
— Registracija 9 v.r.- 11.15 v.r. Prašome mokinius susirinkti mokyklos auditorijoje 9.15 v.r.
— Pamokos baigsis 11 v.r. Smulkesnė informacija gaunama skambinant

G. Paulionienei tel. 249-9893, D. Puterienei tel. 766-9852

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ 5
įvyks 1993 m. 
rugsėjo 26, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

B MONTREAL
Montrealio lietuvių kredito unija 

“Litas” 1993 m. gegužės 16 d. tu
rėjo metinį susirinkimą, kuriame 
buvo perrinkti kai kurie nauji 
valdybos ir komisijų nariai. Todėl 
dar vasaros pradžioje buvo pasi
skirstyta pareigomis. Valdybą su
daro pirm. Rūta Pocauskaitė-Ru- 
dinskienė, vicepirm. Lydija Dra- 
gūnienė, sekr. Arūnas Staškevi
čius ir valdybos nariai - Albina 
Astrauskienė bei Augustinas My- 
lė. Revizijos komisija - pirm. 
Joana Adamonytė, sekr. Alfredas 
Pališaitis ir narys Juozas Šiau- 
čiulis. Kredito komisija - pirm.

Paulius Rutkauskas, sekr. Vincas 
Piečaitis ir narys Justas Kibirkš
tis. “Lito” vedėjas yra Bruno Bu
lota, dirbantis su aštuoniais tar
nautojais.

AV parapijos choras po atosto
gų rugsėjo 5 d. pradėjo savo veik
los sezoną. Balsingiems lietu
viams yra geriausia proga įsijung
ti į šį chorą. Parapijos choras taip 
pat ruošiasi dalyvauti 1994 m. Dai
nų šventėje Lietuvoje.

Tautos šventės minėjimas įvyks 
rugsėjo 19 d. Ši tautinė Lietuvos 
šventė nukeliama, nes laukiama 
svečių menininkų iš Lietuvos. B.S.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 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: Einamos sąsk................... .... 1.00%1 metų .........

180 d. -364 d.
...... 4.25%
..... 4.00% RRIF-RRSP - 1 m.term. .... 5.25%

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

IMA UŽ:
Nekilo, turto:

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

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

GALIU prižiūrėti vaiką savo namuo
se. Skambinti tel. 236-9071 Toronte.

Įvairios žinios
Potraukis jungia meną ir kul

tūrą. Apie tai rašo Veronica 
Cooper vietinėje Gananoque 
spaudoje, nurodydama įdomą 
pavyzdį - Petro Reginos kryžią 
kalnelį, išdygusį netoli turis
tą labai lankomą Tūkstanties 
salą.

Autorė pamini Kryžią kalną 
Lietuvoje, rašo, kad P. Regina 
praeitais metais sudaręs sąly
gas keturiems iš Lietuvos me
nininkams, kurie padėję su
kurti 12 naują kryžią. Taipgi 
Nemuno vardu pavadintoje 
meno galerijoje P. Regina turi 
sukaupęs įvairią drožinią bei 
kitą menišką rodinią. Demo
kratiją simbolizuojantis 35 
pėdų aukščio kryžius yra leng
vai matomas iš visų pusių. S.

Ieškomas lietuvių kalbos ir 
literatūros dėstytojas 1994 m. 
pavasario semestrui Illinois 
universitete Čikagoje. Kandi
datas turi turėti filosofijos 
mokslų daktaratą (Ph.D.). Pa
geidaujama, kad būtų susipaži
nęs su baltiečią ir slavų ling
vistika. Prašymus įteikti iki 
1993 m. rugsėjo 25 d. adresu: 
Dr. Biljan Sljivic-Simsic, Head, 
Department of Slavic and Bal
tic Languages and Literatures, 
University of Illinois at Chi
cago, 601 So. Morgan, 1628 UH 
(m/c 306), Chicago, IL 60607. 
Tel. (312) 996-4412; FAX (312) 
996-0953.

Paieškojimas
Virginija Baranauskienė ieško 

savo senelio brolio Šiaučiūno Juo
zo, sūnus Jono, gimusio 1900 m., iš 
Lietuvos išvykusio 1920-23 metais 
ir gyvenusio Parkside Drive 105, 
Toronte, arba jo draugo Stasio Sku- 
do, gyvenusio 15 McKenzie, Tillson- 
burg, Ontario. Patys ar apie juos 
žinantys, prašomi skambinti Virgi
nijai Baranauskienei, Santa Moni
ka, Kalifornija, tel. 310-395-4371.

Toronto tautinių šokių grupė 
“Atžalynas” pradeda šių metų 
veiklą rugsėjo 14, antradienį, 
7 v.v. Toronto Lietuvių namuo
se. Kviečiame visus tėvelius 
dalyvauti metiniame susirinki
me. Bus naujos valdybos rinki
mai, šokėjų registracija ir dis
kusijos apie numatytą veiklą 
bei 1994 m. Dainą ir šokių šven
tę Lietuvoje. Tuo pačiu laiku 
vyks svarbi pirma repeticija vi
soms jaunimo grupėms. I.P.

Prisimindami ir pagerbdami 
mielą mamytę a.a. Oną Vėly
vienę, mirusią 1990 m. rugsėjo 
13 d., trejų metų sukakties pro
ga duktė Onutė ir Alfonsas Vin- 
dašiai su šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Stasys Dabkus, gerai žinomas 
Toronto lietuvių fotografas, 
Kanados lietuvių muziejui-ar- 
chyvui padovanojo savo dary
tų nuotraukų Anapilio sodybos 
vaizdų albumą. Jame atsispin
di sodybos kūrimosi pradžia ir 
ilgą metų veikla.

Lotyniškas įrašas ant a.a. kun. 
A. Lipniūno ir A. Šapalo pa
minklo Pucko kapinėse Lenki
joje, išspausdintas P. Naručio 
straipsnyje “TŽ” 1993 m. 35 nr., 
kalbiniu požiūriu nėra taisyk
lingas. Turėtų būti - “Pro Deo 
et patria” (Už Dievą ir tėvynę”).

“The Toronto Sun” dienraštis 
1993.VIII.5 paskelbė žinią, kad 
Ontario Bramptone susekta 
grupė “rusų gangsterių”, slap
tai filtruojančių pigų dyzelinį 
benziną, paskui pardavinėjan
čių kaip įprastinį autovežimių 
benziną ir tuo būdu pelniusių 
milijoninę sumą dolerių. Mi
nėtų “rusų gangsterių” grupė
je minima ir grynai lietuviš
ka pavardė. Seniau už panašų 
nusikaltimą yra pakliuvusių 
ir kitų lietuvių. Apie tai rašė 
didžioji Toronto spauda.

PROGRAMOJE: 3 v.p.p. - padėkos MIŠIOS
5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje ir 

kun. VYTAUTO VOLERTOpriėmimas 
Meninę programą atliks Toronto lietuvių choras 
"VOLUNGĖ”, vadovaujamas muz. D. VISKONTIENĖS. 
Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais Anapilyje po Mišių. Maloniai kviečia visus dalyvauti -

Anapilio parapijos taryba

PARAMOJE
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 METŲ 
UŽDARYTOS NEKILNOJAMO 

TURTO PASKOLOS 
(MORTGIČIAI)

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

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

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

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

PARDUODAMI Minsko centre bu
tai: 2 butai po 2 kambarius ir 1 butas 
keturių kambarių. Teirautis angliš
kai tel. 661-0350 arba lietuviškai 
tel. 250-8088.

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
iš Lietuvos ieško bet kokio darbo. 
Skambinti Jadvygai tel. 233-5996.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

NEBRANGIAI PIRKSIU senesnio 
modelio gerai išlaikytą 6 arba 8 ci
lindrų automobilį, “Station wagon” 
arba “pick-up”. Skambinkit tel. 1- 
416-434-1847.

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.

ACTION FORCE INDUSTRIAL 
TEMPORARY HELP Toronto apy
linkėje priima įvairiems įmonės 
ir sandėlio darbams tarnautojus. 
Patyrimas nebūtinas. Reika turė
ti apsaugos (safetyshoes) batus 
ir pasirūpinti transportacija. As
meniškai kreiptis: 1111 Albion Rd., 
Unit 101, Southwest corner of Al
bion Rd. and Islington Ave.

RANKINIO KOMANDA “Toronto 
Eagles Handball Club” ieško jaunų 
vyrų, įgijusių šios sporto šakos pa
tyrimą Europoje. Skambinti vakarais 
Kari Hrkal, tel. (416) 584-9481.

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.

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

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.

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

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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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


