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Dolerių sodas
Turbūt sunku būtų rasti žmogų, kuris, kalbėdamas 

apie Ameriką, nepagalvotų apie dolerį. Pastarasis šiais 
laikais yra juk tapęs visų medžiaginių gėrybių vienin
tele patikima matuokle nustatyti ekonominiam pajėgu
mui, kuris daugelyje atvejų lemia ir politines kryptis, 
ir tarptautinius valstybių santykius. Ta pačia matuokle 
nustatomas ir pavienių žmonių materialinės gerovės 
lygis.

ŠIANDIEN užtat nenuostabu, kad žvilgsnis į dolerį 
pasidarė nuolatinis ir labai plačios apimties - pra
dedant valstybių vadovais, baigiant eiliniais pi
liečiais. Pastarųjų žvilgsnis ypač neturėtų būti pavir

šutinis ir kai kada klaidinantis. Reikia pirmiausia tei
singai suprasti, kaip toji vertybė atsiranda, išsilaiko, 
sąlygojasi skirtinguose visuomenės sluoksniuose ir kokį 
vaidmenį gyvenime atlieka. Pirmųjų aukso ieškotojų su
kurtas mitas, kad Amerika yra turtuolius gaminantis 
mechanizmas, dar ir šiandien neišnyksta. Iš tikrųjų vis
kas pradeda išryškėti ilgėliau Amerikoje pagyvenus ir 
pabandžius kurtis. Ne vienam tada ir tas užburtas dole
rių šlamėjimas nebe taip aiškiai girdimas. Pradeda at
siskleisti tikrasis šio turtingo krašto vaizdas, ryškėja 
galimybės ir kliūtys, silpsta svajonės ir fantastiški pla
nai. Pamatoma, kad išsvajotasis dolerių sodas vaisių 
neša tik tiek, kiek kas sugeba ir netingi gerai jį prižiū
rėti, kultyvuoti, ieškoti naujų atmainų, saugoti nuo ken
kėjų ir nepasisekus vėl viską iš naujo pradėti. Ir todėl 
plušantiems visų kategorijų darbininkams, kad kiekvie
nas iš to ką nors turėtų, visiškai nesuprantamas kai ku
rių žmonių sėdėjimas už to “sodo” tvoros ir liejami pyk
čiai, kad derliumi nesidalinama. Antra vertus, žiūrint 
iš žemesnio ekonominio lygmens į amerikietiškąjį (ar 
kanadietišką) dažnam rodosi, kad tose “aukso šalyse” 
tik turtuoliai tevaikštinėja. Iš tikrųjų tie turtuoliai - tik 
tų kraštų lygmens eiliniai piliečiai, darbu, taupumu ir 
kantrybe įsigiję tai, ko būtiniausiai reikia normaliam 
gyvenimui.

POKOMUNISTINIU laikotarpiu valstybėms, taigi ir 
mūsų Lietuvai, pradedant atstatyti nepriklau- 
klausomybes ir kuriant naują demokratinio atspal

vio gyvenimą, susiduriama su žmonių darbštumo pro
blema. Pasigirsta net balsų, kad privatizacija - tai tik 
apsisunkinimas, atseit, jei turėsi - reikės dirbti. Koks 
Lietuvoje nuošimtis panašiai mąstančių žmonių, sunku 
būtų pasakyti. Nesinorėtų tikėti, kad tai tautai atstovau
jantis balsas. O vis dėl to yra jau pakankamai duomenų 
manyti, kad žmonėse susilpnėjęs savarankiškumas, din
gusi geroji iniciatyva, išblaškytas tradicinis lietuviškas 
darbštumas. Ir kaip tik toji savęs dar gerai neatpažįstan- 
ti visuomenė yra pastatyta prieš didelius uždavinius, 
kurie atsirado laikams pasikeitus. Atrodytų, kad visuo
menė dar neparuošta, arba nepasiruošusi, nepritaikyta 
tiems pokyčiams, kurių reikalauja laisvasis gyvenimas 
ir ekonominės reformos. Ne iš kur kitur, o iš tos pačios 
visuomenės yra iškilę ir dabartinės Lietuvos vadovai - 
visi jie tos pačios okupacijos, tos pačios sistemos pali
kuonys. Bet išeities nėra: kuriant šviesesnį laisvos tėvy
nės rytojų, svajojant apie dolerių sodus, vedant šalį demo
kratėjimo linkme, reikia suspėti ir patiems keistis. Pa
saulyje nuskambėjusi užuomina apie Tarptautinio valiu
tos fondo skiriamų pinigų pravalgymą akivaizdžiai api
būdina kai kurių vadovų orientaciją. Derlių užauginti 
galima tik rimtu ir nuoširdžiu darbu, paliekant dažnus 
cinizmus anekdotams. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pakeliui į mažumos vyriausybę?
Iki Kanados parlamento rin

kimų spalio 25 d. neliko nė pil
no mėnesio. Rinkiminiame va
juje lig šiol neišryškėjo juos 
laimėsianti partija. Pagrin
dinė kova tebevyksta tarp Ka
nados liberalų ir progresyvių
jų konservatorių. Abi parti
jos turi beveik vienodą apsi
sprendusių rėmėjų skaičių. 
Skirtingai vertinami tiktai 
vadai. Jų populiarumo karuse
lėje konservatorių ministerę 
pirm. K. Campbell vis dar pa
sirenka 36% kanadiečių, libe
ralą J. Chretieną - 18%. Refor
mų partijos vadu P. Manningu 
yra patenkinti 7%, Kvebeko 
bloko vadu L. Bouchardu - 4%, 
NDP socialistų vadove A. Mc
Laughlin -3%.

Rinkiminiame pažadų vaju
je J. Chretienas pagrindinį 
dėmesį skiria greitam darbo 
parūpinimui, įsipareigoda
mas panaudoti net 7,1 bilijo
no dolerių. Šiuo reikalu libe
ralai yra išleidę 112 psl. kny
gutę “Creating Opportunity”. 
Galimybės sudarymas nevisa- 
da būna įgyvendinamas, ypač 
dabar, kai Kanados biudžetą 
slegia metinės didelės skolos 
palūkanos. Konservatorė K. 
Campbell daugiau kalba apie 
metinių deficitų pašalinimą, 
sustabdantį skolos augimą. 
Rinkėjams ji primena, kad 

šiais biudžetiniais metais 460 
bilijonų dolerių pasiekusios 
skolos palūkanoms reikės be
veik 40 bilijonų dolerių. Ji ža
da pašalinti deficitus iš Ka
nados biudžetų per penkerius 
metus drastišku išlaidų suma
žinimu, tik dalį sutaupytų do
lerių skirdamas naujiems dar
bams. Tų didelių reformų pla
nus esą bus galima paruošti 
tik po rinkimų, nes reikės at
skirų pasitarimų su provinci
jų vyriausybėmis.

Tokiose aplinkybėse susida
ro įspūdis, kad Kanada yra pa
keliui į mažumos vyriausybę. 
Viešosios nuomonės tyrėjas 
Angus Reid netgi paskelbė nu
matomus spalio 25 d. rinkimų 
rezultatus. Liberalams nauja
jame Kanados parlamente jis 
pranašauja 126 atstovus, kon
servatoriams - 114, separatis
tiniam Kvebeko blokui - 36, 
Reformų partijai - 14, NDP 
socialistams - 5. Pasak A. Rei
do, rinkimus laimėtų libera
lai, bet nei jie, nei konserva
toriai negalėtų sudaryti net 
ir minimalią daugumą turin
čios vyriausybės, kuriai rei
kia 148 atstovų. Atrodo, šią 
galimybę yra numatę abu pag
rindiniai varžovai. Ir J. Chre
tienas, ir K. Campbell žada at
sisakyti koalicinės vyriausy-

(Nukelta į 9-tą psl.)

RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS IŠ LIETUVOS 1993 metų rugsėjo 1 dieną suklėlė džiaugsmo 
ir padėkos demonstracijas. Nuotraukoje - joms būdingas plakatas Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Lietuvos prezidento 

pareiškimas
Ryšium su paskutiniaisiais 

įvykiais Rusijoje prezidentas 
Algirdas Brazauskas rugsėjo 
22 d. padarė pareiškimą. Lie
tuva, pasak prezidento, remia 
Rusijos prezidento B. Jelcino 
pastangas stabilizuoti politi
nę padėtį šalyje, išlaikyti re
formų kursą ir tikisi, kad jos 
paspartins Rusijos pažangą 
modernios ekonomikos ir po
litinės sistemos kūrimo link
me. Tikiuosi, kalbėjo prezi
dentas, kad po naujojo parla
mento rinkimų Rusija žengs 
lemiamą žingsnį į demokrati
nių pasaulio valstybių šeimą.

Bendras pareiškimas
Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos respublikų prezidentai Al
girdas Brazauskas, Guntis Ul
manis, Lenart Meri, ELTOS 
pranešimu rugsėjo 22 d. pada
rė pareiškimą dėl politinės 
būklės Rusijoje.

— Mes, kaip visi demokra
tinių šalių vadovai, esame la
bai susirūpinę besiklostan
čiais per pastarąsias 24 valan
das įvykiais Rusijoje. Mes ne
sirengiame kištis į bet kurios 
šalies vidaus reikalus, tačiau, 
gyvendami greta ir būdami iš
tikimi demokratinėms verty
bėms, tikimės, kad Rusijos 
federacijos žmonės sugebės 
išspręsti iškilusias dabarties 
problemas taikingu, demokra
tiniu būdu.
Priėmė Amerikos prezidentas
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, JAV prezidentas B. 
Clinton priėmė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos prezidentus.

Bendras Amerikos ir Balti
jos valstybių prezidentų susi
tikimas įvyko rugsėjo 27, pir
madienį, 12.30 v.p.p., JAV mi
sijoje prie Jungtinių Tautų.

Po susitikimo JAV ir Balti
jos valstybių prezidentai nu
vyko į JT generalinio sekre
toriaus Boutros Boutros-Ghali 
rengiamus iškilmingus pietus 
Niujorke, suvažiavusiems 
valstybių vadovams.

Tą pačią dieną 9 v.r. Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas padarė mandagumo 
vizitą Niujorko arkivyskupui 
kardinolui O’Connor. Prezi
dentą lydėjo išeivijos lietu
vių vyskupas P. Baltakis, OFM, 
ir Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų A. Simutis.

Lietuvos prezidentas Jungti
nėse Tautose kalbėjo rugsėjo 
28 d.

Premjeras Japonijoje
“Mūsų delegacijos vizitą 

į Japoniją ir susitikimą su mi- 
nisteriu pirmininku M. Hoso- 
kava, trukusį dvigubai ilgiau, 
negu buvo planuota, aš apibū

dinčiau kaip vaisingus”, pa
reiškė premjeras A. Šleževi
čius, ITAR-TASS pranešimu. 
Derybose didžiausias dėme
sys buvo skirtas dvišalio eko
nominio ir politinio bendra
darbiavimo kryptims. Taipo
gi buvo svarstomas Baltijos 
rinkos sudarymo klausimai, 
sunkumai įgyvendinant eko
nomines reformas Lietuvoje.

Faktiškai iki šiol tarp Japo
nijos ir Lietuvos nėra preky
bos. Vienas iš susitikimo tiks
lų buvo pasitarti dėl finansi
nės ir techninės pagalbos, ku
rią Japonija galėtų suteikti 
Lietuvai.

Šiuo metu jau per Japonijos 
eksporto ir importo banką 
Lietuvai suteikta pirmoji 45 
mil. dolerių paskola (kredi
tas). Pasak A. Šleževičiaus, 
Japonija susidomėjo naujomis 
rinkomis.

Grįžo į savo tarnybos vietą
ELTOS pranešimu, nesusi

pratimas Kauno Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos kuo
pose lyg ir baigtas - pasakė 
šiam įvykiui ištirti komisijos 
pirm. N. Medvedevas. Komisi
jos išplatintame pareiškime 
sakoma, jog grupė Kauno sava
norių rugsėjo 22 d. grįžo į nuo
latinę tarnybos vietą ir grąži
no ginklus. Pasak komisijos, 
dar neišspręstos socialinės, 
buitinės problemos, esamų įs
tatymų spragos bei įstatymų 
trūkumas, nepakankama draus
mė visose KAM sistemos gran
dyse. Neišsprendus šių klau
simų, rašoma, gali vėl kilti 
panašūs atsitikimai.

Komisijos narys, seimo tau
tinio saugumo komiteto pirm. 
G. Kirkilas jaučiasi kaltas dėl 
konflikto ir nepaneigė paskli
dusios žinios, jog ketina atsi
statydinti.

Seniai Vilniuje nebebuvo tokio džiugaus mitingo kaip 1993 m. rugsėjo 1 d., 
kai iš Lietuvos ką tik buvo pasitraukusi rusą kariuomenė. Savaime su
prantamos ir šypsenos V. LANDSBERGIO, Č. STANKEVIČIAUS (pir
mojo derybų su Rusija vadovo) veiduose Nuotr. Alf. Laučkos

Popiežius Latvijoje
Kaip skelbė Vatikano radi

jas, Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
rugsėjo 9 d. iš ryto lankėsi Ag
luonos Dievo Motinos švento
vėje. Aikštėje prieš šventovę 
atnašavo Mišias. Pavakare Ry
gos universitete susitiko su 
Latvijos kultūros ir mokslo 
žmonėmis.

Per Mišias Agluonoje popie
žius kalbėjo: atvykome šian
dien į šią šventovę, kad mal
da apkabintume nuostabų Die
vo planą. Sūnus, amžinasis žo
dis, vienos prigimties su Tė
vu turėjo tapti pirmagimis vi
sos žmonių giminės tarpe. Kad 
pats Dievas taptų pirmagimiu, 
būtų pirmasis tarp visų žmo
nių, jis turėjo būti žmogus, 
turėjo gimti iš moters. Dievo 
įsikūnijimas prasideda Mari
jos Mergelės gimimo dieną, 
kurią mes pamaldžiai minime.

Popiežius savo žodyje minė
jo, kad pamaldose su katali
kais dalyvauja liuteronai bei 
stačiatikiai. Jų dalyvavimas, 
sakė Šv. Tėvas, teikia vilties, 
kad ekumeninis dialogas bus 
ištvermingai tęsiamas ir duos 
visiems trokštamą krikščionių 
vienybės vaisių. Teikia vil
ties, kad išsipildys Kristaus 
maldos žodžiai, “kad visi bū
tų viena”.

Rygos universitete, susitiki
me su akademikais, Šv. Tėvą 
pasveikino universiteto rek
torius Juris Zakis. Popiežius 
jam įteikė savo kreipimąsi į 
Latvijos kultūros veikėjus ir 
pasakė trumpą kalbą latviškai.

Kreipimasis padalytas į še- 
šius skyrius, kuriuose kalba
ma apie Bažnyčios, visuome
nės, politikos, kultūros ir 
mokslo interesų sąlyčio taš
kus. Pirmiausia pabrėžiama,

(Nukelta į 2-rą psl.)

Jūrmaloje - Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos prezidentų pasitari
mas. Čia pasirašytas bendras 
pareiškimas, ketinama nusta
tyti Baltijos tarybos statusą, 
teisinius bei politinius jos dar
bo pagrindus, aptarti taip pat 
Baltijos valstybių jungimosi į 
Europos bendruomenę, prezi
dentų vizito į JTO generalinį 
susirinkimą Niujorke ir kt. 
klausimai.

Į Vilnių atvyko Čekijos už
sienio reikalų ministeris J. 
Zieleniec. Jį priėmė A. Bra
zauskas, Č. Juršėnas. Svečias 
ir P. Gylys pasirašė Lietuvos 
ir Čekijos prekybinių ekono
minių ryšių bei mokslinio 
techninio bendradarbiavimo 
susitarimą. Rengiami didžiau
sio palankumo prekyboje pro
jektai.

Skiriamuosius raštus pre
zidentui A. Brazauskui įteikė 
Graikijos respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius E. Kalpadakis - tei
sininkas, dirbęs Graikijos už
sienio reikalų ministerijoje, 
buvęs ambasadoriumi Pietų 
Arabijoje, Vengrijoje; pasku
tiniu metu užsienio reikalų 
ministerijos politinio Euro
pos ir Amerikos žemyno direk
torato direktorius. Po dienos 
skiriamuosius raštus įteikė 
taip pat Izraelio respublikos 
ambasadorė Lietuvai Tęva 
Herzl, dirbusi Izraelio užsie
nio reikalų ministerijoje ir mi
sijoje prie Jungtinių Tautų. 
Jos rezidencija Ryga.

Maloniai nuteikia per pasta
ruosius mėnesius Lietuvoje 
mažėjanti infliacija - pasakė 
Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) Baltijos valstybių sky
riaus ir Lietuvoje dirbusios 
TVF misijos vadovas A. Knobl. 
Jį priėmė prezidentas A. Bra
zauskas; priėmime dalyvavo 
taip pat A. Šleževičius, prezi
dento vyriausias patarėjas 
R. Rajackas, banko valdyto
jas R. Visokavičius.

Susitikimu patenkintos Lie
tuvos ir Rusijos delegacijos. 
Patvirtinti du susitarimų pro
jektai bei protokolas dėl Ru
sijos kariuomenės tranzito 
per Lietuvą.

Valstybinės vėliavos, perriš
tos gedulo juosta, pažymėjo 
rugsėjo 23-osios prasmę - 50 
žydų genocido metines, 95% 
Lietuvos žydų žuvimą. Jų gel
bėtojams prezidentas A. Bra
zauskas įteikė Žūvančiųjų gel
bėjimo kryžius, o Izraelio am
basadorė T. Herzl - trims su
teikė Pasaulio teisuolio titu
lus. Gedulo ir pagarbos rengi
niai vyko taip pat operos ir 
baleto teatre, prie Vilniaus 
sporto rūmų, kur buvo seniau
sios žydų kapinės sostinėje 
(čia ilsėjosi ir Gaono palaikai), 
gete, Rūdininkų gatvėje, Pane
riuose, kur nužudyta 70 tūkst. 
žydų.
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Lietuvoje susiduriama su darbštumo problema
Lietuva kitataučių spaudoje
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Nedidelė auka - gera parama studijoms 
Kur artimo meilė daro stebuklus

Pokalbis su vaikų globėju kun. Viktoru Aukštakalniu
Vertinga užuomazga

Keturiasdešimt metų nuo pirmųjų Lietuvių dienų Hamiltone
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“TŽ” bendradarbės pranešims iš Čikagos 
Išvadinės mintys

Vasaros Lietuviškų studijų savaitė “Dainavoje” 
“Nudžiūvusios šakos” žiedai I

Susipažinus su leidiniu “Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990”

“Tribūnos atrodė kaip per 
antros lygos sporto varžybas”- 
lenkų spauda apie popiežiaus 
kelionę Lietuvon. (Spaudą - 
“Polityka”, “Przegliad Tygod- 
niowy”, “Zycie Warszawy”, 
“Nie”, apžvelgia ir apibendri
na “Lietuvos aido” korespon
dentė Varšuvoje E. Degutie
nė). Pasak jos, “rašo kone kas
dien beveik visi laikraščiai, 
ir tik bloga. Lenkam atrodo, 
kad trūko žmonių per susitiki
mus: jų nebuvo kiek reikia nei 
Kaune, nei Šiauliuose, nei 
prie Kryžių kalno. Popiežiui 
nepavykę užmegzti ryšio su 
klausytojais. Tribūnos atro- 
džiusios kaip per antros lygos 
sporto varžybas. Apie lietu
vius nė vieno gero žodžio ne
pasakė ne tik žurnalistai, bet 
ir aukšti dvasininkai. Vienas 
vyskupas teigė, kad “žmonės 
stovėjo tylėdami ir beveik abe
jingai. Šusidarė įspūdis, kad 
Šventąjį Tėvą sveikino taip, 
kaip galbūt kadaise sveikino 
L. Brežnevą”. (L. Brežnevas 
Lietuvoje niekuomet nesilan
kė). Priekaištaujama popie
žiui, kad per daug kalbėjo lie
tuviškai, lenkų kalbą varto
jo vienodai su rusų, gudų, ita
lų. Pats baisiausias daiktas - 
kreipinys į lenkus Šventos Dva
sios šventovėje: “Lenkų kil
mės lietuviai". Lenkai Lietu
voje “siaubingai diskriminuo
jami”. Ir ko norėti, jeigu pats 
popiežius “nė karto nepami
nėjo žodžio Lenkija”. Apskri
tai apie lenkų problemas nė 
neužsiminė. Tokiame chore ko
respondentė išskiria B. Ska- 
radzinskio straipsnį, kuria
me autorius pripažįsta popie
žių elgusis labai protingai ir 
palankiai.

Misionierės veikla. Trakų 
rajono Paluknio vaikų darže
lio dvi lenkų grupes remia 
Lenkų rytų draugija ir Varšu
vos katalikų inteligentų klu
bas - jie sumoka tris ketvir
tadalius mokesčių, kuriuos tu
rėtų sumokėti tėvai. Tais rei
kalais rūpinasi Lenkijos mi
sionierė A. Kvietinska. Pasi
rodo, ne visos šeimos paramą 
gauna. Viena motina prisipa
žino, kad misionierė jai prie
kaištavusi, kam leidžianti vai
ką į lietuvių, o ne lenkų grupę. 
Paramos negauna keturios 
šeimos. Misionierė bendrauja 
su Paluknio parapijos klebo
nu S. Markievič.

“Laikinai dislokacijos vie
tą pakeitę SKATO nariai iš 
miško išėjo. A. Butkevičiui 
dabar pagrindinis klausimas: 
ar mes ginam savo valstybę, 
verčiam laikytis jos įstatymų, 
ar patys tuos įstatymus lau
žom. Valstybei grėsmę kelia 
ne keli ginkluoti žmonės, o 
nesupratimas, kad kariuome
nė yra valdoma įsakymu, o ne 
derybomis. Su SKATO batali
onų, rinktinių ir štabų vadais 
susitiko prezidentas.

G. Gustaitė
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PRANEŠIMAS
Šių metų rugsėjo mėnesį po sunkios ligos Bethel, CT mirė

NIJOLĖ ŠALKAUSKAITĖ-LIHS.
Palaikai bus laidojami spalio 9, šeštadienį, 11 v.r. Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Missisaugoje.
Nuliūdę -

sesuo Irena Turutienė ir
brolis Kęstutis Šalkauskas

AfA 
STASIUI BUBULIUI 

mirus,
žmoną JANINĄ, dukrą DIANĄ, sūnų EDVARDĄ, jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame giliame jų liūdesyje -

G. V. Balčiūnai S. J. Andruliai

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

kad mokslas yra tiesos sieki
mas. Tokioje sampratoje žmo
gus nusilenkia amžinajai, jo 
protui neprieinamai Tiesai.

Teisingos ir tikrai demok
ratiškos visuomenės kūrime 
svarbiausias Bažnyčios indė
lis yra jos socialinis mokslas. 
Jis yra tam tikra teologijos da
lis. Tai yra krikščioniškos eti
kos įkvėpta žmogaus, kaip vi
suomenės nario, pašaukimo 
nagrinėjimas (analizė).

Šv. Tėvas latvių mokslinin- 
• kams palinkėjo žengti kartu 

su K. Bendrija, rasti su ja bend- 
drą kalbų, o Latvijai - kurti 
laisvę ir taiką.

Atleisti, bet neužmiršti
“Times” žurnalas rugsėjo 

20 d. laidoje rašo apie Šv. Tė
vo kelionę į Baltijos kraštus. 
Jis, kaip rašoma, šiuos kraš
tus norėjo panaudoti kaip plat
formą atskleisti savo viziją 
pokomunistiniam pasauliui. 
Popiežius pabrėžė svarbą at
leisti, bet kartu ir neužmirš
ti komunizmo aukų.

Straipsnio autorius, rašy
damas apie Lietuvą, pažymėjo, 
kad Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
plačiai šypsojosi, kai, pasikei
tęs (overhauled) komunistas, 
Lietuvos prezidentas pirma
me susitikime bučiavo popie
žiaus ranką (žiedą).

Latvijoje Šv. Tėvas atidžiai 
su pritarimu klausėsi Latvi
jos prezidento Guntis Ulma
nis, kai šis reikalavo, kad iš 
Latvijos būtų išvesta 16,000 
Rusijos kariuomenė.

Lankėsi Kinijoje
Estijos užsienio reikalų mi- 

nisteris T. Velliste oficialiai 
aplankė Kiniją. Beižinge jis 
kalbėjosi su Kinijos užsienio 
reikalų ministeriu Q. Qichen. 
Buvo paliestas Rusijos kariuo
menės išvedimas iš Estijos, 
kooperavimas Jungtinėse Tau
tose saugumo ir kultūriniais 
klausimais. T. Velliste su 
Kinijos užsienio prekybos 
ministeriu pasirašė sutarimą 
dėl investavimo apsaugos.

Estijos ir Rusijos derybos
BNS pranešimu, tarp Esti

jos ir Rusijos delegacijų rug
sėjo 14-15 d.d. Maskvoje įvy
ko derybos. Rusijos delegaci
jai vadovavo V. Svirin, o Esti
jos - gynybos ministeris J. 
Luik. Jokių susitarimų nepa
sirašyta. V. Svirin pasakė, kad 
Rusija nesutiksianti mokėti 
kompensaciją Estijai nuo 
1940 m., o tik nuo 1992 metų, 
kai sovietų armija perėjo Ru
sijos žinion. Pasak Estijos de
legacijos vadovo J. Luik, pa
sitarimai pasiekė aklavietę, 
kai rusai pareikalavo, kad es
tai padėtų statyti namus Rusi
jos kariuomenės karininkams.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

■r

Remia Lietuvos darbo rinką
Milijoną ekiu šiais metais 

ir po du milijonus 1994-95 me
tais Lietuvos darbo rinkai su
daryti ir plėtoti paskyrė Eu
ropos bendruomenė. Šios lė
šos būsiančios panaudotos 
Lietuvos darbo biržoms kom
piuterizuoti, specialistams 
rengti, suaugusius žmones pa
ruošti naujiems darbams. 
Apie tai pranešė socialinės 
apsaugos ministeris M. Stan
kevičius, grįžęs iš Belgijoje 
rugsėjo 5-12 d.d. vykusio Eu
ropos bendrijos programos 
Baltijos šalims vykdytojų su
sitikimo.

Susirūpino turizmu
Lietuvos vyriausybė nutarė 

įsteigti ne pelno siekiančią 
organizaciją - Lietuvos turiz
mo fondą. Steigimo darbą pa
vesta atlikti valstybinei turiz
mo tarnybai.

Turizmo tarnyba iki šiol dėl 
įvairių priežasčių ir finansi
nių kliūčių nepajėgė plėtoti 
turizmo Lietuvoje. Ji gauna 
nemažai užsienio bendrovių 
pasiūlymų teikti finansinę 
paramą, bet nebuvo galimy
bių kaupti šias lėšas. Įsteig
tas turizmo fondas sudarys 
galimybę sujungti privačias 
turizmo bendroves bei lėšas 
panaudoti bendriems projek
tams. Tai esąs labai svarbus 
žingsnis, steigiant vakarietiš
kas turizmo struktūras.

Iki šiol Lietuvoje leidimo tu
rizmo veiklai nereikėjo. Nuo 
dabar kiekviena turizmo bend
rovė, norėdama gauti leidi
mą, turės atlikti griežtus rei
kalavimus. Tai turėtų page
rinti paslaugų kokybę - prane
ša ELTA.

Paliko dvasinio atsinaujinimo 
priesaką

“Lietuvos ryte” 1993 m. rug
sėjo 14 d. rašoma:

— Popiežius atsakė į pasta
ruoju metu kai kurių politikų 
vėl bandomą išpūsti “lenkų 
klausimą” ir Lietuvos lenkų 
bandymus iš Lietuvos rytų sa
vivaldybių bei visuomeninio 
gyvenimo eliminuoti lietuvius: 
tik raudonosioms tendenci
joms stiprėti tepadeda toks 
dezintegracinis elgesys. Šiuo 
klausimu popiežius turi radi
kaliai aiškią nuomonę.

Popiežius paliko mums ir 
dvasinio atsinaujinimo prie
saką. Niekada ir niekas Lie
tuvos žemėje dar nepade
monstravo šitokio atskiro žmo
gaus vertės supratimo bei pa
garbos konkrečiam žmogui. 
Popiežius atvyko pas kiekvie
ną ir bendravo su kiekvienu. 
Kartu jis sakė: būkim dar ver
tesni. Išvykim iš savęs baimę 
ir nepasitikėjimą, įsileiski- 
me meilę ir tikėjimą. Su jais 
ateina dvasios branda, nes ti
kėjimas ir meilė gimdo žinoji
mą. Tikėjimas ir žinojimas yra 
Europos kultūros turinys, per 
jį Lietuva taps tikra Europa.

Gal kada taps. Tuo labiau 
kad Lietuva išgirdo popiežiaus 
kreipimąsi, nors, žinoma, aiš
kinsis jį dar labai ilgai.

Nes vos pasilinkėjus sau 
dvasios atsinaujinimo, ji vėl 
puolė į politikos purvą. Šįkart, 
atrodo, ypač klampų: gražiai 
užmaskuotą ir plačiu frontu 
pradėtą LDDP akciją, kurią 
galima būtų pavadinti nepa
klusniųjų išrankiojimu.

J. Andr.

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

VINGIO PARKO VARTAI VILNIUJE, papuošti Lietuvos ir Vatikano simboliais Nuotr. D. Meliūno

Lietuva kitataučių spaudoje
Šv. Tėvas pas Lietuvos lenkus
Nors popiežiaus lankymo

si Lietuvoje originalioje pro
gramoje susitikimas su Lie
tuvos lenkais nebuvo numaty
tas, tačiau Šv. Dvasios len
kų parapijos klebono Jan Ka- 
siukiewicz pastangų dėka toks 
susitikimas įvyko. Kaip tai 
jam pavyko padaryti, pasisako 
jis pats: “Kurier Wilenski” 
š. m. liepos 29 d. laidoje:

“Mūsų parapijos maldinin
kų kelionės į Romą, kuri bu
vo suorganizuota seselės 
Faustinos Kowalskos beatifi
kacijos proga (š. m. balandžio 
mėn.), metu turėjome Šv. Petro 
aikštėje trumpą susitikimą 
su Šv. Tėvu. Jam įteikėme mū
sų parapijos vardu Jėzaus Gai
lestingojo paveikslo kopiją 
ir pakvietimą aplankyti mū
sų Šv. Dvasios vardo švento
vę, kai jis rugsėjo mėn. lan
kysis Lietuvoje. Pakvietime 
paminėjome, kad mūsų švento
vėje yra svarbi relikvija, su
rišta su Dievo Gailestingojo 
kultu, kitaip sakant Jėzaus 
Gailestingojo paveikslas, nu
tapytas prof. E. Kazimierows- 
ki’o, kurį jis nutapė pagal pa
laimintosios seselės Fausti
nos Kowalskos prašymą ir nu
rodymus”.

Šv. Tėvas šiuo paveikslu su
sidomėjo ir š. m. gegužės 27 d. 
į šventovę atvyko popiežiaus 
saugumo komisija, kurią lydė
jo Vilniaus arkiv. A. Bačkis, 
Vatikano nuncijus J. Garcia 
ir valdžios atstovai. Ši ko
misija popiežiaus susitikimą 
su lenkų visuomenės atstovais, 
kurių turėtų būti ne daugiau 
kaip 1000 asmenų, patvirtino.

Šis susitikimas įvyko sekma
dienį, rugsėjo 5, 19.10 vai. Jį 
aprašo Toronto lenkų dienraš
tis “Gazeta” š. m. rugsėjo 7 d. 
laidoje:

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

WJ^POLIMEX forwarding inc.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

“Į Šv. Dvasios šventovę (...) 
popiežius atvyko lydimas tarp 
kitų, arkivyskupo Audriaus 
Juozo Bačkio ir apaštališkojo 
nuncijaus Vilniuje Justo Mul- 
lor Garcia. Be tikinčiųjų ir vie
tinių dvasiškių Šv. Tėvo laukė 
Lenkijos primas kardinolas 
Glemp ir Lenkijos episkopa
to sekretorius vysk. Pieronek. 
Ten pat buvo Lenkijos vice
premjeras H. Goryczewski, 
kuris Lietuvoje lankėsi neofi
cialiai. (...) Šv. Dvasios šven
tovėje Jonas-Paulius II mel
dėsi prie Jėzaus Gailestingo
jo paveikslo (...), kuris buvo 
viena priežasčių, dėl kurios 
Šv. Tėvas apsisprendė aplan
kyti Šv. Dvasios šventovę, kas 
anksčiau nebuvo planuota. 
(...) Popiežius pabrėžė, kad 
galimybė atvykti į Vilnių, at
likimas šios piligrimo kelio
nės ir visi susitikimai buvo 
jam ypatinga malonė”.

Varšuvos dienraštis “Gaze
ta Wyborcza” rugsėjo 6 d. lai
doje rašo, kad kun. J. Kasiu- 
kiewicz veikė su arkiv. A. Bač
kio žinia ir parama. Pastara
sis susirinkusius Šv. Dvasios 
šventovėje pasveikino lenkiš
kai. Dienraštis rašo, kad Len
kijos vicepremjeras išsireika
lavo pakvietimą atvykti į Vil
nių, nors Lietuvos valdžia ne
galvojo, kad popiežiaus vizito 
metas būtų tinkamas politi
niams pokalbiams. “GW” šį 
straipsnį užvardino lietuviš
kai: “Popiežius Vilniuje”.

Lenkijos savaitraščiai “Ty- 
godnik Powszechny” ir “Poli
tyka” rašo, kad popiežius Šv. 
Dvasios šventovėje susirin
kusius lenkų visuomenės at
stovus pavadino lenkų kilmės 
lietuviais. “Polityka” paste
bi, — jeigu tai būtų pasakęs 
kas nors kitas, o ne Šv. Tėvas 
— šventovėje būtų nepasiten
kinimo murmėjimas.

Apie Bobelį dar teberašoma
Niujorke rusų kalba leidžia

mas dienraštis “Novoje Rusko- 
je slovo” š. m. rugsėjo 8 d. lai
doje rašo:

“Kazys Bobelis — vieninte
lis svetimšalis Lietuvos sei
me. Šis didelių ambicijų Ame
rikos pilietis, būdamas vienu 
iš lietuvių emigrantų, ilgus 
metus skelbėsi esąs aršus ir 
be kompromisų kovotojas 
prieš komunizmą. Vienu metu 
jis išvystė JAV plačią veiklą, 
vadovavo tuo pačiu metu ke
lioms lietuvių emigrantų or
ganizacijoms. Tačiau dabar 
jau visi įsitikino, kad pono 
Bobelio veikla 99% savo asme
niškų ambicijų patenkinimas, 
o ne Lietuvos išlaisvinimo 
siekis. Šiandien visi čia lei
džiami lietuviški laikraščiai 
iškelia aikštėn šio veikėjo 
veiklos istorijas, nors anks
čiau kažkodėl to nepastebė
davo. Todėl, kai Bobelis pra
ėjusiais metais kandidatavo 
į Lietuvos seimą, žmonės bal
savo už jį kaip už šimtapro
centinį antikomunistą. (. . .)

Daug metų Gulage kalėjusi 
Jadvyga Bieliauskienė krei
pėsi į teismą, kad būtų gali
ma išaiškinti Bobelio asme
nį, neprileisti jo prie rin
kimų į seimą. Ji tai motyvavo 
tuo, kad pagal Lietuvos rin
kimų įstatymą ir konstituci
ją (56-tas straipsnis) asmuo 
prisiekęs ištikimybę kitai, o 
ne tik Lietuvos valdžiai (kaip 
Bobelis JAV), negali kandida
tuoti į Lietuvos seimą. Bie
liauskienė buvo apšaukta pa
mišėle, teisme nieko nepasie
kė ir Bobelis liko laimėtoju.

Apie tai netgi buvo pasako
jami anekdotai. Pvz. kai tei
sėjas paklausė, ar jis prisiekė 
JAV ištikimybę (kas yra būtina 
priimant JAV pilietybę), Bo
belis atsakė, kad nepame
na... Daugeliui Vilniuje tai 
buvo juoko priežastimi; kaip 
jis, turėdamas tokią silpną 
atmintį, gali kandidatuoti į 
seimą?

Nepalankiai apie Bobelį ra
šo ir Londono savaitinis žur
nalas “The Economist” š. m. 
rugpjūčio 21 d. laidoje:

“Vasario mėn. Stasys Lozo
raitis, vienas Lietuvos įžy
miausių emigrantų (jis išlai
kė egzilines ambasadas Va
šingtone ir Vatikane), kandi
datavo į prezidentus prieš bu
vusį komunistų lyderį Algir
dą Brazauską. Tačiau jį per
gudravo kitas Amerikos lie
tuvis Kazys Bobelis, kuris, at
sisakęs savo 40 metų prieško- 
munistinio stropumo, vado
vavo laimėjusiai pono Bra
zausko kampanijai įrodinė
damas, kad ponas Lozoraitis 
nėra tinkamas būti preziden
tu, kadangi jo žmona yra už
sienietė (italė). Ponui Bobe
liui, Floridos chirurgui, bu
vo už tai atlyginta duodant 
jam seimo Užsienio reikalų 
komisijos pirmininko vietą. 
Netgi ir ekskomunistai aiš
kiai turi humoro supratimą”.

* * *
“The Baltic Independent” 

1993 m. rugpjūčio 27 — rugsė
jo 2 d.d. laidoje rašo, kad Vil
niuje kalbama, jog ponia Lo
zoraitienė, iš turtingos šei
mos kilusi italė, savo pinigais 
padeda išlaikyti Lietuvos am
basadą Vašingtone. Tuo tarpu 
LDDP ministeris Gylys reika
lauja atsiskaitymo už niekad 
jo neduotus tai ambasadai pi
nigus. J.B.

AfA 
VIKTORUI DAILYDEI

mirus, 
jo žmoną, sūnus ir dukterį su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame -

Elena ir Steponas Pusvaškiai

AfA 
VIKTORUI DAILYDEI 

mirus,
jo žmoną, dukterį ir sūnus su šeimomis už
jaučia ir kartu liūdi -

Vytautas Montvilas

AfA 
agronomui VIKTORUI DAILYDEI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ELENĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnus - kpt. KASTYTĮ 
ir dr. ARŪNĄ su šeimomis bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame -

Toronto “Rambyno” ir “Šatrijos" tuntai

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAI MAMAI IR UOŠVEI

AfA
MICHALINAI DAUSIENEI

1993 m. liepos 18 d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias ir palydėjimą į amži
no poilsio vietą, Tėvams pranciškonams už lankymą ligo
ninėje, ypač kun. L. Januškai, OFM, už paskutinį patar
navimą.

Gili padėka karsto nešėjams palypėjusiems velionę į 
jos paskutinę kelionės vietą, giminėms Lietuvoje už už
prašytas Mišias Vytauto Didžiojo šventovėje Kaune ir su
ruoštą prisiminimo vakarą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą maldose 
koplyčioje, laidotuvių apeigose, šventovėje ir kapinėse, 
už gausias Mišių aukas, gražias gėles ir aukas “Tėviškės 
žiburiams”, “Dirvai”, Lietuvos vaikų vilties komitetui, už 
nuoširdžias užuojautas, pareikštas žodžiu, raštu ir spau
doje.

Labai ačiū L. Marcinkutei už giesmes šventovėje, B. 
Stanulienei už pietų paruošimą, bei ponioms už skanius 
pyragus.

Giliame liūdesyje dar kartą reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visiems -

duktė Aldona ir Mečys Empakeriai

PADĖKA

AfA
JONAS DAMBRAUSKAS

mirė 1993 m. birželio 14 d.
Dėkojame kun. A. Žilinskui už maldas, už patarnavimą 

dr. B. Sevitto, dr. N. Epstein, Paul Bartech. Nuoširdžiai dėko
jame Tėvams pranciškonams, kun. J. Staškui, kun. R. Rama- 
šauskui iš Lietuvos už maldas koplyčioje, kebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, už gedulines Mišias, už laidojimo apei
gas kapinėse, D. Radtkei už jautrų giedojimą, karsto nešė
jams - Don Maciver, Algiui Baresnevičiui, Beniui Jackui, 
J. Kuchalskiui, lan Maciver, Andriui Burnes, V. Gudaičiui.

Dėkojame “Metro-Members 22 Division”, giminėms, 
draugams, kaimynams, bičiuliams ir visiems už maldas, 
aukas, gėles, už skausmo valandoje pareikštas užuojau
tas žodžiu bei raštu palydint velionį į amžiną ramybę. Ačiū 
ponioms už pyragus, J. Gurklienei už pusryčių paruošimą.

Liūdi - žmona Marija, dukros - Rita, 
Kristina ir žentas Donald

Mes mylėsime tave amžinai seneli -
tavo vaikaičiai lan, Andrius, Lukas, Daina

t
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Knygos studentams Kaune
Nedidelė auka - gera parama studijoms 

Vytauto Didžiojo universitete

Reikalauja daugiau palankumo išeivijai
Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos pareiškimas dėl Lietuvos 

vyriausybės pažeidinėjamų užsienio lietuvių teisių ir teisėtų interesų

J, V. DANYS
1990 m. pavasarį Montrealy- 

je keliolika asmenų sudarė Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Kaune bičiulių grupę. Inicia
torei dr. Mildai Danytei 1990 
m. rudenį išvažiavusiai į Lie
tuvą dėstyti anglų kalbos ir li
teratūros VD universitete, gru
pės veikla nepajudėjo.

VDU pradėjo veikti 1989 m. 
Kasmet buvo pridedama po 
vieną aukštesnį universiteto 
kursą ir 1992 m. rudenį jau vei
kė ketvirtas, paskutinis uni
versitetinis kursas. Tame kur
se jau dėstoma daug anglų ir 
kitų kalbų literatūros dalykų. 
Universitetas augo, bet jo fi
nansinė būklė sunkėjo. Ekono
minė būklė krašte sunkėjo, 
valstybės skiriamų lėšų ver
tė dėl infliacijos mažėjo. Uni
versitetui trūko ir “talonų” 
ir “tvirtos” valiutos - dolerių.

Studentams reikia skaityti 
literatūros veikalus, bet jų 
VDU biblioteka neturėjo, nes 
universitetas neturėjo valiu
tos bei iš viso pinigų jų nu
pirkti užsieniuose. Juo labiau 
tai buvo neįmanoma studen
tams. Dr. M. Danytės sumany
mu, išspausdinti nedidelis eg
zempliorių skaičius literatū
rinės antologijos. Tai rinkinys 
ištraukų iš pasauline masto 
literatūros veikalų, kurios pa
dėtų studentams jų studijoms. 
Bet... pasirodė, kad reikia 
dolerių.

Kaune jau yra keletas fotoko
pijavimo metodais dirbančių 
spaustuvių su užsienine apara
tūra. Bet spaustuvėms reikėjo 
dolerių. Mat jos už chemikalus

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 

ir atsargines aparatūros da
lis turi mokėti doleriais. Nors 
darbas ir popierius (mums iš 
šitos pusės Atlanto žiūrint ta
lonais) buvo visai nebrangus. 
Keletas VDU bičiulių sudėjo 
300 JAV dolerių ir skubiai pa
siuntė.

Štai ištraukos iš VDU biblio
tekos vedėjos R. Macikenienės 
laiško:

“Nuoširdžiai dėkojame Jums 
už didelę materialinę pagalbą 
VDU bibliotekai..., kurią 
perdavė prof. M. Danytė .. . 
Ši parama ypač reikalinga šian
dien, kai ekonominiai sunku
mai didėja ..., ypač sunkiai 
gyvena valstybės finansuoja
mos įstaigos. Už šiuos 300 JAV 
dolerių mes įsigijome 533 įvai
rių užsienio kalbų vadovėlius. 
Tad didelė parama mūsų stu
dentams ir dėstytojams. Už 
jūsų surinktas lėšas nupirktus 
leidinius paženklinome šiuo 
ženklu, kurį įdedu į voką”.

Šių konspektinių vadovėlių 
paruošimą spaudai be atlygi
nimo atliko patys VDU profe
soriai. Bet pasinaudojant esa
momis finansinėmis sąlygomis 
nedidelė dolerių suma padėjo 
įsigyti nemažai priemonių stu
dijuojantiems.

Rudens semestrui buvo pa
siųsta 70 anglų klasikų roma
nų, kurie pravers studijuojan
tiems. Dauguma jų buvo su
pirkta naudotų knygų knygy
nuose prie universitetų, tuo 
žymiai sumažinant išlaidas. 
VDU bičiulių grupės rėmėjai 
(adresas 1681 Ainsley Dr., 
Ottawa, Ont. K2C 0S8) numato 
panašų rinkinį studijoms, pa
gal anglų literatūros kated
ros rekomendacijas, pasiųsti 
ir ateinančiam semestrui.

SVĖDASŲ DVARO RŪMAI - kaip jie atrodė seniau (viršuj) ir kas iš jų 
beliko dabar (apačioj)

Svėdasu dvaro likimas
Šio dvaro savininkai XVIII 

šimtmečio pradžioje ir IX šimt
mečio pabaigoje buvo italų kil
mės dvarininkai-grafai Mariko- 
niai (Mariconi). Prie Svėdasų 
(Beragio) ežero jie pastatydino 
ištaigingus rūmus. Juos projek
tavo užsienio architektai. Buvo 
užveistas nepaprasto grožio an
gliško tipo parkas ir iškasti tven
kiniai. Dvaro rūmų bokštas pri
minė riterių pilį, kuriame bu
vo sukaupta daug meno verty
bių.

Vėliau keitėsi dvaro šeiminin
kai, bet rūmai ir visas dvaras 
buvo rūpestingai prižiūrimi. 
Paskutiniais dvaro šeiminin
kais nepriklausomoje Lietuvo
je tapo ūkininkai - Kazimieras 
ir Emilija Juodviršiai bei jų 
šeima.

Atėjo sovietinė okupacija, Emi
lija ir keturi maži vaikai buvo 

ištremti Sibiran. Žmonos ragi
namas, per pirmąjį išvežimą 
Kazimieras Juodviršis su vy
riausiu sūnumi Kostu pasislėpė.

Dvaro rūmuose pradėjo šei
mininkauti buvę samdiniai. Nie
kas nesaugojo meno turtų. Kros
nyje atsidūrė knygos, paveiks
lai ir namų apyvokos reikmenys. 
Masiškai pradėjo kirsti parko 
medžius. Nežinia kur dingo bal
dai, nes liaudies turtas - visų. 
Jei visų, tai niekeno.

Per ilgąjį 50 metų sovietmetį 
iš parko tapo brūzgynas, šiukš
lių supylimo vieta. Buvusių tven
kinių vietoje teliko dvokiančių 
balų žymės. Pačius rūmus nugy
veno Svėdasų kolūkio šeiminin
kai. Viskas buvo plėšiama, dras
koma ir naikinama. Iš dvaro rū
mų teliko tik griuvėsiai.

Kaip jau buvo užsiminta, Emi
lija Juodviršienė per pirmąjį

Lietuvos respublikos piliety
bės įstatymo 17 straipsnyje nu
statyta, kad visiems lietuvių kil
mės asmenims, gyvenantiems už
sienio valstybėse, išsaugoma 
teisė į Lietuvos pilietybę. Kiek
vienam pageidaujančiam lietu
viui, kuris yra kitos valstybės 
pilietis, Lietuvos valdžia priva
lo išduoti dokumentą, patvirti
nantį jo teisę į Lietuvos piliety
bę. Tame pačiame straipsnyje 
taip pat nustatyta, kad lietu
viai gali atvykti į Lietuvą kar
tu su savo šeimos nariais, nepri
klausomai nuo jų pilietybės, be 
Lietuvos vizų ir gyventi Lietu
voje, o Lietuvos imigracijos įsta
tymai jiems neturi būti taikomi.

Tačiau Lietuvos vyriausybė 
šią įstatymo normą šiurkščiai 
pažeidžia, reikalaudama vizų iš 
atvykštančiųjų į Lietuvą užsie
nio lietuvių ir net ima mokes
čius už vizos išdavimą. Tokiu 
būdu apsunkinamas tautiečių 
bendravimas su Lietuva ir ima
mi neteisėti mokesčiai. Dauge
lis tautiečių iš užsienio nuolat 
tėikia įvairiausią pagalbą ir 
labdarą. Todėl pats reikalavi
mas apmokėti vizą yra ne tik ne
teisėtas, bet ir užgaulus. Beje, 
kai iš užsienio lietuvių reika
laujama mokėti už vizas, Rusijos 
piliečiai į Lietuvą įsileidžiami 
be jokių vizų.

Lietuvos respublikos konstitu
cijos 32 straipsnis skelbia, kad 
kiekvienas lietuvis gali grįžti 

trėmimą su keturiais mažais 
vaikas - Terese, Zenonu, Aloy
zu ir Alfonsu buvo išvežti į Si
birą. Grįžus sovietams antrą kar
tą į Lietuvą, sūnus Kostas pasi
traukė į Vakarus ir dabar gyve
na Kanadoje, Oakvillės mieste, 
netoli Toronto. Tėvas liko Lie
tuvoje.

Kiti šeimos nariai, po karo 
grįžę į Lietuvą, vėl buvo ištrem
ti, išgyveno siaubo dienas. Ga
liausiai po kurio laiko visi grį
žo Lietuvon. Tėvas Kazimieras 
čia mirė 1960 m., jauniausi bro
liai - Aloyzas ir Alfonsas, pa
kirsti širdies smūgių - 1977 m., 
motina Emilija - 1979 m. Teresė 
ir Zenonas dar ir dabar gyvena 
Lietuvoje. A. 

į Lietuvą ir laisvai apsigyventi 
Lietuvoje. Konstitucija nenuma
to jokių sąlygų pasinaudoti šia 
teise. Vyriausybės 1993 m. ge
gužės 6 d. nutarimu yra nepa
grįstai apsunkinta Lietuvos pi
liečių grįžimo iš užsienio ir nuo
latinio apsigyvenimo Lietuvoje 
procedūra. Kad grįžtantys iš ki
tų šalių gyventi į Lietuvos res
publiką lietuviai būtų įregist
ruoti nuolatiniais Lietuvos gy
ventojais, vyriausybės nutari
mu, jie privalo pateikti: doku
mentą, patvirtinantį jų išvyki
mą iš kitos šalies, dokumentą 
apie Lietuvoje įsigytą ar išsi
nuomotą gyvenamąją patalpą, 
įrodyti, kad jie turi lėšų pragy
venimui. Seimas savo 1993 m. bir
želio 8 d. nutarimu papildomai 
nustatė, kad sugrįžęs asmuo, do
kumentais įrodęs šias sąlygas, 
tik po metų bus pripažintas nuo
latiniu Lietuvos gyventoju, pra
ėjęs migracijos tarnybos patik
rinimą ir pastarajai įsitikinus, 
kad minimas asmuo iš tiesų nuo
lat gyvena Lietuvoje, moka mo
kesčius ir 1.1.

Galima padaryti tik vieną iš
vadą, kad grįžtantys lietuviai 
vyriausybės traktuojami kaip 
imigrantai.

DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome (vairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. 

(Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).
MAISTAS - siuntinys no. 11. Praktiškas ir įvairus:

2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv ryžių, 2 sv makaronų, 1 stiklinė 
tirpstančios kavos, 4 sv cukraus, 1 sv sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. 
biskvitų, 2 sv pupelių kavos, 2 sv geriausios dešros arba salami, 
4 dėž. konservuotos mėsos. Siuntinio kaina -..................... $140.

DRABUŽIAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali suknelei medžiaga, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas.
Siuntinio kaina -...................................................................... $270.

PARDUODAME - OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles su
lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlaidom - ...........................  $300.
Rašomoji juostelė (cartridge) - $8.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $18.

Pervedame palikimus į Lietuvą arba (kitus kraštus pageidaujama 
valiuta bei atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643 

Neseniai vyriausybės priim
tas nutarimas apdėti muito mo
kesčiais užsienio lietuvių tei
kiamą (atvežamą, perduodamą 
per kitus asmenis ar siunčiamą 
paštu) šiuo sunkiu metu taip 
reikalingą įvairią paramą savo 
giminėms ir artimiesiems kelia 
pagrįstą pasipiktinimą. Vyriau
sybė neturi jokios moralinės 
nei juridinės teisės pasisavin
ti tautiečių skiriamos dalies 
paramos artimiesiems Lietuvo
je, dėl kurios jiems tenka apri
boti būtiniausius savo pačių po
reikius.

Pažymėtina, kad šie sprendi
mai buvo priimti tuoj po minis- 
terio pirmininko A. Šleževi
čiaus susitikimo su Amerikos 
lietuvių bendruomenės atsto
vais, kuriame siekta geresnio 
išeivijos ir Lietuvos gyvento
jų supratimo.

LKDP valdyba protestuoja 
prieš šiuos vyriausybės nutari
mus, reikalauja juos nedelsiant 
panaikinti. Būtų gražu, kad vy
riausybė atsiprašytų visus lie
tuvius ir jų šeimų narius, iš ku
rių neteisėtai buvo reikalauta 
atvykimo vizų, ir grąžintų pa
imtą vizos mokestį.
Vilnius, 1993 m. rugsėjo 15 d.

Pigios Kelionės i 
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos 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 [vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $340
Ar Jūs skrenda! darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais, Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air’s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American 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.

i i
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© LAISVOJE TEVfflEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
ANYKŠČIŲ “BLYKSNIS”

“Blyksnio” savaitraštį Anykš
čiuose pradėjo leisti uždara 
akcinė bendrovė “Marčiupys”, 
vadovaujama Anykščių savival
dybės radijo laidų red. Ritos 
Vaitonienės. Ją ir leidėjus fi
nansiškai remia vietinio klubo 
verslininkai. Anykščių rajonui 
jau buvo leidžiama dukart per 
savaitę pasirodanti “Anykšta”. 
Kartų per mėnesį anykštėnus 
aplankydavo ir sąjūdininkų “Ži
burys”.

NAUJIEJI MOKSLO METAI
Naujuosius 1993-94 mokslo 

metus rugsėjo 1 d. Lietuvoj pra
dėjo pusė milijono moksleivių 
ir 40.000 mokytojų. Duris švie
timo darbui atvėrė 2.140 mokyk
lų. Žurnalistus su mokyklų pro
blemomis specialioj konferen
cijoj supažindino ministeris 
pirm. Adolfas Šleževičius ir 
kultūros bei švietimo ministe
ris Dainius Trinkūnas. Brandos 
atestatus šiemet gavo 21.000 
egzaminus išlaikiusių abitu
rientų. Aukso medaliai įteikti 
1,2% abiturientų, sidabro — 
10,5%. Palyginus su ankstes
niaisiais metais, nepažangių 
moksleivių skaičius padidėjo. 
Dėl blogo mokymosi 4% abitu
rientų nebuvo leista laikyti eg
zaminų, o kiti 5% abitūros eg
zaminų neišlaikė. Pavasarį mo
kytojai buvo pradėję streikus, 
reikalaujančius aukštesnio at
lyginimo. Dabar aukštojo išsi
lavinimo neturintiems mokyto
jams su ketverių metų stažu mo
kama nuo 97 iki 148 litų per mė
nesį. Aukštesnės kategorijos 
mokytojų mėnesinis uždarbis 
svyruoja nuo 136 iki 195 litų. 
Gimnazijų arba gimnazijos kla
sių mokytojai gauna 20% prie
dą. Gerokai padidinti mokyklų 
vadovų atlyginimai.

NAUJI ŠVIETIMO PLANAI
Ministerio pirm. A. Šleževi

čiaus spaudos konferencijoje 
tartą žodį cituoja “Lietuvos ry
to” atstovė Daiva Rinkevičiūtė. 
Jos pateiktais duomenimis, A. 
Šleževičius žurnalistams pa
sakojo: “... Pradėdami nau
juosius 1993-1994 mokslo metus, 
suformulavome pagrindinius 
kokybiškai naujos mokyklos 
prioritetus. Buvo sukurti nau
ji mokymo planai. Šiemet moks
leiviai galės rinktis A arba B 
lygio klases. B lygio klasėse bus 
sutelkti baziniai, o A — aukš
tesnio lygio disciplinos pagrin
dai. Taip tobulinama vaikų su
gebėjimų atskleidimo sistema. 
Šiemet bus pateikta daugiau 
pasirinktinų dalykų, mokyto
jai ir mokiniai galės reguliuoti 
valandų skaičių. Didesnė moky
tojų laisvė, tikimės, skatins jų 
kūrybiškumą. Jiems talkins 117 
naujai išleistų vadovėlių. Už 
juos dėkojame Atviros Lietuvos 
fondui, parėmusiam mus pini
gais. Kartu su fondu kuriame 
grandiozinę programą ‘Švieti
mas Lietuvos ateičiai’. Šiemet 
tęsime audringos reakcijos su
laukusią mokytojų atestaciją. 
Galiu pasidžiaugti, kad peda
gogai apsipranta su mintimi, 
jog reikia tobulėti ir nuolat kel
ti sau didesnius profesinius 
reikalavimus. Šiandien Lietu
voje yra 95 mokytojai-eksper- 
tai, 649 metodininkai ir 102 vy
resnieji mokytojai. Spalio 1 d. 

AA DĖMESIO PENSININKAMS

Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, sudarytus Lietuvoje. 
Mes užsakymus priimsime ir kiekvieną antradieni siusime faksu i Lietuvą. 

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS
Medus.........................................  1 kg Apelsinai ..................................... 2 kg
Dešra rūkyta ............................... 3 kg Citrinos šviežios...................... 500 gr
Kumpis rūkytas ..........................  3 kg Kava pupelių...........................  500 gr
Sūris oland................................... 1 kg Kava tirpstanti .........................  200 gr
Sviestas ..................................... 1 kg Mielės ..... .,.............................  100gr
Miltai ........................................... 2 kg Majonezas ..............................  400 gr
Cukrus ....................................... 3 kg Prieskoniai ..............................  200 gr
Ryžiai .........................................  2 kg Šokoladas...............................  500 gr
Sausainiai .................................. 2 kg Kiaušiniai ............................... 20 vnt.
Kakava .......................................  1 kg Aliejus saulėgrąžų ....................  4 Itr.
Šokol. saldainiai.......................... 1 kg
Razinos ..................................... 1 kg Kaina (30.4 kg) ..................  5100.00

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS 'E’: Aliejus saul. 2 lt; šprotai aliejuje 5 dėž.; višta šviež. 3 kg; 

kumpis rūk. 3 kg; mėsa dėž. 500 gr .....................................9 kg $18.50
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ....................................................27 kg $16.00
PRIEDAS‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg $15.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg.................................  $16.00

pradedame masinę atestaciją 
vyresniojo mokytojo kvalifika
cijai gauti, o nuo 1994 m. sausio 
1 d. egzaminuosime mokyklų 
vadovus. Šie dalykai priverčia 
žmones atidžiau peržvelgti va
dovėlius, metodinę ir papildo
mą literatūrą. Be to, šiandien 
gyvenam konkurencijos laikais. 
Atestacija nėra būtinas daly
kas, tačiau jei mokytojas ramiai 
jausis be jos kelerius metus, 
tai jį pradės spausti jaunesni 
ir geresni specialistai”.

STUDENTIŠKA VAKARONĖ
Naujuosius mokslo metus stu

dentiška vakarone savo sename 
kiemelyje pradėjo ir Vilniaus 
universitetas. Dėstytojus ir 
studentus pasveikino rektorius 
dr. Rolandas Pavilionis, primin
damas, kad ši institucija Lie
tuvai šviečia jau penktą šimt
metį, atsinaujindama jaunomis 
jos studentų kartomis. Rugsėjo 
1 d. rytą šventė prieš pirmąsias 
paskaitas buvo tęsiama atski
ruose universiteto fakultetuo
se. Pagrindinis dėmesys teko 
pirmakursiams, kurių Vilniaus 
universitetas susilaukė dau
giau kaip tūkstančio. Ekonomi
kos fakulteto auditorijų duris 
pirmą kartą atidarė 152 pirma
kursiai. Buvo priimti beveik 
visi, norintys studijuoti chemi
ją ir fiziką. Daug studentų no
rėjo įsigyti naują politologijos 
specialybę, bet buvo priimtas 
tik dešimtadalis norinčiųjų. 
Šiais mokslo metais Vilniaus 
universitetas pradėjo ruošti 
archeologus ir lenkų filologus. 
Universitetan įsijungė ir beveik 
300 laisvųjų klausytojų, turė
siančių mokėti 150 litų moksla- 
pinigius. Su įvedamomis refor
momis supažindino informaci
nė knygelė “Pirmo kurso studi
jų programa”. Reformų pagrin
das yra dviejų pakopų — baka
lauro ir magistro studijos, su
darytos iš alternatyviai priva
lomų ir laisvai pasirenkamų da
lykų. Įvedami ir “kreditai”. Jų 
studentui reikės surinkti 20 per 
semestrą.

VIDURINĖ GUDŲ MOKYKLA
Rugsėjo 1 d. pirmuosius moks

lo metus Vilniuj,ę pradėjo vi
durinė gudų mokykla, įsikūrusi 
XVII-sios vidurinės mokyklos 
patalpose Žvėryne. Ja bus sten
giamasi atgaivinti prieškario 
laikotarpyje Vilniuj veikusios 
gudų gimnazijos tradicijas. Pro
blemą sudaro nedidelis moki
nių skaičius — vos pora šimtų. 
Šešias gudų bendrijas jungian
čios koordinacinės tarybos 
pirm. Valentino Stecho nuomo
ne šiai mokyklai reikia bend
rabučio. Tada savo vaikus moky
tis gimtąja kalba galėtų atsiųs
ti ir ne Vilniuje gyvenantys Lie
tuvos gudai. Paskutinieji sta
tistikos duomenys liudija, kad 
gudai sudaro apie 1,7% Lietu
vos gyventojų. Nepriklausomy
bę atgavusioj Lietuvoj savo vi
durines mokyklas jau turi žydai 
ir vokiečiai. Mokslo metus pra
dedančią Lietuvos gudų viduri
nę mokyklą aplankė Vilniuj vie
šėjusi Gudijos užsienio reika
lų ministerio Piotro Kravčen- 
kos vadovaujama delegacija. 
Gudijos švietimo ministeris 
Viktoras Gaisionokas mokyk
los bibliotekai atvežė gudiškai 
“kalbantį” kompiuterį. y. Kst.

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

Hamiltono vasaros dienos stovyklos “Gintaras” dalyviai prie Aušros Vartų šventovės po Mišių

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS mokykla 
pradėjo mokslo metus rugsėjo 25 d. 
Vaikai yra priimami nuo 4 m. am
žiaus. Pamokos vyksta šeštadie
niais Šv. Juozapo pradinės mokyk
los patalpose (Locke ir Herkimer 
g-se) 9.30 v.r.- 12.30 v.p.p.

LITUANISTINIAI KURSAI pra
sidėjo rugsėjo 14 d. Švč. Marijos 
gimnazijos patalpose, pamokos 
vyksta nuo 5 v.p.p.- 8 v.v.

VASAROS DIENOS STOVYKLA 
“GINTARAS” Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos tęsinys, 
sėkmingai baigė savo stovyklines 
dienas liepos 30 d. Šiai stovyklai 
vadovavo Ona Stanevičiūtė su 
talkininkais - Ievute Godelyte, 
Martynu Grigėnu ir Matu Stanavi- 
čium. Dalyvavo 33 vaikai nuo 4 iki 
10 m. amžiaus. O.S.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS, nuo
širdžiai užjausdami artimuosius, 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” au
kojo: a.a. Teklės Vizgirdienės at
minimui $20 - B. Antanaitienė; a.a. 
Marytės Vegertaitės atminimui: 
$20 - G. Agurkienė, EI. K. Gudins- 
kai, M. A. Pusdešriai; $10 - V. M. 
Šniuoliai, F. Venckevičienė; a.a. 
Adolfo Matuliūno atminimui: $20- 
A. K. Žilvyčiai; $15-D. M. Jonikai. G.

PRISIMINDAMI a.a. ADOLFĄ 
MATULIŪNĄ, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $50 - žmona Šalme 
Matuliūnienė; $40 - A. D. Jankū
nai; $25 - Hamiltono lietuvių pen
sininkų klubas, J. E. Bajoraičiai, 
Aid. Alf. Erštikaičiai; $20 - P. V. 
Šidlauskai, Ig. Varnas, Marija Gu
ja, A. Dudonis, V. J. Svilai; $10 - 
P. M. Šiuliai.

KLF už aukas dėkoja.
RIMAS BAGDONAS, baigęs tar

nybą Dofasco plieno įmonės in
žinerijos skyriuje, yra paskirtas 
anglų kalbos vertėju Ontario pro
vincijos teismams. Taipgi vokie
čių ir anglų kalbų vertėju dirba 
Kanados federacinės valdžios įstai
gose. Tos rūšies patarnavimus 
atlieka ir privatiems asmenims. Inf.

Ottawa, Ontario
PAMALDOS lietuviams visuo

met vyksta kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį, išskyrus gruo
džio mėn. (tuomet pamaldos laiko
mos sekmadienį prieš Kalėdas). 
Vieta - St. Hyacinth šventovė, 201 
LeBreton St., Ottawa, Ont. Laikas 
-13.45 vai.

VESTUVĖS, š.m. liepos 13 d. 
Vida Balsevičiūtė, dukra mūsų 
Otavos LB-nės pirmininkės Sofijos 
Balsevičienės, susituokė su Jurgiu 
Kairiu iš Toronto. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, asistuojamas vietos kle
bono R. Maurice. Įdomu buvo iš
girsti kunigo pamoksle, kad jis yra 
jaunąją pakrikštijęs, dar kaip kū
dikį, toje pačioje šventovėje. Jau
nųjų palydoje pirmasis pabrolis 
buvo Morkus Sungaila ir pirmoji 
pamergė-Julija Mitalaitė.

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus •- 

(Esu “Union Gas” /j 
atstovas) Sįr 

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vestuvinė puota įvyko labai gra
žioje vietovėje “Orchard View 
Country” klube, Greely, Ont., ne
toli Otavos. Svečių prisirinko per 
200 iš įvairiausių Kanados ir JAV 
vietovių. Jaunosios tėvelio bro
lis atvyko net iš Panamos. Didžiau
sia dalis dalyvių buvo jaunimas, 
nes jaunoji Vida reiškėsi labai 
aktyviai lietuviškoje veikloje: ji 
buvo “Ramunėlių” okteto daininin
kė, šešt. mokyklos mokytoja ir da
bar dar šoka “Vingio” tautinių šo
kių grupėje.

Vaišių metu visą programą pui
kiai tvarkė jaunosios brolis Jo
nas Balsevičius, pademonstruo
damas savo sugebėjimus iškalbo
je bei dainoje lietuvių ir anglų 
kalbomis. Muzikantas iš Lietu
vos Algimantas Stulgys žavėjo vi
sus klausytojus nuostabiu groji
mu smuiku ir akordeonu. Buvusi 
“Ramunėlių” vadovė Rūta Kličie- 
nė su jaunimo grupe įspūdingai 
pademonstravo savo apranga, kal
bomis, šokiais ir dainomis seno
vės lietuvių vestuvinius papro
čius. Kalbėtojų su gražiausiais 
linkėjimais buvo labai daug. Visų 
nuotaika buvo labai pakili. Tai 
buvo bene vienos šauniausių ves
tuvių Kanados sostinėje. Jaunie
ji apsigyveno Toronte ir dirba 
savo profesijose: Jurgis - inžinie
rius, Vida - lėktuvų patarnautoja.

VYTAUTAS ČUPLINSKAS, už
darius KLB-ei savo įstaigą Otavo
je, sugrįžo į Torontą. Jam išleis
tuvės buvo suruoštos rugpjūčio 21 
d. Otavos LB-ės pirm. S. Balsevi
čienės namuose. Susirinko gana 
didelis būrys vietos lietuvių. Žur
nalistė E. Šimanskienė, kuri dir
ba CHOT televizijos stotyje, atsi
vežė ir tos stoties reporterį su fil
mavimo aparatu. Ta pačia proga 
buvo taip pat džiaugsmingai at
švęsta ir Rusijos kariuomenės iš
vedimas iš Lietuvos. Vakarinės 
laidos žiniose visos iškilmės bu
vo parodytos televizjoje. Otavos 
lietuviai labai apgailestauja Vyt. 
Čuplinsko išvykimą. Jis atliko ne
paprastai didelį darbą, palaiky
damas glaudžius ryšius su federa
cinio parlamento nariais ir ypač 
su užsienio reikalų ministerija.

IRUTĖ ŠILINIENĖ atvyko iš 
Lietuvos aplankyti savo pusbro
lio Vytauto Balsevičius šeimos. 
Ji yra istorikė ir heraldikos 
instituto skyriaus vedėja. Rug

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 

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

1 /VJL/lv/V 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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .. ... 2.75% asmenines paskolas........... 12.25%
santaupas.......................... ..... 2.25 nekiln. turto pask. 1 m.................7%
kasd.pal.taupymo s-ta.....
90 dienų indėlius ..............

... 1.75% nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

....... 4%
1 m. term, indėlius ............
1 m. term.ind.mėn.pal........
3 m. term.indėlius .............
5 m. term, indėlius ............
RRSP ir RRIF (pensijos) ... 
RRSP ir RRIF 1 m...............
RRSP ir RRIF ind. 3 m........
RRSP ir RRIF ind. 5 m........

5%
4 50°/ Nemokamas čekių ir sąskaitų
.. apmokėjimo patarnavimas.... /o
6 25% Nemokama narių gyvybės
2.75% drauda pagal santaupų

....... 5% dydį iki $2.000 ir

... 5.25% asmeninių paskolų

...6.25% drauda iki $25.000.

sėjo 12, sekmadienį, jai buvo su
rengtas susipažinimo vakaras su 
Otavos lietuviais p.p. Balsevičių 
namuose. Vaišių stalą palaimino 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Vieš
nia, kuri su savo vyru Rimtautu, 
režisierium-filmuotoju, turėjo 
progos pamatyti Popiežių Lietuvo
je iš labai arti, pasidalino savo 
įspūdžiais su visais susirinku
siais vakaronėje.

KUN. dr. V. SKILANDŽIŪNAS 
priimtas nariu į Otavos Gilbert 
K. Chesterton Society. Buvo taip: 
vieno anglų kalba pasakyto pa
mokslo metu kunigas pacitavo ke
letą minčių iš Chesterton’o kūry
bos kai kurių tikėjimo tiesų pa
ryškinimui. Klausytojų tarpe bu
vęs vienas to draugijos narys po 
pamokslo pakvietė kunigą įsijung
ti į jų eiles. Tai buvo ypatingas 
atsitiktinimus. Š.m. birželio 15 
d. susirinkime pagrindinis kalbė
tojas buvo Aiden Mackey iš Bed
ford, Anglijos, kur jis yra G.K. 
Chestertono’o studijų centro di
rektorius. Sužinojęs, kad čia yra 
lietuvis kunigas, tuoj priėjo pa
sikalbėti. Pokalbio metu jis pa
sakė, kad iš Lietuvos valdžios 
gavęs leidimą tokį studijų cent
rą atidaryti Vilniuje, kadangi 
šiuo metu visur yra labai didelis 
susidomėjimas Chesterton’o as
meniu bei jo kūryba. Chesterton 
(|1936) po Šv. Augustino (f430) 
ir kard. Newman’o (|1890) yra vie
nas iš garsiausių šio šimtmečio 
konvertitų Katalikų Bendrijoje. Kor.

Edmonton, Alta.
LIETUVIŲ NAMŲ KOPLYČIO

JE rugsėjo 12 d. pamaldose daly
vavo iš Hinton, Alta., atvykę buvę 
edmontoniečiai Jonas ir Gerda 
Plečkaičiai su savo giminaičiais - 
svečiais iš Lietuvos. Svečiai gėrė
josi Lietuvių namais bei jų tvar
ka. Po pamaldų prie kavutės trum
pai papasakojo apie dabartinę 
būklę Lietuvoje bei išgyventus 
sunkumus Sibiro tremtyje.

ĮDOMUS BEI ORIGINALUS PO
BŪVIS - bavariško stiliaus festi
valis (Oktoberfest) rengiamas Lie
tuvių namuose spalio 23 d., vaka
re. Bus bendra vakarienė su dešre
lėmis bei kopūstais ir alumi. Pasi
linksminimui - akordeono muzika. 
Kviečiami visi iš arti ar toli šio
je vakaronėje gausiai dalyvauti.

Dobilas

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
(rengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

JA Valstybės
JAV karine atstove Vilniaus 

ambasadoje buvo paskirta avia
cijos pulkininke Tiiu Kerą. 
Šioms diplomatinėms parei
goms Vilniuje ji paskirta dve
jiems metams. Pik. R. Kerą yra 
estų kilmės, ištekėjusi už ame
rikiečio advokato Normano 
Wolfo. Vilniun jiedu išskrido 
liepos 16 d., metus laiko mokę
si lietuvių kalbos JAV valsty
bės departamento užsienio tar
nybos institute. Buvęs JAV ka
ro laivyno karininkas Leonar
das Sadauskas estų kilmės pul- 
kininkei Tiiu Kerą įteikė Bos
tone anglų kalba išleistą encik
lopediją “Encyclopedia Litua- 
nica”.

Dalia ir Ričardas Šokai su ar
timesniais bičiuliais paminėjo 
savo vedybų dešimties metų su
kaktį. Jiedu yra atvykę iš Lie
tuvos ir įsikūrę Čikagoje. Kva
lifikuotas muz. Ričardas Šokas 
jau dirba vargonininku Švč. M. 
Marijos gimimo parapijoje, yra 
Čikagos lietuvių operos chor
meisteris, turi estradinės mu
zikos orkestrėlį. Dalia Sokienė 
— gera deklamatorė. Jiedu au
gina sūnų Donatą, jau pradėjusį 
lankyti mokyklą. Muz. R. Šokas, 
baigęs studijas Lietuvos kon
servatorijoje, dabar jau turi 
Kalifornijos universiteto ba
kalauro diplomą, leidžiantį mu
ziką dėstyti JAV mokyklose.

Hot Springs lietuviai Ar- 
kanso valstijoje neteko vėžiu 
1993 m. liepos 31 d. mirusio a.a. 
Jono Siručio, gimusio 1914 m. 
kovo 23 d. Šimonių kaime, Pas
valio valsčiuje. Pokario Vokie
tijoje velionis gyveno Hanau 
stovykloje, iš jos buvo atvykęs 
Anglijon, o vėliau persikėlė į 
JAV. Gyvendamas Klivlande ir 
Čikagoje dirbo statybose. Į Hot 
Springs buvo atvykęs praleisti 
gyvenimo saulėlydžio. Po reli
ginių apeigų velionies palai
kai buvo išsiųsti Čikagon ir 
palaidoti Tautinėse lietuvių ka
pinėse. Liko liūdinti žmona Ire
na Šukytė-Sirutienė ir giminės 
Lietuvoje.

Australija
Žurnalistas Jonas Kedys lan

kėsi Lietuvoje ir Vilniaus ki
no centre rodė dviejų vaizda
juosčių filmus — “Australijos 
gamta” ir “Australijos lietu
vių kultūra”. Pirmoji vaizda
juostė vilniečius supažindino 
su Australija, jos gamta, paukš
čiais, europiečiams neįprastais 
gyvūnais — koalomis ir kengūro
mis. Keistai atrodė ir Austra
lijos klimatas — karštesnis šiau
rėje, vėsesnis ir netgi šaltes
nis pietinėje šio žemyno dalyje. 
Vaizdajuostei “Australijos lie
tuvių kultūra” atstovavo ten 
apie 10.000 įsikūrusių lietuvių 
gyvenimo vaizdai — koncertai, 
minėjimai, kas dveji metai Ade
laidėje, Melburne ir Sidnyje 
rengiamos Lietuvių dienos.

A. a. Viktoras Venclovas, gi
męs 1917 m. birželio 29 d. Petra
pilyje, mirė š. m. liepos 2 d. 
Frankfurto prie Maino viešbuty
je, laukdamas lėktuvo po vieš
nagės Lietuvoje grįžti Austra
lijon. Velionį pakirto staigus 
širdies smūgis. Krematoriume 
sudeginto kūno pelenai grąžinti 
Lietuvon ir palaidoti tėviškė
je. Velionis augo Kybartuose. 
Ten baigęs “Žiburio” gimnazi
ją, dirbdamas studijavo Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose. Australijon jis atvy
ko iš pokarinės Vokietijos DP 
stovyklų. Atlikęs dvejų metų 
darbo sutartį, pradėjo dirbti 
Australijos New South Wales 
teritorijos geležinkelio pašte.

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

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

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu 
į vieną adresą iki 50 kg tik ............ $14.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš 52,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas
* Skambinkite dėl mūsų 

kubinių pėdų dėžių
* 1 kūb. pėdos dėžė 50 centų, 

2,4 kūb. pėdos - $1.00
* Galime siuntinius paimti iš 

jūsų namų 
Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 

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

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

Pensijon išėjęs kaip vyresnis 
pareigūnas 1982 m. gyveno Ash- 
fielde įsigytame name.

Britanija
Britanijoje jau baigtos paieš

kos ten gyvenančių H D. karo 
dalyvių, apkaltintų Trečiojo 
Reicho nacių nusikaltimais. 
Tarp jų yra ir kariniu nusi
kaltėliu Škotijos teismo pri
pažintas 77-rių metų Antanas 
Gečas, kalnakasybos inžinie
rius. Jis karo nusikaltėliu bu
vo pavadintas Škotijos televi
zijos filme. Edinburge gyvenan
tis A. Gečas 1987 m. buvo pra
dėjęs bylą, reikalaudamas iš 
Škotijos televizijos 600.000 
svarų sterlingų kompensacijos 
už neteisingą apkaltinimą. Ta
da nusikaltusių nacių ieškoto
jai ir atkreipė savo dėmesį į 
A. Gečą, kuris II D. karo me
tais buvo lietuvių savisaugos 
bataliono karininkas Lietuvo
je ir Gudijoje. Apie jį duome
nis rinko š. m. vasario mėnesį 
Vilniun atvykęs lordas Milli- 
ganas ir dvi teisininkų grupės.

A. Gečas prisipažino, kad bu
vo savisaugos bataliono karinin
kas. Jis betgi teigė, kad jam 
neteko dalyvauti civilių gyven
tojų, ypač žydų, žudyme Lietu
voje ir Gudijoje. Lordas Milli- 
ganas A. Gečą dabar įtraukė į 
Britanijoje surastų nacių kari
nių nusikaltėlių sąrašą. Rašo
ma, kad jis buvo apdovanotas 
vokiečių Geležiniu kryžiumi. 
Tačiau taip pat primenama, kad 
A. Gečas per fronto liniją per
ėjo Vakarų sąjungininkų pusėn 
ir įsijungė į lenkų batalioną 
VHI-joje britų armijoje. Už tai 
jis esąs apdovanotas ir Lenki
jos kariniu kryžiumi. Šiuo me
tu svarstomas klausimas, ar ver
ta teisti Britanijoje surastus 
nacių karo nusikaltėlius, kai 
nuo nusikaltimų laiko jau pra
ėjo pusšimtis metų? Kaltinto
jams dabar sunku įrodyti kalti
namųjų nusikaltimus, kai bai
gia išmirti paskutinieji pase
nę liudininkai ir kai jau nebe
galima pilnai pasitikėti susilp
nėjusią gyvųjų atmintimi.

DBLS metinis centrinio sky
riaus Londone narių susirin
kimas kovo 14 d. buvo sušauktas 
Lietuvių namuose. Susiriųkirųo 
dalyviai priėmę . rezoliuciją, 
siūlančią DBLS narių ir Lietu; 
vių namų akcininkų suvažiavi
mui sudaryti vieną bendrą abie
jų institucijų vadovybę. Palik
ta ta pati DBLS centrinio sky
riaus Londone valdyba: pirm. 
K. Tamošiūnas, sekr. V. And- 
riejauskas, ižd. P. Batakys. 
Revizijos komisijoje sutiko pa
silikti V. Kvietelaitis (Evatt) 
ir K. Kriaučiūnas (Kirk).

“Dievas teikia mums meilę.
kad mylėtume ta, kurį 

3 Jis mums duoda”

I
The

Lougheed x Barnard
šeimos ir tarnautojai

Q “Žmonės, kurie atjaučia kitus”

§ Sudbury Ontario 
n 
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* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas
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Kur artimo meilė daro stebuklus
Pokalbis su vaikų globėju kun. VIKTORU A UKŠTAKALNIU

Kun. Viktoras Aukštakalnis, Vi
duklės ir Paupio parapijų klebo
nas, kunigu įšventintas 1988 m., 
rugsėjo pabaigoje, lankydamasis 
Toronte, sutiko pasikalbėti su “TŽ” 
bendradarbiu apie Lietuvoje vei
kiančias vaikų globos sodybas, ku
rių vienai, Viduklėje, jis pats va
dovauja. RED.

— Sužinojome, kad šalia tie
sioginio pastoracinio darbo 
Viduklės ir Paupio parapijose, 
kurių klebonas esate, globoja- 
te dar ir našlaičius bei šiaip 
jau į vargą patekusius vaikus. 
Kas Jus paskatino imtis to kil
naus darbo?

— Šiuo metu Lietuvoje turi
me daug visokių bėdų, ir jas iš
vardinti reikėtų daug laiko. Pa
grindinė problema - tai kritęs 
pragyvenimo lygis, kurį ypač 
pajuto vargšas miesto darbi
ninkas, kaimo žemdirbys, sene
lis pensininkas, mokinukas. 
Gal ir nebūtų labai blogai, jei 
ne penkiasdešimt bolševiki
nių dvasinio degradavimo me
tų. Šis bedieviškas laikotar
pis išmokė vogti, nedirbti ir 
gerti degtinę. Dėl to atsidūrė
me ekonominėje, o baisiausia, 
dvasinėje duobėje. Klausiate, 
kas paskatino imtis globoti 
vaikus. Priežasčių yra daug. 
Pirmiausia, tokia yra Dievo 
valia, ir nesijaučiu darąs kaž
ką ypatingo. Atlieku savo pa
reigą, ką ir turiu daryti. Jei 
to nedaryčiau, reikėtų klaus
ti, kodėl nedarau. Dievo valia 
mes visi tai darome, Dievas vi
siems mums leidžia suprasti, 
suteikia išminties, tad belieka 
Viešpaties valią vykdyti. Esa
me įrankiai Viešpaties rankose.

Didelis džiaugsmas pasiti
kėti Dievu, nes jis niekuomet 
neapvils. Ne aš sugalvojau glo
boti vaikus. Viešpats sugalvojo 
ir man pavedė. Jis suteiks pata
rimus ir užlies savo gerumu vi
sus, kurie atsilieps į Jo kvie
timą. Mes esame jo planų vyk
dytojai. Vargas man, jei to ne
darysiu. Antra, yra skaudu 
mums visiems matant augan
čius vaikučius vaikų namuose 
be tėviškos, motiniškos mei
lės, nes juk jie yra mūsų tau
tos ateitis, jie atstovaus mums. 
Reikia apgailestauti, kad šie 
vaikučiai nėra tikri našlaičiai.

Daugelis turi tėvus, tačiau jų 
tėvai chroniški alkoholikai. 
Jiems visiškai nerūpi, kur jų 
vaikai ir ką jie veikia. Jie pra
gėrė viską - ir save, ir vaikus. 
Jų dievas yra degtinė, jų gyve
nimas yra degtinė, jų siekis 
yra degtinė. Tai dvasiniai ligo
niai. Regint jų apgailėtiną gy
venimą norisi, kad ši liga nepa
liestų vaikučių.

— Kiek šiuo metu Jūs turite 
tokių savo globotinių? Kas juos 
kasdieną prižiūri?

— Mano parapijoje yra trys 
atskiros sodybos, esančios skir
tingose vietose ir tam, kad vai
kai įsilietų į visų kitų mieste
lio žmonių gyvenimą ir kad 
jaustų normalios šeimos egzis
tavimą.

Vienoje sodyboje, kurią nu
pirko ir padovanojo amerikie
čiai Julija ir Emilis Sinkiai 
iš Kalifornijos, gyvena devy
ni vaikučiai, kuriais rūpina
si seselė Aldona Raižytė. Ki
toje sodyboje Remigijus ir Ni
jolė Kučinskai, turėdami tris 
savus vaikučius, priglaudė dar 
aštuonis našlaičius. Trečioje 
sodyboje, kurią nuomojame, 
nes neturime lėšų nupirkti, 
neseniai atvyko ir apsigyve
no Albina ir Teresė Ubiai. Jie 
globoja tris našlaičius vaiku
čius ir ateityje paims į savo 
globą apie dešimt našlaičių.

Šie vaikai gyvena normalų 
šeimos gyvenimą. Dirba, moko
si, poilsiauja, kaip ir kiekvie
noje šeimoje. Tarpusavyje, jie 
šaukia vienas kitą broliuku ir 
sesute, o savo globėjus mamyte 
ir tėveliu. Globėjai rūpinasi 
savo mažaisiais, kad užaugtų 
dori ir geri žmonės.

— Iš kur gaunate lėšų išlai
kyti tokias vaikų gyvenvietes? 
Ar šį kilnų darbą remia kokios 
vyriausybinės žinybos?

— Vyriausybė remia labai 
menkai. Amerikietiškai kal
bant, vaikui išlaikyti mėne
siui gaunama apie 5 dolerius. 
Todėl tenka dažnai ieškoti lab
daros ir kitokių pagalbos for
mų. Pirmiausia reikia paminė
ti parapijiečius, kurie, išreikš
dami savo meilę vaikams, pare
mia maistu. Mūsų, tai yra Ra-

Kun. VIKTORAS AUKŠTAKALNIS su savo globotiniais ir sesele-širdiete 
ALDONA RAIŽYTE, vaikų auklėtoja, prie sodybos Viduklėje

Vertinga užuomazga STASYSPAL1US
Keturiasdešimt metų nuo pirmųjų Lietuvių dienų Hamiltone

Kun. VIKTORAS AUKŠTAKALNIS su Remigijaus ir Nijolės Kučinskų 
šeima, priėmusią į savo tarpą globos reikalingus apylinkės vaikus, artimo 
meilėje radusius tikruosius savo namus

šeinių rajono, duonos kepykla, 
kol kas, kiekvieną dieną pri
stato į artimiausią parduotu
vę nemokamai duoną. Kai ku
rios kitos bendrovės bei orga
nizacijos suteikia vienkarti
nes pašalpas medžiagomis ar
ba lėšomis pagal savo išgales. 
Tuo pačiu noriu padėkoti sa
vo ir vaikučių vardu Kanados 
lietuviams, kurie savo auka 
prisidėjo prie mūsų vaikučių 
išlaikymo.

— Kokia yra teisinė tų globo
tinių padėtis? Kam globėjai 
yra atsakingi už vaikų priežiū
rą, auklėjimą bei mokymą? Iki 
kokio amžiaus vaikai tose so
dybose gali būti laikomi? Koks 
jų likimas nustojus tokios glo
bos?

— Visas yra kaip kiekvienoje 
normalioje Lietuvos šeimoje. 
Ten, kur jie auga, yra ir jų tė
viškė.

— Ar yra duomenų manyti, 
kad jūsų gražiu pavyzdžiu gali 

'pasekti ir daugiau parapijų? 
Jei taip atsitiktų, ar reikėtų 
kokio nors koordinavimo?

— Šiuo metu Lietuvoje esame 
trys kunigai, užsiimantys savo 
parapijose vaikų našlaičių 
globa: tai Krakių klebonas ku
nigas Romualdas Ramašaus- 
kas, Kaltinėnų klebonas ku
nigas Petras Linkevičius ir aš. 
Pats didžiausias džiaugsmas 
būtų mums visiems, kad kiek- 
vena parapija turėtų savo glo
bojamus vaikų našlaičių na
mus. Tada išnyktų tie bedva
siai daugiaaukščiai interna
tai, kuriuose formuojamas ne 
žmogus, bet robotas. Ar reika
lingas būtų koks nors koordi
navimas? Manau, kad apie tai 
pasakytų susiklosčiusios ap
linkybės.

— Apie dvasinio atgimimo 
Lietuvoje būtinumą nemažai 
rūpinamasi. Ko Jūsų manymu, 
reikėtų pirmiausia, kad tas 
dvasinis žmonių atgimimas 
pradėtų konkretizuotis?

— Kiekvienas turėtume pra
dėti nuo savęs, o ne pirštu ro
dyti į kitą sakant, kodėl tu 
taip nedarai. Daugelis mato 
krislą kito akyje ir nemato rąs
to savojoje. Labai sunku į šį 
klausimą atsakyti, tačiau ma
no samprata - kitaip reikia 
žvelgti į žmogaus gerovės kė
limą. Dabar visur kalbama ir 
rašoma apie būtinumą pakelti 
ekonomiką. Toji ekonomika 
tampa kaip kokia karalienė.

Tik šnekam apie ją, lanksto
mos jai. Nusisukam nuo Dievo 
kūrinio žmogaus, o išaukšti- 
nam kažkokią ekonomiką. Eko
nomika privalo būti tik mūsų 
tarnaitė, nuolanki tarnaitė, 
kuri patarnauja Dievo vaikui - 
žmogui. Todėl žmogų tam rei
kia suformuoti per švietimą, 
kultūrą, religiją, kad jis mo
kėtų darbą organizuoti, dirb
ti, neveidmainiauti. Kaip tai 
padaryti? Mes turime aukštus 
pareigūnus, ministerius, kurie 
privalo tuo rūpintis. O jei jie 
nesugeba, nesupranta ar neno
ri tai atlikti užimdami šias pa
reigas, vargas jiems bus amži
nybėje, nes neįvykdo jiems pa
vestų Viešpaties planų. Patar
čiau jiems užleisti vietą gud
resniems.

— Ką Jūs šia proga galėtu
mėte pasakyti išeivijos lietu
viams? Kaip ta tautos atšaka, 
Jūsų manymu, galėtų būti la
biausiai naudinga dvasinio at
gimimo pastangose?

— Pirmiausia norėčiau už vis
ką jiems padėkoti. Ištarti nuo
širdų ačiū už gerumą ir šilu
mą. Džiaugiuosi sutikęs lietu
vius, taip nuoširdžiai mylin
čius tėvynę ir neužmiršusius 
Dievo. Labai daug ko pasimo
kiau per tas kelias dienas. 
Klausiate, kuo galėtų būti nau
dinga išeivija tėvynei šiuo me
tu? Atsakau labai trumpai. Gy
venkite kaip gyyenate, stebė
kite įvykius Lietuvoje ir elki
tės taip, kaip liepia jūsų šir
dis. Neužmirškite Dievo, ir 
Dievas į jus prabils pačiu tiks
liausiu būdu.

Red. prierašas. Jei kas norėtų 
paremti šį kilnų darbą, gali su
sisiekti adresu: Kun. Viktoras 
Aukštakalnis, S. Stanevičiaus 
g-vė nr. 1, Viduklė, Raseinių ra
jonas, Lithuania. Aukoti galima 
ir per Toronto Prisikėlimo para
piją, nurodant aukos paskirtį. Pa
kvitavimai pajamų mokesčiams iš
duodami normalia tvarka. Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyve atidaryta ir sąskaita nr. 164- 
268.17.

Tarp įvairių sukakčių, minė
jimų, švenčių - ateinančių ir 
praeinančių - atėjo laikas pri
siminti ir pirmąsias Kanados 
lietuvių dienas, įvykusias 1953 
m. rugsėjo 5-6 d.d. Hamiltone. 
Su dideliu entuziazmu ir paki
lia dvasia tada suplaukė į Ha
miltoną tūkstančiai tautiečių 
iš plačios Kanados ir JAV-bių. 
Jie išgirdo hamiltoniečių nuo
širdų kvietimą šiam pirmam 
didžiajam Kanados lietuvių 
suvažiavimui, kad susirinkę 
drauge atsigaivintume, susti- 
prėtume, nepamirštume lietu
viškų tradicijų ir neprarastu
me ryžto kovoje už pavergtą 
tėvynę. Nuo tos atmintinos die
nos praėjo jau keturi dešimt
mečiai.

Darbšti valdyba
Dabar prisimenant tą įvyk

dytą sumanymą, kai kam gali 
atrodyti, kad viską atlikti buvo 
paprasta ir lengva. Taip nebu
vo, nes niekad nauji sumany
mai neturi jokio užtikrinimo, 
kad pasiseks, kad prigis bend
ruomenėje ir taps tradicija. 
Dažnai prieš naujus užmojus 
atsiranda abejojančių, kar
tais net prieštaraujančių. Ta
čiau Hamiltono apylinkė buvo 
laiminga, nes atsirado lietu
vių, kurie brandino tą suma
nymą ir ryžosi jį būtinai įvyk
dyti.

1953 m. pradžioje Hamilto
ne buvo išrinkta KLB apylin
kės valdyba iš darbščių, pajė
gių, išradingų, nebijančių jo
kio naujo darbo tautiečių: inž. 
J. Kšivickis - pirm., K. Baro
nas - vicepirm., St. J. Dalius - 
sekr., V. Antanaitis - ižd., pik. 
J. Giedraitis - šalpai, J. Mikšys 
- švietimui, V. Subatnikaitė - 
narė. *

Šios sudėties valdyba ryžtin
gai ėmėsi darbo. Buvo norėta 
geriau ir gražiau pasireikšti 
ne tik Hamiltono lietuvių tar
pe, bet ir plačiau. Dažnai bu
vo diskutuojami nauji suma
nymai, kurių vis pakišdavo K. 
Baronas. Kartais dėl jų kilda
vo karštų diskusijų, nes ne visi 
sumanymai atrodė įgyvendi
nami.

Tačiau vienas K. Barono su
manymas rado pritarimą: ren
giame Lietuvių dienas Kana
doje, kviečiant visus Kanados 
lietuvių į Hamiltoną. Nutar

ta šventę rengti Darbo dienos 
savaitgalį.

Rūpesčiai ir planai
Prasidėjo nuoseklus pasi

ruošimas: dažni valdybos po
sėdžiai, ilgos diskusijos, pla
navimai. Reikėjo viską sugal
voti, nebuvo jokio pavyzdžio. 
O klausimų daug: kokią progra
mą paruošti, ką kviesti jos at
likimui, kaip ir kurioje salė
je organizuoti susipažinimo 
vakarą-pobūvį, leisti leidinė
lį ar ne, ir 1.1.

Daug neaiškumų buvo prieš 
akis. Apylinkės valdyba tapo 
šios šventės rengėja. Visi val
dybos nariai vieningai ir ryž
tingai kibo į darbą pasidalin
dami darbo sritimis ir pasi
kviesdami talkininkų. Reikėjo 
skubėti, nes laiko vos keli mė
nesiai, ir tai dar vasaros atos
togų metu.

Pamaldos ir pobūvis
Nutarta turėti iškilmingas 

pamaldas pakviečiant iš Ro
mos vysk. V. Padolskį. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas sutiko tarpi
ninkauti. Vysk. V. Padolskis 
atvyko ir aukojo iškilmingas 
Mišias. Sudarytas Garbės ko
mitetas, kurio pirmininku su
tiko būti Hamiltono burmist
ras Lloyd D. Jackson, atidaręs 
ir pačią šventę. Pirmųjų Lietu
vių dienų Kanadoje prisimini
mui išleistas kuklus leidinė
lis, kurį suredagavo K. Baro
nas ir St. Dalius, talkinant “Tė
viškės žiburių” redaktoriui dr. 
A. Šapokai, parengusiam an
gliškąją dalį. Leidinėlį spau
dai paruošė Leonas Šalna.

Ir štai atėjo Darbo dienos 
savaitgalio šeštadienis. Bai
gus visus pasiruošimus, pra
dėta laukti atvykstančių į šven
tę. Pradėta sportininkų krep
šinio rungtynėmis. Vakare Ha
miltono kareivinių didžiulė
je salėje (čia tuo laiku ji buvo 
pati didžiausia miesto salė) 
įvyko šaunus susipažinimo po
būvis. Su nerimu ir lūkesčiu 
laukta pirmųjų svečių, bet, kai 
vienas po kito pradėjo plūsti 
pavieniai ir būriais tautiečių, 
rūpestis išblėso. Ir suplaukė, 
suvažiavo, suėjo gausybė lie
tuvių. Džiaugėsi rengėjai ne
sitikėję tokio gausaus antplū
džio. Milžiniška salė pasidarė

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 880 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1 -800-561 -3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
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).

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Lietuvos ūkininkas, šitaip pasiruošęs, keliauja melžti karvių
Nuotr. M. Borusienės

per ankšta šiam beveik dviejų 
tūkstančių žmonių susibūri
mui. Tą savaitgalį Hamiltone 
dar siautė vasaros karščiai, 
ir nevėsinamoje salėje buvo 
tvanku. Ant stalų nede
gė žvakės kaip dabar yra įpras
ta - prieš 40 metų viskas buvo 
daroma paprasčiau, kukliau. 
Svarbu tik kartu pabūti. Visi, 
toje žmonių spūstyje vaikš
čiodami, ieškojo savų pažįsta
mų, draugų ir džiaugsmingai 
sveikinosi, susitikę po ilgų me
tų pertraukos .. .

Pasibaigus pobūviui, valdy
bos nariai ėmė tvarkyti, valy
ti, šluoti šią didelę kareivinių 
salę. Mat taupant išlaidas bu
vo tam darbui nesiryžta ką nors 
samdyti. Teko dirbti visą nak
tį salę \parengiant rytojaus 
koncertui.

Koncertas
Į koncertą suplaukė irgi tūks

tantinė minia tautiečių. Pro
gramą atliko Lietuvos operos 
solistė E. Kardelienė, Toron
to, Montrealio, Hamiltono tau
tinių šokių grupės, Toronto 
vyrų choras “Varpas”, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, Hamil
tono lietuvių choras “Rūta”, 
vad. V. Untulio, Hamiltono ir 
Toronto jungtinis choras, vad. 
St. Gailevičiaus. Jungtiniam 
chorui ir visai miniai giedant 
Lietuvos himną užbaigta ši 
šventė. Koncerte dalyvavo iški
lūs svečiai: vysk. V. Padolskis, 
Amerikos lietuvių tarybos 
pirm. L. Šimutis, Lietuvos lais
vės komiteto pirm. dr. A. Tri
makas, KLB krašto valdybos 
pirm. J. Matulionis.

Pasisekimai
Per abi dienas šiose pirmo

siose Lietuvių dienose dalyva
vo daugiau kaip 3000 lietuvių. 
Šventės atgarsiai plačiai pa
sklido ne tik mūsų tautiečių 
tarpe, bet ir kanadiečių, ku
riuos nustebino graži progra
ma ir gera tvarka. Ši pirmoji 
šventė buvo sėkminga ir finan
siniu atžvilgiu. Turėta $4.401,31 
dol. pajamų, o išlaidų-3.248,70 
dol. Pelno liko 1.152,60 dol. Jis 
buvo išdalintas prisidėjusioms 
prie programos organizacijoms 
paliekant bendruomenės kaso
je tik 352 dol.

Šventės proga buvo sušauk
tas KLB apylinkės valdybos ini
ciatyva specialus Kanados lie
tuvių laikraščių redaktorių pa
sitarimas. Šis posėdis nebuvo 
protokoluotas. Dabar po 40 me
tų, kai visi dalyvavę redakto
riai jau yra mirę, verta jį pri
siminti. Tuo laiku tarp dviejų 
Kanados lietuvių savaitraščių 
vyko nesutarimai. Hamiltono 
lietuviai abu laikraščius skai
tė bei rėmė, ir labai pergyve
no tą nesutarimą. Posėdyje da
lyvavo “Tėviškės žiburių” re
daktorius A. Šapoka, “Nepri
klausomos Lietuvos” redakto
rius J. Kardelis ir “Skautų ai
do” redaktorius Stp. Kairys. 
Hamiltoniečiams pasisakius 
prieš spaudos darbuotojų gin
čus, paliesti redaktoriai su
tiko, kad nesutarimus reikia 
baigti. Tuo būdu šis pasitari
mas buvo naudingas abiem sa
vaitraščiam. Iš tame posėdy
je dalyvusių gyvi yra likę tik
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K. Baronas ir St. Dalius.
Tų pirmųjų Lietuvių dienų 

Kanadoje rengėjai jau ne visi 
sulaukė 40 metų sukakties. Yra 
mirę pik. J. Giedraitis 1962 m., 
V. Antanaitis 1979 m., J. Mikšys 
1983 m., J. Kšivickis 1993 m.

Sėkla prigijo
Hamiltone pasėta pirmųjų 

Lietuvių dienų sėkla rado la
bai palankią dirvą Kanados 
lietuvių tarpe, Renginys kas
met vis daugiau populiarėjo, 
sutraukdamas tūkstančius tau
tiečių. Šios šventės tapo Ka
nados lietuvių pasididžiavimu 
ir kasmet tęsėsi nenutrūksta
ma grandine. Per 40 metų Ka
nadoje buvo surengtos 33 Lie
tuvių dienos. Jos vykdavo kas
met vis kituose miestuose eilės 
tvarka. Iš viso buvo surengta: 
Hamiltone 8 kartus, Toronte - 
7, Montrealyje - 7, Londone - 
4, St. Catharines - 3, Windso
re - 2, Niagara Falls -1, Winni- 
pege- 1.

Pastaruoju laiku jau treji 
metai, kai niekur LD nebuvo 
rengtos. Negi Hamiltonas, 
pradėjęs su pirmąja 1953 m. bū
tų jau paskutinis su 33-čiąja, 
surengta 1990 m.? Ar nebeatsi- 
ras kitų vietovių, kurios tęstų 
ir toliau šią tradiciją? Negi 
leisime toms įdomioms šven
tėms taip tyliai užgesti?
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PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Didysis jaunimo auklėtojas
Kun. prof. St. Ylos mirties 10-mečio akademija

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Ateitininkų federacijos 1993 
m. rugsėjo 3-5 d.d. Lemonte ir 
Čikagoje rengtoje konferenci
joje šeštadienio vakaras buvo 
skirtas a.a. kun. prof. Stasio 
Ylos mirties dešimtmečio aka
demijai. Akademija buvo PLC 
Lemonte, Bočių menėje. Jos 
programos organizavimu rū
pinosi Vakarė Valaitienė, o 
pranešinėjo Asta Kazlaus
kaitė.

Pagrindinę akademijos dalį 
sudarė dr. Petro Kisieliaus 
išsami paskaita apie kun. prof. 
St. Ylą, nes dr. P. Kisielius jį 
pažinojo ne tik kaip ilgametį 
draugą ir bendradarbį (kun. 
St. Yla buvo at-kų fed. dvasios 
vadas, kai dr. P. Kisielius bu
vo federacijos vadas), bet taip 
pat ir kaip gydytojas, buvęs 
prie kun. Ylos paskutinėse jo 
gyvenimo minutėse.

Dr. P. Kisieliaus paskaita 
buvo puikiai paruošta ir pasi
gėrėtinai perduota. Jis vaiz
džiai ir įdomiai pristatė atei
tininkams ir visiems lietu
viams taip brangią asmenybę. 
Jis supažindino klausytojus, 
kurių buvo pilna Bočių menė, 
su kun. St. Ylos jaunyste, iš
eitu mokslu ir jo veikla reli
ginėje bei visuomeninėje sri
tyje. Jis kun. Ylą taip apibū
dino: “Prof. Ylos asmenybė 
be galo plati ir sudėtinga. Jis 
yra ne tik rašytojas, žurnalis
tas, poetas, bet ir visuomeni
ninkas, didysis jaunimo auklė
tojas, kultūrininkas, istorikas, 
meno mėgėjas, didysis estetas, 
filosofas. Nepaprasta talentų 
skalė padaro jį universalistu, 
kaip kun. Jakštas Dambraus
kas. Tačiau pats didysis jo gy
venimo dėmesys buvo skiria
mas jaunimo auklėjimui krikš
čioniškoje dvasioje su šūkiais 
“Dievui, tėvynei ir artimui” 
ir “Visa atnaujinti Kristuje”. 
Tai buvo jo gyvenimo pati svar
bioji misija, kuriai vykdyti 
jis turėjo nepaprastus įgim
tus bei įgytus privalumus” ...

Dr. P. Kisielius ypač pabrė
žė kun. prof. Ylos nepaprastą 
sielojimąsi ateitininkų jau
nimo auklėjimu. Tai buvo jo 
suplanuoti ir kasmet rengiami 
žiemos kursai vyresniesiems

Maloniai kviečiame naudotis
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moksleiviams at-kams “Daina
voje” bei Putname ir taip pat 
kursai “Dainavoje” jaunesnie
siems moksleiviams at-kams. 
Prof. Yla buvo paruošęs taip 
pat kursų programą ir studen
tams at-kams, o moksleivių 
at-kų kursams — penkias dide
les (šapirografu spausdintas) 
knygas, kuriose buvo nagrinė
jama ideologija, veikla, žo
džio vartojimas veikloje ir 
kūryboje, ateitininkų ateities 
misija ir kit.

Viena jo didžiųjų dovanų 
at-kams, pasak paskaitininko, 
yra “Ateitininkų vadovas”, iš
leistas 1960 m. Bet kun. St. Ylai 
buvo brangūs ne tik ateitinin
kai ir skautai, bet ir visas lie
tuviškas jaunimas.

Bet ne vien jaunimo auklėji
mui buvo skirtas jo gyvenimas. 
Jis rašydavo brošiūras, knyge
les ir knygas filosofinėmis, 
religinėmis, didaktinėmis bei 
istorinėmis temomis, redaga
vo religinio turinio žurnalus. 
Viename jo didžiųjų veikalų 
“Žmonės ir žvėrys” jis aprašo 
savo išgyvenimus Stutthofo 
kacete. Jis parašė knygas apie 
Čiurlionį ir Jurgį Matulaitį, 
o taip pat daug maldaknygių, 
kuriose daug maldų yra jo pa
ties sukurtos. Rašė net ir ei
lėraščių.

Jo visuomeninė veikla taip 
pat yra plati. Jis buvo Berlyno 
lietuvių kapelionu, Lietuvių 
sąjungos vicepirmininku, vė
liau Lietuvių tautinės dele- 
gatūros patarėju bei spaudos 
skyriaus vedėju Vokietijoje. 
JAV buvo LB tarybos nariu, 
vadovavo Politinių kalinių 
sąjungai išeivijoje. Dr. Kisie
lius priminė, kad paskutiniai
siais savo gyvenimo metais po
kalbiuose kun. Yla vis užsi
mindavo savo pakaitalo reika
lingumą ateitininkiškoje veik
loje. 1982 m. gale viename laiš
ke daktarui kun. St. Yla rašo: 
“... kas, jei aš sukrisčiau, ar 
iškrisčiau, tęstų kursų darbą? 
Numatau tris iš jaunesniųjų, 
kurie sudėtinai galėtų tą dar
bą perimti”.

Ir sukrito jis, sako dr. Kisie
lius, 1983 m. kovo 23 d. vakarą 
Loretto ligoninėje, staigiai 
prasidėjus stipriam kraujavi
mui. Atskubėjęs daktaras rado

GINTARAS

EXPRESS

KUNIGAS STASYS YLA

kun. Ylą jau beveik be sąmo
nės. “Iškrito jis po vidurnak
čio, kovo 24 d., gyvybė buvo 
neišgelbstima”.

Dr. P. Kisielius paminėjo, 
kad kun. prof. Ylos darbas kur
suose atnešė gražių vaisių. 
Jis išauklėjo daug puikių ka
talikų veikėjų, kurie jo idė
jas ir darbą gražiai puoselėja.

Baigdamas savo turiningą 
paskaitą, dr. P. Kisielius pa
sakė: “Prof. Ylos dvasia ir 
šiandien rymo mūsų tarpe ... 
Jis iš dangaus globos mūsų 
ateitininkišką jaunimą... ir 
skatins jo jaunuosius pasekė
jus liudyti Kristų ir savąją tau
tą. Jis nemiręs. Jis gyvas”.

Meninėje akademijos dalyje 
Asta Kazlauskaitė, kalbėda
ma apie kun. St. Ylos poezi
ją, pasakė, kad yra pasirodęs 
tiktai vienas kun. Ylos poezi
jos rinkinys “Sutryptame ke
ly”, įkvėptas Stutthofo kon
centracijos stovykloje patir
tų pergyvenimų ir išleistas 
Vokietijoje 1947 m. Tos knyge
lės įžangoje kun. Yla taip ra
šo apie save 3-me asmenyje: 
“Draugai jam sakė: rašyk, ir 
jis pradėjo. Literatūrai tar
nauti nesirengė, klasinių for- 
mų nesimokė. Rašė sau ir 
draugams, rašė, kaip mokėjo”.

Agnė Kižienė, Čikagoje ži
noma skaitovė ir deklamatorė, 
nuoširdžiai ir meniškai pa
skaitė keletą Ylos eilėraščių: 
“Ant vielų”, “Artėja”, Šventą
jį vakarą”, “Valdovas” ir “Grį
žimas”.

Vytautas Čuplinskas paskai
tė dvi ištraukas iš “Žmonės
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ir žvėrys” — “Mano rankos” 
ir “Velykinė išpažintis”. Klau
sytojams šiurpą kėlė gyvai per
duodami Ylos skausmingi iš
gyvenimai kacete.

Rimai Polikaitytei ir Vidui 
Neverauskui palydint muziki
niu akompanimentu, o Aud
riui Polikaičiui vadovaujant, 
visi susirinkusieji sugiedo
jo keletą kun. St. Ylos giesmių: 
“Sutelk visus”, “Kaip ilgesin
gai” ir “Meile beribe”.

Ada ir Daina Valaitytės gra
žiai paskaitė dvi maldeles iš 
kun. Ylos vaikams skirtos mal
daknygės “Vardan Dievo”.

Pagrotas muz. Dariaus Poli- 
kaičio pagal B. Brazdžionio 
žodžius sukurtas kūrinys 
“Sveikas, Dievo Piligrime”, 
skirtas Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II apsilankymui Lietuvoje.

Asta Kazlauskaitė pakvietė 
visus sudainuoti kun. St. Ylos 
taip mėgtą dainą “Ramios ma
lonios vasaros naktys”. Aka
demija buvo užbaigta tylia 
susikaupimo malda.

Akademija buvo aktuali, 
atspindinti kun. prof. St. Ylos 
asmenybę. Sklandžiai ją pra
vedė Asta Kazlauskaitė. Gau
sūs dalyviai, susirinkę iš Či-
kagos ir jos apylinkių, jautė
si laimingi, galėję labiau pa
žinti kun. prof. St. Ylą, tą Die
vo didžiąją dovaną, duotą per
sekiojamai katalikiškai Lie
tuvai sunkiausiuose jos gyve
nimo metuose.

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

Išvadinės mintys
Šios vasaros Lietuviškų studijų 

savaitės ir Lietuvių fronto bičiu
lių konferencijos (1993 rugpjū
čio 6, “Dainavoje”) pagrindinė 
tema buvo “Mūsų žvilgsnis į po
litinę tikrovę bei ateities per
spektyvas Lietuvoje” ir iš šios 
temos išplaukiantis mūsų pačių 
apsisprendimas Lietuvos atei
ties atžvilgiu. Išvadų komisijon 
pakviesti asmenys (Juozas Baužys, 
dr. Zigmas Brinkis, Juozas Koje
lis ir Vytautas Volertas) buvo 
įpareigoti kai kuriomis išvadi- 
nėmis mintimis, iškilusiomis sa
vaitės paskaitose, simpoziumuo
se ar diskusijose, pasidalinti 
su visuomene.

1. Tikime žmogaus dvasioje glū
dinčiais tiesos, teisingumo, tau
tinio solidarumo troškimais. Tad 
skirtumai tarp Lietuvos ir išei
vijos, iššaukti laiko, atstumų ir 
gyvenamosios aplinkos, būtinai 
lygintini abipuse pakanta ir ge
ranoriškų vieni kitų supratimu. 
Esame pasiryžę sutartinai spręsti 
atsiradusias lietuviškas proble
mas ir krikščioniškos moralės bei 
pilnutinės demokratijos dvasioje 
jungtis į mums artimas politines 
grupuotes. Tėvynės sąjungą ir 
Krikščionių demokratų partiją,
sutarusias konsoliduoti demokra
tines jėgas Lietuvoje, laikome 
mums idėjiškai artimiausiomis.

2. Penkiasdešimt komunistinės 
okupacijos metų pažeidė lietuvių 
tautos mąstyseną, pasireiškian
čią logikos dėsnių nepaisymu, 
istorinių faktų žalojimu, tikro
vės iškraipymu. Tokia sovietinė 
mąstysena ryškiai prasimuša 
Aleksandro Slavino, Tomo Venc
lovos ir kai kurių kitų autorių 
straipsniuose daugiau ar mažiau 
rafinuotomis mintimis, skelbia
momis lietuvių ir net kitataučių 
spaudoje. Pripažindami žodžio 
ir spaudos laisvę, vis dėlto turė
tume atkreipti didesnį dėmesį į 
tokios sovietinės mąstysenos te
besitęsiančius užslėptus tikslus 
ir juos iškelti tiesos švieson.

3. Pokomunistinėje Lietuvoje 
daugelis buvusių sovietinių nu
sikaltėlių, nekalbant apie nau-* 
juosius “mafijozus”, nebaudžia
mi tebevykdo nusikaltimus ir to
liau skriaudžia sovietinio reži
mo nuskriaustuosius. Sovietinės 
mąstysenos apologetai kartais 
begėdiškai skelbia, jog komunis
tiniai budeliai savo dvasioje gal 
net daugiau kentėję už jų aukas. 
Mes pasisakome už aiškų desovie
tizacijos įstatymą ir nusikaltė
lių žmoniškumui traukimą atsako
mybėn. Tai būtina ne bausmėm 
skirti, bet istoriniam teisingu
mui atstatyti ir moralinei atsa
komybei išryškinti.

4. Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė trukdo buvusios komunis
tinės valdžios atimto iš Lietuvos 
piliečių turto grąžinimą ir ban
do tą turtą įteisinti savo partijos 
buvusių ir esamų biurokratų ran
kose. Žemės ūkio privatizacijos 
procesas vyriausybės taip pat 
yra sąmoningai stabdomas, o pri
vatus ūkis įvairiais būdais yra 
verčiamas jungtis į ūkio bendro
ves.

Mes nepritariame tokiam val
dančios partijos politinės jėgos 
demonstravimui ir galvojame, 
kad tai yra žmonių apiplėšimas. 
I žemės ūkį Lietuvoje žiūrėtina 

ne vien kaip į ekonominį kom
pleksą, bet ir kaip į lietuvių 
tautai charakteringą gyvenimo 
būdą, turintį stiprų poveikį į 
dvasinį tautos atgimimą. Žemės 
ūkio bendrovės — tai sovietinės 
sistemos palikimas.

5. Lietuvos vyriausybės tenden
cija kurti Lietuvoje bendras su 
Rusija įmones sudaro sąlygas 
stambaus Rusijos kapitalo inves
tavimui su vienašališku Rusijos 
naudai prekybiniu balansu. Rusi
jos požiūris į Baltijos kraštus 
kaip į ‘artimą užsienį” iš naujo 
rodo jos imperialistinės politi
kos ėjimus. Tad negalime pritarti 
tokiai pernelyg nuolaidžiai Lie
tuvos vyriausybės tendencijai ir 
remiame Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos memorandume 
“Dėl Lietuvos santykių su Rusi
ja ir žalos Lietuvai atlyginimo” 
išdėstytus siūlymus.

6. Lietuvos vyriausybė ruošiasi 
įstatymais suvaržyti žodžio, susi
rinkimų ir demonstracijų laisvę 
ir tuo labiau apsunkinti ar ir vi
sai paneigti opozicijos žodžio lais
vę. Esame įsitikinę, kad su bet ko
kiu žodžio laisvės suvaržymu žūva 
ir kitos laisvės.

7. Kitais metais rengiamasi per

Iš Klaipėdos kilęs Ruandos misionierius HERMANAS JONAS ŠULCAS 
su grupele savo auklėtinių prie Vilniaus televizijos bokšto. Šioje Afrikos 
šalyje jis dirba jau 15 metų Nuotr. Alf. Laučkos

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCTORjft
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. 536-1994.

SAVANORIŲ EKSPRESAS
SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL MUITO

Patyrę didelį žmonių susidomėjimą ir susirūpinimą dėl muito mokė
jimo tvarkos Lietuvoje, Savanorių Ekspresas kreipėsi į Lietuvos 
vyriausią muitininką prašydamas paaiškinti muitų taisykles.

Rugsėjo 14 d. gavome tokį oficialų paaiškinimą: Pagal 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą nr. 
662 siuntos iki 30 kilogramų fiziniam asmeniui nebus muilinamos. 
Viršijančios nustatytos normos yra apdedamos muito mokesčiais.

Kad neįvyktų nesklandumų Lietuvoje dėl muito mokėjimo Savanorių 
Ekspresas sutinka sumokėti reikalingą muitą visiems siuntiniams 
gautiems prieš šį pranešimą ir taip pat už visus siuntinius, prista
tytus į Savanorių Ekspresą iki spalio 31 d.

Spalio m. Savanorių Ekspresas susitiks su Lietuvos muitinės 
vadovybe Vilniuje galutinai išspręsti visus muito klausimus ir mokesčius. 
Tikimės tuo laiku grįžti su visais nutarimais, paaiškinimais ir dokumen
tais, kad galėtume pilnai atsakyti į visus muito klausimus. Mes ir toliau 
atidžiai seksime ir pranešime visus kitus papildomus nutarimus, lie
čiančius muitą.

Norintieji pasiskaityti ar pamatyti pilną potvarkį “Dėl muito režimo 
fiziniams asmenims nustatymo” yra kviečiami atsilankyti į mūsų 
įstaigą, 356 Barton Street East, Hamilton, Ontario darbo valandomis 
nuo pirmadienio iki penktadienio, 10 v. ryto iki 6 v. vak.

tvarkyti Lietuvos apskričių ir vals
čių administracines ribas. Atitin
kamai ruošiamasi pakeisti ir pri
imti naują rinkimų įstatymą. Siū
lome naujame rinkimų įstatyme 
sumažinti renkamų seimo narių 
skaičių bent iki 60 ir pasisako
me už mažoritarinę rinkimų siste
mą, kurioje balsuojama už asme
nis, o ne už sąrašus.

8. LFB konferencijos dalyviai 
teigiamai vertina išeivijoje jau 
seniai veikiančias organizacijas 
ir naujai sukurtas specialias in
stitucijas, įvairiais būdais ir 
įvairiose srityse teikiančias Lie
tuvai pagalbą, ir visus išeivijos 
lietuvius prašo jas remti. Dėme
sys ypatingai buvo atkreiptas į 
US-Baltic Foundation, kuri Bal
tijos kraštuose ruošia savivaldy
bės darbuotojus ir tuo ugdo de
mokratijos ateitį, pradėdama 
nuo pačių visuomenės pagrindų.

9. Savaitės ir LFB konferenci
jos dalyviai dėkoja Lietuvos am- 
basdoriui Venezueloje dr. Vytau
tui Dambravai už prisiųstus svei
kinimus bei rezistencinių įsipa
reigojimų priminimą, džiaugiasi 
ambasadoriaus nenuilstamu dar
bu diplomatinėje tarnyboje ir 
giliai vertina jo ištikimybę Lie
tuvai.

Išvadų komisijos vardu,
Juozas Baužys



‘‘Nudžiuvusios šakos” žiedai I
Susipažinus su leidiniu “Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990”
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Č. SENKEVIČIUS

Lietuvių fondo (JAV) ir Li
tuanistikos instituto dėka, 
redaktorių Kazio Bradūno ir 
Rimvydo Šilbajorio pastango
mis Čikagoje išdygo literatū
rinis paminklas, paženklintas 
1992 metų data. Tai 864 psl. 
didelio formato knyga. Dail. 
Vytauto O. Virkau viršelis ir 
visa apdaila tą paminklinį vei
kalą įkelia į pirmaeilę repre
zentaciją. Išorės atžvilgiu — 
vienintelė pastaba: viskas kaip 
nulieta.

Tituliniame puslapyje po 
redaktorių pavardėmis prisi
stato visa eilė bendradarbių, 
iškilių lietuviškosios rašti
jos specialistų, kurie savo 
straipsniais sudaro šios kny
gos turinį. Redaktorių žodyje 
po visų paaiškinimų, kaip pri
eita prie šio didžiojo darbo, 
skaitome: .. . “mūsų egzodo 
literatūrai augant ir prisiau
ginant visai naują literatūros 
tyrinėtojų kartą, augo ir po
reikis bendrinio darbo ir rū
pesčio dėka nutapyti ir paro
dyti viso šito egzodinio lai
kotarpio literatūros portre
tą”.

Čia norėtųsi pridurti, kad 
dar taip neseniai mūsų broliai 
tėvynainiai, okupantams pa
taikaudami, o gal kai kurie ir 
patys įsitikinę, išeiviją vadin
davo “nudžiuvusia šaka”. Kad 
tai toli nuo tikrovės, akivaiz
džiai padeda suvokti šioje kny
goje atskleistas laisvos kūry
bos laukas, nuo kurio neleng
vu, bet dainuojančiu darbyme
čiu surinktas visas geriausias 
derlius į bendruosius tautos 
kultūros aruodus.

Poetas akmens skaldykloje
Tarkime, kad to portreto 

rėmai yra Kazio Bradūno “Įva
diniai žvilgsniai”. Čia gra
žiais pavyzdžiais atskleidžia
ma, ką būdami laisvi, grožinės 
literatūros kūrėjai išeivijoje 
sukūrė ir ko jie nebūtų galėję 
padaryti okupuotoje tėvynėje, 
kur “egzistavo vien tik politi
nis bei priverstinis žodynas”. 
Nurodomi kitų tautų egzodi
niai kūrėjai, parašę savo ge
riausios kūrinius svetur: Dan
te, A. Mickevičius, J. Slovac
kis, C. Norvidas ir daugelis 
kitų. Klausiama: “Ar būtų ga
lėjęs Vincas Krėvė (1882-1954) 
tokioje Lietuvoje išleisti sa
vo “Dangaus ir žemės sūnus”? 
Ne vienas, Vakarų pasaulyje 
atsidūręs, nebūtų galėjęs to 
parašyti okupuotame krašte, 
kuriame bendraamžiai Anta
nas Miškinis (1905-1983), Ka
zys Inčiūra (1903-1953), Kazys 
Boruta (1905-1965), Kazys Ja- 
kubėnas (1908-1950) “ir kiti 
buvo kišami į kalėjimus, tre
miami į Sibirą arba užmušami 
pačioje tėvynėje”..

Straipsnis perpintas retes
nėmis pirmojo išeivijos de
šimtmečio nuotraukomis. Pvz. 
matome gausų būrį lietuvių 
rašytojų, suvažiavusių į Vo
kietijos Augsburgą 1947 m. 
liepos 11-12 d.d., arba, štai, 
K. Bradūnas Baltimorėje 1951 
m. statybinių akmenų apdirbi
mo įmonėje su bendradar
biais. Tai tikras dokumentas, 
patvirtinantis, jog naujos ir 
neįprastos gyvenimo ir darbo 
sąlygos grožinės literatūros 
kūrėjų nepavertė kitais žmo
nėmis, fizinis darbas neuž- 
gniaužė talento.

Tie ir kiti
Sekančinose dvidešimt še

šiuose puslapiuose Alfonsas 
Nyka-Niliūnas rašo apie pen

BELAUKIANT POPIEŽIAUS rugpjūčio 29 d. pilnutėlėje Vilniaus arkikatedroje vyko turiningas renginys - Religinės 
poezijos popietė. Nuotraukoje grupė dalyvavusių skaitovų ir poetų: VLADAS BAGDONAS, KAZYS BRADŪNAS, JONAS 
JUŠKAITIS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, ALDONA PUIŠYTĖ ir EDMUNDAS ATKOČIŪNAS Nuotr. Alf. Laučkos

kis amžiumi vyriausius rašy
tojus: Vincą Krėvę-Mickevi
čių, Mykolą Vaitkų, Igną Šei- 
nių-Jurkūną, Jurgį Savickį ir 
Faustą Kiršą. Glaustose jų gy
venimo ir kūrybos apybraižose 
randame ir įdomesnių vertini
mų bei palyginimų, kurie kaip 
tam tikra atrama ilgėjančioje 
laiko perspektyvoje galės bū
ti naudingi literatūros tyri
nėtojams. O nuotraukos pade
da skaitytojui priartėti prie 
aprašomų kūrėjų, kurių buitis 
anuomet nedaug kuo skyrėsi 
nuo visų kitų išeivių, išskyrus 
gal Igną Šeinių ir Jurgį Savic
kį, kurie svetur buvo savaran
kiškiau įsikūrę. Tas įsišakni
jimas kitur atsiliepęs ir į jų 
kūrybą.

Toliau —jaunesni, pavadinti 
nepriklausomybės amžinin
kais. Bendrą situaciją nušvie
čia Rimvydas Šilbajoris, pri
mindamas, kad “tremtis ištiko 
Bernardą Brazdžionį ir Henri
ką Radauską, Stasį Santvarą ir 
Petronėlę Orintaitę, Antaną 
Gustaitį ir Vytautą Alantą, 
Vincą Ramoną ir Jurgį Jankų 
ir daugelį kitų”. Neatrodo, 
kad toks “suporavimas” ką 
nors daugiau reikštų negu pa
sakymas: štai kas atsitiko su 
tais ir dar kitais, kurie vėliau 
išvardinti ir aprašyti. Kalbant 
apie “tuos” ir “kitus”, kyla 
klausimas, ar ne geriau čia 
būtų tikęs paprastas neutra
lūs aprašomųjų sudėstymo bū
das, išvardinant ir aprašant 
visus alfabetine tvarka, ži
noma, pasiliekant sau teisę 
kiekvienam duoti vietos pagal 
tam tikrą pagrindą turinčią 
atranką. Grupavimas “tie” ir 
“kiti” kai kam gali atrodyti 
kaip kažkoks išankstinis nuo
sprendis, įvedantis scenon 
pagrindinius veikėjus ir sta
tistus.

Rimvydas Šilbajoris toje 
trumpoje keturiomis nuotrau
komis pailiustruotoje situaci
nėje apybraižoje mato, kad 
“nepriklausomybės laikų pali
kimas buvo palyginti ribotas 
ir tematika, ir žodžio kultūra”,, 
aptaria Aisčio ir Brazdžionio 
kūrybos šaltinių išsekimą, pa
lygina Radauską, kuriam “visų 
svarbiausias buvo santykis 
tarp tikrovės ir meniško žo
džio”.

Didieji švyturiai
Po tokio įvesdinimo Viktori

ja Skrupskelytė rašo apie Joną 
Aistį, apibūdindama jį kaip 
atradusį “savitą poetinių ženk
lų sistemą” ir sukūrusį “indi
vidualaus braižo poeziją, 
orientuotą į grožį ir į elegiš
ką, perregimą, stipriai sume- 
nintą savęs išsakymą”. Autorė 
vaizdingai perbėgo poeto gyve
nimo kelią, kuriame kalvis tė
vas sūnų išvedęs į knygų pasau
lį, o poetinio mąstymo moky
toju” jam buvęs gimtinės gam
tovaizdis. (Šia proga prisimin
tina, kad poeto gyvenimo ke
lias pasibaigė lygiai prieš 
dvidešimt metų. Jis mirė 1973 
m. birželio 13 d.). Autorė na
grinėja jo kūrybos atspalvį, 
kuris atsispindi net ir jo pub
licistikoje. Šitame J. Aisčio 
asmens, jo kūrybos niuansų, 
lyrinių polėkių, poezijos mįs
lių, poeto mistinės pareigos 
atlikimo pristatymą gilios V. 
Skrupskelytės įžvalgos skaity
tojui suteikia galimybę pama
tyti “pilnavidurį” poetą, kurį 
ne visiems vienodai sekėsi at
skleisti.

Tomas Venclova apžvelgia 
Bernardą Brazdžionį, kurio ly
rikoje “bibliniai motyvai deri
nasi su modernizmu”. Bėgte 
perbėga gausią, šakotą, tauto

je populiarią poeto kūrybą, 
daugiau pasakoja, mažiau ana
lizuoja, nešykšti citatų, kurios 
už save kalba. Ilgoko straips
nio pabaigoje pastebi, kad 
“jaunieji išeivijos poetai ge
rokai nutolo nuo Brazdžionio, 
neretai su juo polemizavo”, ta
čiau jis “būtina spalva lietu
vių kultūros spektre (...) ryš
kiausiai ir tiesiausiai iš visų 
lietuvių rašytojų išsakęs pro
testą prieš okupaciją”.

Henrikas Radauskas-tai tre
čias šioje knygoje atskirai iš
keltas poetas, nepriklausomy
bės amžininkas. Apie jį rašo 
Rimvydas Šilbajoris. Trumpai 
paminėjęs nueitą poeto gyve
nimo kelią nuo Krokuvos, per 
Lietuvą, Vokietiją iki Vašing
tono, apibūdina jo išskirtinį 
savitumą, kuris gali būti su
vokiamas transformacijos prin
cipe, kur “visa medžiaginė ir 
dvasinė tikrovė praranda sa
vo realią prigimtį”, kur “daik
tai pabunda ir pradeda daryti 
stebuklus”. Užtat “pasauliu ne
tikiu, o pasaka tikiu” poeziją 
paverčia vyksmu. Gausios cita
tos leidžia skaitytojui giliau 
įsijausti ir mėginti suprasti 
iškeliamas H. Radausko kūry
bines savybes, supoetintus re
ginius, stačiai - visą pasaulį. 
Straipsnyje taipgi pastebima, 
kad H. Radauskas niekada ne
praradęs “poeto įkvėpimo, ori
ginalumo, kūrybinės fantazi
jos ir sugebėjimo”.

Ir kiti
Su kitais nepriklausomybės 

amžininkais gana nešykščiai 
skaitytojus supažindina Kazys 
Bradūnas, įvade pastebėjęs, 
kad “egzodo ir tremties ne
laimių kontekste mūsų poezija 
pasipildė naujais motyvais gi
lesniu žmogiškosios būties su
pratimu kontakte su laisvojo 
pasaulio kūrybiniu avangardu 
ir su kančios bei kraujo me
tais tėvynėje”. Čia apsčiai duo
menų ir kūrybos pavyzdžių pa
liečiant poetus: Jurgį Baltru
šaitį, Julių Baniulį, Nadą Ras- 
tenį, Juozą Mikuckį, Kleopą 
Jurgelionį, Juozę Augustaity- 
tę-Vaičiūnienę, Stasį Laucių, 
Stasį Santvarą, Juozą Tyslia- 
vą, Praną Dom. Girdžių, Petrą 
Babicką, Petronėlę Orintaitę, 
Mariją Černeckytę-Sims, Anta
ną Gustaitį, Benediktą Rutkū- 
ną, Antaną Rūką, Antaną Jas- 
mantą-Maceiną, Juozą Yluvį 
(Stasį Ylą), Adomą P. Jašą, Gra
žiną Tulauskaitę, Petrą Pilką, 
Venencijų Ališą (Aleksandrą 
Arminą), Alfonsą Tyruolį Šeš- 
plaukį), Kotryną Grigaitytę, 
Balį Gaidžiūną, Juozą Krumi- 
ną bei tų “kitų” kitus, pami
nint daug pasidarbavusius poe
zijos vertėjus Povilą Gaučį ir 
Antaną Rukšą.

Iškilieji beletristai
Toliau be jokio apibendri

nančio įvado poetus pakeičia 
keturi išskirtiniai beletristai: 
Vincas Ramonas (Ramanaus
kas), Jurgis Jankus, Antanas 
Vaičiulaitis ir Pulgis Andriu
šis. Kiekvienam paveikslui 
skirtingi tapytojai. Kęstutis 
Keblys piešia svarų Vinco Ra
mono grožinės literatūros įna
šą, aštuoniomis eilutėmis per
bėgęs rašytojo gyvenimą, su
minėjęs keletą anksčiau jo iš
leistų ir gerai Įvertintų apy
sakų bei romanų, ilgėliau apsi
stojo ties “Kryžiais”, kurie “pa
sidarė tarsi siektinas pavyz
dys, gero tradicinio romano 
modelis išeivijos prozoje”. Ati
džiai ir įžvalgiai panagrinėta 
V. Ramono kūryba aplamai.

Vytautas A. Jonynas gana 
plačiai praveria duris į turin-

Vabalninke, senojoje turgaus aikštėje, pastatytas stulpas primena prieš 200 
metų gautas miesto teises. Herbe pavaizduotas žmogus, laikantis svarstyk
les ir linų pundelį Nuotr. Alf. Laučkos

čio “retą pasakotojo dovaną” 
Jurgio Jankaus kūrybą, suda
riusią brandų lietuvių bele
tristikos derlių, pradėtą krau
ti neprikl. Lietuvos saulėly
dyje ir jau vežimais-vežimė- 
liais daugelio dėmesiui trau
kiamą ir kraunamą priversti
nos išeivijos literatūriniuo
se aruoduose. Apsakymai, no
velės, romanai kritiniu verti
nimo žvilgsniu perskrodžiami 
aiškioje šviesoje, kad ir eili
niam skaitytojui būtų geriau 
matomi ir suprantami. Net ir 
tiems, kurie mažiau skaitė J. 
Jankų, susipažinus su šiais jo 
■kūrinių tiksliais nuškicavi- 
mais, susidaro vaizdas, kas 
taip, o ne kitaip, atskleidžiant 
rašytojo pasaulį, kuris ne ste
bėtojų pramanytas, o tikras.

Antaną Vaičiulaitį aptaria 
Aušra Liulevičienė, panagri- 
nėdama jo romaną “Valenti
na”. Prasiveria pakankamai 
ryškus reginys, nebeleidžian
tis tolti ir kažkur ieškoti spal
vų, kurių gal iš viso nėra. Ro
dos, vienu ištarimu išsireiš
kiamą apie kūrybinę visumą, 
pabrėžiančią rašytojo stipry
bę, kai stiliaus “deimančiu
kuose” atsispindi žodžio me
nas, pasikeliantis daug aukš
čiau, negu kas vienu šoktelė
jimu bandytų tai pasiekti. 
Rankraščio faksimilė ir per 22 
puslapius išdėstytas pluošte
lis nuotraukų atskleidžia vie
ną kitą neseniai mirusio rašy
tojo gyvenimo vingį.

Antanas Vaičiulaitis, rašy
damas apie Pulgį Andriušį, ku
rį laiką leidžia pastarajam 
apie save patį pasakoti, nes 
kas gi geriau apibūdins Pul- 
gio tėvą, pusbrolį, tuos pasa
korius, padariusius rašytojui 
didelę, tik su gyvenimu pasi
baigusią, įtaką. Keliautojo, 
žurnalisto, feljetonisto, ver
tėjo ir pagaliau Australijoje 
penkiomis išleistomis knygo
mis įsipilietinusio originalaus 
beletristo Pulgio Andriušio 
modelį, tarsi iš aukštaitiško 
drėbto molio, paspalvinęs sod
riomis citatomis, nulipdė A. 
Vaičiulaitis, leidinyje neužim
damas daug vietos, leisdamas 
į kūrybines mįsles ir gyveni
miškuosius klausimus patiems 
skaitytojams betarpiškai pasi
žiūrėti.

Palikę pėdsakus
Vėl prieiname prie tų “kitų” 

tai siauriau, tai plačiau Vytau
to A. Jonyno apibrėžtų, kurie 
“literatūriškai brendo, tiesio
giai veikiami nepriklausomos 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
poslinkių ir poreikių”. Kai ku
rie iš jų dar Lietuvoje “spėjo 
įminti savo pėdas mūsų litera
tūros raidon”, kiti “atsisklei
dė jau tik pokario dešimtme
čiais išeivijoje”. Be šio bend
rinio apibūdinimo, autorius 
apžvelgdamas jų kūrybą, pa
sakė ir apie kiekvieną. Neal- 
fabetine, bet kokia nors kita 
tvarka aprašomi: Kazimieras 

Barėnas, Liudas Dovydėnas, 
Juozas Kralikauskas, Jurgis 
Gliaudą, Nelė Mazalaitė, Pet
ras Tarulis (Juozas Petrėnas), 
Antanas Tulys, Fabijonas Ne- 
veravičius, Juozas Švaistas 
(Balčiūnas), Vytautas Alantas, 
Petronėlė Orintaitę, Stasius 
Būdavas, Antanas Rūkas, Juo
zas Tininis, Juozas Kruminas, 
Antanas Giedrius, Kotryna Gri- 
gaitytė, Karolė Pažėraitė, Sta
sys Tamulaitis, Vytautas Ta- 
mulaitis, Juozas Savasis (Vaiš
nora), Jonas Žmuidzinas, Jero
nimas Ignatonis, Vacys Kava
liūnas, Andrius Norimas (Mi
ronas).

Dramaturgai
Nepriklausomybės amžinin

kų dramaturgiją palyginti 
trumpu rašiniu išdėstė Bro
nius Vaškelis, padalinęs ją į 
pokario stovyklinio gyvenimo 
laikotarpį ir jau po 1949 metų 
pradėjus kurtis naujose pa
dangėse. Pabrėžiami pirmieji 
bandymų žingsniai mėginant 
pereiti iš tradicinio į vakarie
tišką modernistinį teatrą. Pa
liečiami ginčų kėlę etikos ir 
estetikos klausimai. Kiekvie
nu atveju prasikiša mėgėjiš
kas kūrinių pastatymas. Sumi
nėti žymesnieji dramaturgai: 
Stasys Laucius, Vytautas Alan
tas, Jonas Grinius, Antanas 
Gustaitis, Jurgis Jankus, An
tanas Rūkas ir geras tuzinas 
kitų. Taupiai papasakota apie 
kai kurias jų dramas.

Lietuva
Tu tokia maža, - 
Žiupsnelis smėlio, 
Baltijos negęstanti 
Banga 
Ir dangaus 
Žydrasis lopinėlis, 
Vėjų numyluotą 
Palanga.

Tu tokia trapi,- 
Smėlelio pilys 
Skaudžiai griūva 
Nuo vaikystės širdyje, 
Vyturys, pavasariais 
Iškilęs, 
Grįžta atsikvėpti 
Į tave . . .

Tu tokia skaudi,- 
Kiekvienų randą gelia 
Ir prieš laiką bąla, 
Tu - kiekvieno mūs 
leškotas kelias, 
Tu-kiekvieno mūsų 
LIETUVA!

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

Atsiųsta paminėti
Viktoras Gidžiūnas, OFM, JURGIS 

AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771- 
1849). Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, Piazza dela Pilotta 4, 
Roma, 1993.

Dail. Adomas Galdikas, tapy
tojas, grafikas, scenografas, gi
męs 1893 m. spalio 18 d. Giršinuo- 
se, dabartiniame Skuodo rajone, 
mirė Niujorke 1969 m. gruodžio 7 
d. Niujorko lietuviai jo šimtą
sias gimimo metines žada paminėti 
Kultūros židinyje Bruklyne. Spe
cialiai sudarytas komitetas ten 
surengs dail. A. Galdiko kūrinių 
parodą, papildytą jo gyvenimą 
atspindinčiomis Vytauto Maželio 
nuotraukomis. Akademinėje da
lyje numatyta paskaita apie dail. 
A. Galdiko nuopelnus lietuviška
jam menui.

Čikagiečio prel. dr. Juozo 
Prunskio archyvą, atiduotą Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejui, 
jau sutvarkė ir lankytojams pa
ruošė bibliotekininkas Edvar
das Pocius. Archyvu gali naudo
tis medžiagą renkantis tyrinėto
jai. Viena žurnalisto, visuome
nininko ir mecenato prel. dr. J. 
Prunskio archyvo dalis yra spau
dinių ir dokumentų skyriuje, ki
ta — rankraščių skyriuje. Šioje 
didesnėje archyvo dalyje vertin
gu informaciniu šaltiniu laikyti
nas prel. dr. J. Prunskio susira
šinėjimas su pasižymėjusiais lie
tuvių išeivijos veikėjais. Tyrinė
tojams jis padės atskleisti mūsų 
gyvenimo bei veiklos rūpesčius 
ir problemas. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui Čikagoje dova
notame prel. dr. J. Prunskio ar
chyve yra ir sovietų NKVD 1940 
m. suimto kun. Juozo Čekavičiaus 
byla. Jis, kalintas Marijampolė
je, išliko gyvas tik prasidėjusio 
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo 
dėka.

XXVII-ją mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitę “Dainavos” 
stovyklavietėje rugpjūčio 15-22 
d.d. surengė JAV LB švietimo 
taryba ir jos pirm. Regina Ku- 
čienė. Stovyklos komendantu 
buvo pakviestas Bronius Ketur
akis, tvarkęs ir stovyklautojų 
mankštos reikalus, vadovėmis — 
Angelė Bailey ir Marija Newson, 
kapelionu — kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Stovyklautojų sveikata 
rūpinosi medicinos sesuo Graži
na Vižinienė, nuotaiką skaidri
nančiomis dainomis — muz. Ri
čardas Šokas, tautiniais šokiais 
— Jadvyga Matulaitienė. Savaitėn 
įsijungė 129 mokytojai, tėvai, mo
kiniai ir lietuvių kalbos pramokti 
norintys asmenys iš įvairių JAV 
vietovių. Įvadiniu žodžiu stovyklą 
atidarė JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė. Marija 
Newsom, viena stovyklos vado
vių, perskaitė sveikinimus, gau
tus iš Lietuvos ambasadoriaus 
Vašingtone Stasio Lozoraičio ir 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytauto Maciūno. “Dainavon” at
vykusi PLB švietimo komisijos 
pirm. Milda Lenkauskienė džiau
gėsi, kad ši organizacija jau jun
gia net dvidešimt aštuoniose ša
lyse gyvenančius lietuvius.

Studijų savaitės dalyviai pa
minėjo Vinco Mykolaičio-Putino 
šimtąsias gimimo metines. Joms 
buvo skirtos dvi paskaitos: Apo
linaro Bagdono — “Šimtas metų 
nuo Vinco Mykolaičio-Putino 
gimimo”, Vacio Kavaliūno — 
“Tarp žemės ir dangaus”. A. Bag
donas pagrindinį dėmesį skyrė 
pačiam V. Mykolaičiui-Putinui 
bei jo gyvenimui. Mat jam teko 
studijuoti pas Pilotiškėse 1893 
m. sausio 6 d. gimusį ir Kačergi
nėje 1967 m. birželio 7 d. miru
sį V. Mykolaitį-Putiną. Jo kūry
bą plačiau nagrinėjo V. Kavaliū
nas. Su literatūra buvo susieta 
ir dr. Jolitos Kavaliūnaitės pa
skaita “Vytautės Žilinskaitės kū
ryba”. Kaune 1930 m. gruodžio 13 
d. gimusi V. Žilinskaitė sovieti
nės okupacijos metais išaugo ta
lentinga satyrike ir feljetoniste, 
sugebėjusia prasmukti pro kom
partijos cenzorių tinklus. Turis
tinio pobūdžio buvo vaizdajuoste 
iliustruota Vilijos Idzelytės pa
skaita “Vilniaus vaško muziejus” 
ir be iliustracijų skaitytas Bro
niaus Krokio pranešimas “Aplan
kius Šalčininkų ir Gudijos mokyk
las”. Darbui lituanistinėse mo
kyklose ir naujiems metodams bu
vo skirti pranešimai: Aldonos Mil- 
mantienės — “Religijos dėsty
mas”, Rimos Binder — “Gamtos 
mokslų sujungimas į visumą”, 
Danguolės Varnienės — “Moki
nių vertybės motyvai”, Nijolės 
Gerštikienės — “Mano istorija”, 
Rūtos Mikulionienės — “Stočių 
sistema”. Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitės dalyviai 
paminėjo Stp. Dariaus ir St. Gi
rėno skrydžio šešiasdešimtmetį. 
Kunigystės auksinės sukakties 
proga buvo pasveikintas ir lietu
vių kalbos kultūrą dėstęs kun. 
Juozas Vaišnys, SJ.

Druskininkių vokalinis liau
dies ansamblis "Dzūkų daina”, 
įsteigtas ir vadovaujamas Irenos 
Rutkauskienės, atšventė veiklos 
trisdešimtmetį. Trijų dešimtme
čių laikotarpyje “Dzūkų daina” 
Druskininkuose surengė 431 kon
certą, kituose Lietuvos miestuo
se — 67, užsienyje — 18.

Lietuvių ir prancūzų kultū
ros centras steigiamas Palango
je. Vasarvietės gyventojus ir sve
čius jis supažindins su Prancūzi
jos istorija, jos dabartimi ir kul
tūra, o Palangon atvykstančius 
prancūzus — su Lietuva. Pirmieji 
žingsniai jau žengti. Iš Prancū
zijos atvykusi specialistų grupė 
Palangos vasaros universiteto bi
bliotekoje dešimtį dienų skaitė 
paskaitas apie šiuolaikinę pran
cūzų architektūrą, muziką, dailę 
ir švietimą.

Šv. Tėvui skirtų knygženklių 
parodą Lietuvos dailininkai su
rengė Vilniaus arkikatedroje ba
zilikoje. Parodon įsijungė 27 dai
lininkai su keturiasdešimt sep
tyniais knygženkliais. Parodą ati
darė kun. Vaclovas Aliulis, pa
brėždamas, kad Jono Pauliaus II 
viešnagei skirtuose knygženkiiuo- 
se vyravo ir juos jungė kryžiaus 
motyvas Šv. Tėvo rankose. Ver
tintojų komisija I vietą už ge
riausius knygženklius pripažino 
Augustinui Virgilijui Burbai (Lie
tuvos teatro sąjungos prizas), II 
vietą — Rimai Gaižauskaitei (Ju
zefo Montvilo lenkų kultūros fon
do prizas), III vietą — Alfonsui 
Čepauskui (Lietuvos-Norvegijos 
įmonės “Royal Garden” prizas).

Lietuvos simfoninis orkest
ras, įsteigtas ir dabar tebevado
vaujamas dirigento Gintaro Rin
kevičiaus, veiklą pradėjo 1988 m. 
rudenį, o pirmąjį koncertą suren
gė 1989 m. sausio 30 d. Tada jis 
buvo pavadintas Jaunimo simfoni
niu orkestru, o dabar jau vadina
mas Lietuvos valstybiniu simfo
niniu orkestru. Naujasis šiemeti
nis sezonas rugsėjo 2 d. buvo pra
dėtas koncertu vilniečiams Lie
tuvos operos ir baleto teatre. 
Programą sudarė Leonardo Bern- 
steino simfoniniai šokiai iš mu
zikinio veikalo “West Side Sto
ry”, George Gershwino “Rhapso
dy in Blue” fortepijonui ir or
kestrui, anglų kilmės John Rut- 
terio “Magnificat” chorui ir or
kestrui. Į “Žydrosios rapsodijos” 
atlikimą įsijungė dabar jau JAV 
gyvenantis pianistas Povilas Stra
vinskas. “Magnificat” kūrinio at
likime orkestrui talkino Vytauto 
Miškinio vadovaujamas berniukų 
ir jaunuolių choras “Ąžuoliukas” 
ir šiemet Lietuvos muzikos aka
demiją baigusi sol. Ilona Oren
taitė, sopranas, jau debiutavu
si operos scenoje. Pirmojo sezo
ninio koncerto programa rugpjū
čio 28 d. buvo atlikta Mažeikiuo
se, rugpjūčio 29 d. — Klaipėdo
je. Lietuvos simfoninis orkest
ras po šių koncertų pradėjo gast
roles Lenkijoje, Olandijoje ir 
Vokietijoje.

Prof. Leopoldas Kumpikas, 
technikos mokslų kandidatas, 
ilgus metus pedagoginį darbą dir
bęs Kauno politechnikos insti
tute ir iš jo išaugusiame Kauno 
technologijos universitete, mirė 
š. m. liepos 30 d. Palaidotas Kau
no kapinėse Petrašiūnuose. Velio
nis, gimęs 1906 m. Čepiškėse, da
bartiniame Mažeikių rajone, 1924 
m. baigė Šiaulių gimnaziją ir pra
dėjo studijas Kauno universiteto 
technikos fakultete. Dėl nepalan
kių gyvenimo sąlygų studijų nega
lėjo tęsti ir jas turėjo nutraukti. 
Tad jau Vytauto Didžiojo univer
siteto technikos fakultetą baigė 
tik 1938 m., gaudamas mechani
kos inžinieriaus diplomą. Liko 
universitete dirbti asistentu me
talų technologijos katedroje. Ga
vęs švedų firmos stipendiją, to
bulinosi Švedijoje, ten susipa
žindamas su pažangia metalų ap
dirbimo technika. Nuo 1951 m. va
dovavo Kauno politechnikos insti
tuto mašinų gamybos technologi
jos katedrai, vienuolika metų bu
vo išrenkamas jo pastangomis 
įsteigto mašinų gamybos fakul
teto dekanu. Nenuostabu, kad 
jis laikomas Lietuvos mašinų ga
mybos puoselėtoju, jų gamintojų 
mokytoju. Tai liudija jo pomir
tinį palikimą sudarančios knygos: 
“Spartusis metalų tekinimas” 
(1953), “Metalų apdirbimas spau
dimu” (1957), “Frezuotojo vado
vas” (1958), “Metalų paviršiaus 
išbaigimas” (1960), “Techniniai 
matavimai ir pakeičiamumo pa
grindai” (1963), su H. Klemen- 
tavičiumi parašyti “Mašinų ga
mybos technologijos pagrindai” 
(1967). v.Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
■ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
' Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

Stipriausias Lietuvos žmogus - “galiūnas” RAIMUNDAS ZENKEVIČIUS 
(dešinėje) kartu su savo treneriu BRONIUMI VYŠNIAUSKU 1993 m. birže
lio mėn. Klaipėdoje Nuotr. Ed. Šulaičio

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

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

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 7.25%
3 metų ................. 8.00%

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

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

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

meto trijų neįvykdytų iki galo, jau 
73-čiosios.

Ir šiandien Lietuvos futbolą sle
gia bėda... Dauguma geriausių futbo
lininkų žaidžia užsieniuose, ir at
rankos turnyre į 1994 m. pasaulio 
čempionatą mūsų krašto vienuolikė 
nebepajėgė turimomis antraeilėmis 
jėgomis išsikovoti dalyvio teisę. 
Taip pat Lietuvos aukščiausios ly
gos pirmenybėse, neturint geriau
siųjų, futbolo lygis kenčia.

Lietuvos futbolininkai iškrito
Atrankos į pasaulio futbolo (soc

cer) čempionatą, kuris įvyks 1994 m. 
JAV-se, Europos trečioje grupėje 
rugpjūčio 25 d. Kopenhagoje, Lie
tuva žaidė su Danija ir rungty
nes pralaimėjo 4:0. Sekančias ir pas
kutines rungtynes sužaidė rugsė
jo 8 d. Dubline su Airija, jas pra
laimėjus taip pat rezultatu 2:0. Vil
tys sužlugo... Lietuva teisės daly
vauti pasaulio čempionate nebeišsi- 
vojo ir šios grupės lentelėje tarp 
7 žaidžiusių komandų su 7 taškais 
liko 5-je vietoje. Pirmauja Airija 
su 15 ir sekanti yra Danija, surinku-

s 40PARAMA KOOPERATYVAS

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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

"ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Galiūnai varžėsi 
Klaipėdoje

ED. ŠULAITIS

Nuo 1989 m. Lietuvoje vyksta vadi
namieji “Lietuvos galiūno” kon
kursai. Pirmasis toks konkursas, 
pagal tarptautines taisykles, buvo 
surengtas Vilniuje, Sporto rūmuo
se. Idėją davė tuometinis Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komiteto 
viršininkas Dainius Kepenis. Pir
muoju galiūnu tapo Lietuvos jūrų 
laivininkystės motoristas Raimun
das Zenkevičius iš Klaipėdos, ku
rį treniravo Klaipėdos “Meridiano” 
sporto klubo pirm. Bronius Vyš
niauskas.

Po metų įvykusiose analogiško
se varžybose, kur buvo liaudiško 
stiliaus rungtys (girnapusės neši
mas, maišais prikrauto vežimo stū
mimas, rąsto nešimas), R. Zenkevi
čius liko antruoju po netikėtai į 
pirmą vietą patekusio Joniškiu grū
dų kombinato elektriko Egidijaus 
Karskio.

Pernai nutaręs šio pobūdžio var
žybas praleisti, šių metų liepos 31 
d. Klaipėdoje įvykusiame galiūnų 
susirėmime R. Zenkevičius vėl iš
ėjo nugalėtoju. Po jo likusieji iš
sirikiavo taip: Audrius Vosylius, Al
vydas Kirkliauskas, Arvydas Švėgž
da, Regimantas Vaitkus. Beje, A. 
Kirkliauskas buvo nugalėtoju per
nai, kai R. Zenkevičius nedalyvavo.

Šiame galiūnų konkurse dalyvavo 
ir Anglijos stipruolių grupė, kurių 
keli yra, vieni iš stipriausųjų pa
saulyje. Anglas Mark Hoggins išėjo 
absoliučiu šių bendrų varžybų nuga
lėtoju, tačiau po jo sekė trys lietu
viai: Zenkevičius, Vosylius ir Kirk
liauskas.

Taip pat buvo ir komandinės var
žybos, kurias netikėtai lengvai lai
mėjo lietuviai, iš 5 rungčių užėmė 
4 pirmąsias vietas. Bendras rezul
tatas, skaičiuojant baudos taškus (o 
jų reikėjo gauti kuo mažiau) toks: 
Lietuva 79:5, o Anglija 117.5.

Šias varžybas stebėjo apie 15tūkst. 
žmonių, kas šiuo laiku, bene, rekor
dinis skaičius Klaipėdoje. Varžybų 
metu grojo gerai žinomas “Jonio” 
ansamblis, dainavo Ovidijus Vyš
niauskas. Šį gerai pasisekusį ren
ginį suorganizavo Bronius Vyšniaus
kas, o jam nemažai padėjo Klaipė
dos miesto tarybos pirm. Vytautas 
Čepas.

Apie šį renginį daug rašė ir ne
mažai nuotraukų įsidėjo dienraš
tis “Klaipėda”, kurio informacija 
ir pasinaudota. Renginį taip pat 
pažymėjo ir kiti Lietuvos dienraš
čiai, o ypač “Lietuvos rytas” iš Vil
niaus.

Š.m. birželio mėn. pradžioje vie
šint Klaipėdoje, buvo gera proga 
asmeniškai susitikti su vėl galiū
no titulą laimėjusiu R. Zenkevi
čiumi ir jo treneriu Broniumi Vyš
niausku. Laivininkystės rūmų kavi
nėje prie puoduko kavos pasišne
kėjome apie buvusius ir busimąjį 
galiūnų konkursą ir jau tuomet R. 
Zenkevičius tikėjos savo pergale, 
nors, būdamas kuklus per daug

garsiai apie tai nekalbėjo ir neno
rėjo garsintis savo pasiekimais. 
Atrodo, kad Lietuvos galiūnas R. 
Zenkevičius ne žodžiais, o veiks
mais nori iškovoti pripažinimą.

Reikia pridėti kelis sakinius apie 
R. Zenkevičiaus trenerio B. Vyš
niausko prieš porą metų sudarytą 
ir išleistą stambią (304 psl. didelio 
formato) knygą “Mokykimės gyventi 
be vaistų”, kuri labai tinka spor
tininkams, norintiems pasiekti gali
mai geresnių rezultatų.

Lietuvos futbolo 73-čios 
pirmenybės

Lietuvoje prasidėjo 1994 m. aukš
tosios lygos futbolo pirmenybės. 
Jos yra vykdomos rudens ir pavasa
rio mėnesiais. Jose dalyvauja 12 
stipriausių krašto komandų.

Užmetus žvilgsnį istorijon, ma
tyti, kad Lietuvos aukštosios lygos 
futbolo pirmenybės pradėtos 1922 m. 
Be pertraukos jos buvo tęsiamos iki 
1939 m., II Pasaulinio karo išvaka
rių. Šiame laikotarpyje stipriausiai 
reiškėsi Kauno ir Klaipėdos futbo
lininkai. Kauno klubai Lietuvos pir
menybes yra laimėję 12 kartų, o Klai
pėdos - 6.

Prasidėjus Pasauliniam karui, 
penkerių metų laikotarpyje pilnai 
užbaigtos buvo tik dvi Lietuvos fut
bolo pirmenybės, kur 1941-42 m. lai
mėtojais tapo Kauno “LFLS” ir 1942- 
43 m., Kauno “Tauro” komandos. 
Sekančios trys buvo pradėtos žais
ti, tačiau liko neužbaigtos. Tai, 1939- 
40 m. , nežiūrint jau įsiliepsnoju
sio karo Europoje, buvo pravestos, 
kiek pakeitus pavasarinio rato pir
menybių sistemą, normaliai. Tačiau, 
pačios finalinės rungtynės tarp Kau
no ir Šiaulių-Telšių apygardų nuga
lėtojų - “LGSF” ir “Sakalo” nebe
įvyko.

1940-41 m. prasidėjusiose pirme
nybėse buvo sužaista 12 rungtynių, 
ir staigus karas tarp vokiečių ir 
sovietų viską suardė.

Pradėtose 1943-44 m. Lietuvos pir
menybėse, rudens rate sužaistos vi
sos rungtynės. 1944 m. balandžio 
mėn. pradėtas antrasis ratas ir, likus 
sužaisti tik aštuonioms rungtynėms, 
dėl sovietų fronto artėjimo į Lie
tuvą tolimesnė eiga nutrūko.

Sovietų okupacijos laikais Lie
tuvoje žaistos 45 pirmenybės, ku
riose nuo 1947 m. buvo išjungti stip
riausi buvę Lietuvos klubai ir geri 
žaidėjai paskirstyti tarp Sovietų 
Sąjungos klubų. Taip, kad tuo me
tu žaistos pirmenybės Lietuvoje, 
buvo sovietinės sistemos sujauk
tos. To laikotarpio laimėtojais yra 
buvę: Kauno komandos 13 kartų, 
Šiaulių - 10, Vilniaus - 7, Klaipė
dos - 4, Panevėžio ir Kėdainių - po 
3, Mažeikių - 2, Plungės, Alytaus ir 
Tauragės-po 1.

Atgavus nepriklausomybę, Lietu
vos futbolo pirmenybės vėl atgai
vintos. 1990 m. laimėtoju tapo Klai
pėdos “Sirijus”, 1991 ir 1992 me
tais du kartus Vilniaus “Žalgiris”, 
1993 m. - Panevėžio “Ekranas”. 1993- 
94 m. čempionatas, skaičiuojant nuo 
1992 m., kada šio pobūdžio pirme
nybės buvo pradėtos, įskaitant karo

si 14 taškų. Atrodo, kad šios dvi vals
tybės yra užsitikrinusios kelialapius 
į 1994 m. pasaulio pirmenybes JAV-se.

ŠALFASS-gos suvažiavimas
Metinis visuotinis ŠALFASS- 

gos suvažiavimas įvyks 1993 m. lap
kričio 13 d. Klivlando Lietuvių na
muose, 877 East 185th St., Cleveland, 
OH. Tel. (216) 531-2131. Suvažiavi
mo pradžia 11 v. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, suva
žiavime sprendžiamuoju balsu daly
vauja: sporto klubų rinktieji atsto
vai, sporto klubų pirmininkai ar 
jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos rink
tieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠAL
FASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fizi
nio auklėjimo mokytojai, sporto 
veteranai, lietuvių organizacijų 
bei spaudos atstovai ir visi lietu
vių sportiniu gyvenimu besidomin
tys asmenys.

Smulkios informacijos praneša
mos sporto klubams ir ŠALFASS- 
gos pareigūnams. Organizacijos ar 
asmenys, norį gauti daugiau infor
macijų ar pateikti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos pirm. Audrių Šileiką, 
150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 
1V7, Canada. Tel. (416) 767-6520.

Šalia einamųjų ŠALFASS-gos 
reikalų, vienu iš svarbiausių šio 
suvažiavimo punktų bus sportinis 
bendravimas su Lietuva.

ŠALFASS-gos c. valdyba
♦ ♦ ♦

Toronto “Vyčio” sporto klubas pra
neša, kad registracija jaunų
jų krepšininkų, berniukų ir mer
gaičių sekančio sezono treniruo
tėms įvyks š.m. spalio 4 d. tarp 7 ir 8 v. 
vakaro, Holly Angels katalikų mo
kykloje, 65 Jatland Road (pirmos 
šviesos į šiaurę nuo Queensway ir 
Islington Ave.,) Dėl papildomų infor
macijų skambinti Tomui Akelaičui 
tel. 253-0943. “Vyčio” klubo valdyba

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 .................. 5.75%
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 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus. 
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
Viena populiariųjų rungčių - svoriais pakrauto vežimo tempimas prie 
baigmės linijos. Nuotrauka gauta iš Lietuvos galiūnų federacijos pirmi
ninko Kęstučio Klimaičio

Skautų veikla
• Toronto “Rambyno” ir “Šat

rijos” tuntų 1993-1994 metų veiklos 
kalendorius: Atidarymas rugsėjo 
19 d., registracija rugsėjo 25 d., 
“Romuvos” darbai spalio 16 d., 
skautų Kūčios gruodžio 5 d., kalė
dojimas gruodžio 18 d., žiemos iš
kyla sausio 23 d., Vasario 16 mi
nėjimas vasario 6 d., susimąsty
mo diena vasario 22 d., Kaziuko 
mugė kovo 6 d., Šv. Jurgio šven
tė balandžio 24 d., tėvų susirinki
mas birželio 14 d. ir registraci
ja į “Romuvos” stovyklą. Stovykla
vietės paruošimo savaitgaliai: 
liepos 9-19 ir 23-24 d.d. “Romu
vos” stovykla - rugpjūčio 7-20 d.d.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai rugsėjo 19 d. Prisikėlimo para
pijos šventovėje ir salėje pradė
jo žiemos veiklos sezoną. Mišio
se giedojo “Volungės” choras ir 
nauja jaunimo grupė. Vadovavo s. 
muz. D. Viskontienė padedant D. 
Radtkei ir J. Vaičytei. Mišių skai
tinius skaitė v.sl. D. Viskontas. 
Mišias atnašavo s. kun. A. Simana
vičius, OFM, kun. E. Jurgutis, OFM, 
ir svečias iš Lietuvos, Viduklės 
ir Paupio parapijų klebonas kun. 
V. Aukštakalnis, pasakęs ir pa
mokslą.

Po pamaldų didžiojoj salėj vyko 
iškilminga sueiga. Dalyvavo apie 
80 sesių ir 70 brolių. Įneštos vė
liavos, sukalbėta malda, pagerb
ti iškeliavę amžinybėn skautai- 
tės, perskaitytas aktas, uždegtos 
trys žvakės, atrišta juosta. Įsaky
muose perskaityti įsipareigoji
mus baigusių atleidimai ir naujų 
vadovų-vių paskyrimai. Tuntinin- 
kai - Vida ir Algis Senkai visiems 
padėkojo už dalyvavimą. Po Tau
tos himno išneštos vėliavos ir su
eiga baigta vakarine malda “Atei
na naktis”.

• LS brolijos VS v.s. G. Devei- 
kio įsakymu Toronto “Rambyno” 
tunto tuntininku s. A. Senkus pa
skirtas antrai dvejų metų kaden
cijai.

• Sveikinam “Rambyno” tun
to adj. ps. dr. Ramūną ir Silviją 
Saplius, sulaukusius ketvirtos 
paukštytės Larisos.

• A.a. ps. G. Baltaduonienės 
atminimui $300 “Romuvos” sto
vyklavietei paaukojo p. Baer.

• S. dr. A. Dailydę ir jo šeimą, 
netekus tėvelio, nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi - Toronto 
skautija. M.

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

O, EUROPARCEL
ry J Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliame į 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

LASALLE  ̂QU E. Į

Naujas telefonasAAAA SKAMBINKITE INFOR- . □'J / _UxUx MACUOS IR APTARN- 
VVf v0vQ AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

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

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

____ _  i
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: 

iškvietimai, bilietai, drauda.
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS
Į 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



Kanados įvykiai
(Atkelta 1-mo psl.)

bės ir Kanadą valdyti su sava 
mažumos vyriausybe, tikėda
miesi opozicinių partijų bend
radarbiavimo. Dėl tokios tak
tikos skaudaus pralaimėjimo 
1980 m. jau yra susilaukusi 
konservatoriaus ministerio 
pirm. Joe Clarko mažumos vy
riausybė.

Kanadiečių politinės nuo
taikos pasikeitimų gali atneš
ti numatytos rinkiminės vadų 
diskusijos televizijoje. Iš jų 
turbūt mažiausiai naudos susi
lauks NDP socialistų vadovė 
A. McLaughlin, kurią ministe- 
re pirmininke norėtų matyti 
tik 3% apsisprendusių balsuo
tojų. Kanados NDP socialistai 
netgi gali prarasti politinės 
partijos teises, pažeidę nusta
tytą balsų minimumą parla
mente.

Ontario NDP socialistų prem
jero Bob Rae vyriausybės žirk
lių neišvengė ir valstybinė 
OHIP sveikatos bei ligoninių 
drauda. Ontario sveikatos mi- 
nisterė Ruth Grier antrą kartą 
apkarpė nemokamų vaistų pro
gramą pensininkams ir labda
ros pašalpų gavėjams. Progra
mos fondu naudodavosi be
veik pustrečio milijono Onta
rio provincijos gyventojų. Per
nai iš nemokamai gaunamų 
vaistų sąrašo buvo išbraukti 
106, o dabar -134 vaistai. Liūd
niausia, kad šį kartą jau pa
liesti net ir tokie, kuriuos pen
sininkams reikia imti kasdien 
iki mirties. Teisinamasi, kad 
juos ar bent jų pigesnius pa
kaitalus galima nusipirkti 
vaistinėse be gydytojo recepto.

SAMOGrai' t Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

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).

NDP socialistų vyriausybė, 
pirmą kartą laimėjusi Ontario 
parlamento rinkimus, dėl fi

nansų ministerio F. Laughre- 
no klaidų susilaukė rekordi
nio deficito. Su juo dabar ko
vojama valdžios tarnautojų 
unijų algų užšaldymu, išlai
dų sumažinimu net socialinė
se programose. Varžtų neiš
vengė ir OHIP draudos nemo
kamų vaistų fondas. Tuos varž
tus labiausiai jaus liguisti se
nieji pensininkai, vaistus tu
rėsiantys pirkti iš savo mažų 
pensijų.

Karo nusikaltėlių paieško
mis Kanadoje pasižymėjo bu
vęs Kvebeko aukščiausiojo 
teismo teisėjas Jules Desche
nes. 1985-87 m. jis vadovavo 
Kanados karo nusikaltėlių ty
rimo komisijai. Jo pastangų 
dėka tokie II D. karo nusikal
tėliai dabar gali būti teisiami 
Kanadoje, nors nusikalto ki
tose šalyse. Iš šio įstatymo ne
daug turėta naudos. Mat kalti
nimų susilaukiantys asmenys 
jau baigia išmirti dėl senat
vės. Miršta ne tik jie, bet ir 
jų kaltintojai bei liudininkai.

Rugsėjo pradžioje teisėjas 
J. Deschenes, atšventęs am
žiaus septyniasdešimtmetį, bu
vo išrinktas Jungtinių Tautų 
karo nusikaltėlių tribunolan. 
Jį, turėsiantį vienuolika tei
sėjų, įsteigė JT saugumo tary
ba. Tribunolas veiks Olandi
joje, Hagos mieste. Bus teisia
mi Jugoslavijos pilietinio ka
ro dalyviai, apkaltinti žmogžu
dystėmis, moterų prievartavi
mais, tautinių grupių perse
kiojimu bei kitais žiaurumais. 
Kanadietis J. Deschenes tribu
nolan buvo išrinktas 125 bal
sais. Už jį dvylika balsų dau
giau gavo tik amerikietis tei
sėjas G. K. McDonald. V.Kst.

OFFORD 
Įrealty LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius. fl 
ūkius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki 
tesi

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

Šv. Jono lietuvių kapinių centrinė vieta - koplyčia, skirta Lietuvos kanki
niams. Po Lietuvos kankinių šventės pamaldų šventovėje į ją vyko iškil
minga procesija Nuotr. J. Staškaus

Lietuvos kankinių šventė
Lietuvos kankinių metinė 

šventė Anapilio parapijoje 
Mississaugoje ir naujo kuni
go Vytauto Volerto priėmimas 
įvyko rugsėjo 26, sekmadienį.

Iškilmingas Mišias atnaša
vo kun. V. Volertas su kitais 
septyniais artimesnių lietu
vių parapijų kunigais. Pamoks
lą pasakė iš Lietuvos - Viduk
lės ir Paupio klebonas kun. 
Viktoras Aukštakalnis. Pa
mokslo pagrindinė mintis - 
Lietuvą spaudžia dideli me
džiaginiai nepritekliai, tačiau 
daug svarbesnė yra dvasinė 
sritis. Ilga sovietinė okupa
cija paliko dvasinius griuvė
sius.

Per Mišias giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo. Įsijungė taip pat smui
kininkė R. Melkienė.

Pamaldose taipgi dalyvavo 
šaulių, katalikių moterų ir 
skautų vėliavos.

Po Mišių šventės maldinin
kų procesija su švenčiausiuo
ju, aukomis, giedant parapijos 
chorui, nuėjo į Šv. Jono lietu
vių kapines.

Šventės vaišės buvo Anapi
lio didžiojoje salėje. Trumpą, 
bet puikią meninę programą 
atliko “Volungės” choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės, palydint muz. J. Govėdui.

Pokyliui vadovavo parapijos 
tarybos pirm. J. Karasiejus, 
kuris supažindino su kvies
tiniais svečiais ir ilgesniame 
žodyje su naujuoju parapijos 
kunigu V. Volertu. Iškilmėse 
dalyvavo ir kunigo tėvai rašy
tojas Vytautas ir Bronė Voler- 
tai. Kun. V. Volertui su svei
kinimais parapijiečių vardu 
buvo įteikta dovana - nešioja
mas altorėlis. Naująjį kunigą 
Gerojo Ganytojo Wasagoje mi
sijos vardu sveikino A. Seko
ms. Kun. V. Volertas nuotai-

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

Praleiskite rudens atostogas Europoje ir sutaupysite

Išvykimas rugsėjo 30 arba spalio 7 d. 
Grįžimas spalio 6, 13, 27 d. d.
KOPENHAGA ......................$569.00 plius mokesčiai
VILNIUS ............................... $959.00 plius mokesčiai
STOCKHOLMAS arba
OSLO ....................................$669.00 plius mokesčiai

Pasinaudokite šiais ypatingais pasiūlymais!
T dienos, 5 naktys, viešbutis ir skrydis

Danijoje-iš viso tik .. $799.00 plius mokesčiai

Dėl informacijų skambinkite:

HEDERSEIXI world tours inc.
Tel. (416) 882-5470 Nemokamas tel.
Faksas (416) 882-5472 1 -800-268-9049

Dėl rezervacijų skambinkite savo kelionių agentūrai.

Nuo 1979 m. veikiantis 
Kanadoje profesionalus, 
lietuviškas kelionių biuras 
kvečia keliauti kartu!

*Geriausios kainos. Patogiausios oro linijos 
*Priimami užsakymai 1994 m. kelionėms (Lietuvą 
*Galite išsirinkti kelionę į Vilnių mokant tik $90 į mėnesį 

Prašykite informacijų.
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą • Sveikatos ir 
kelionių draudimus •Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais • Keliones pramoginiais laivais • Keliones 
į Floridą ir kitus šiltus kraštus • Keliones j sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida
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)

PUIKI KELIONĖ
LIETUVIŠKOMS ŠEIMOMS!

7 dienos į Karibų salas ar Aliaską 
nauju Amerikos šeimų laivu.

- Nepamirštamos atostogos vaikams, tėvams, seneliams
- Vieta šeimų susitikimams ir jubiliejams
- Nesezoninėmis datomis vaikai nuo 2-17 metų 

amžiaus nemokamai
- Kaina suaugusiems nuo $845 (JAV)
- Laivas labai populiarus, siūlome pasinaudoti proga ir 

Jums praleisti atostogas kartu su šeima
- Vietų skaičius ribotas, planuokite atostogas dabar, 

ir skambinkite tel. 533-8443

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4V7.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

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

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

tel.(416)646-9909

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

KLB žinios
KLB XV-SIOS KRAŠTO TARY

BOS SUVAŽIAVIMO antroji sesi
ja įvyks š.m. lapkričio 6 d. Lietu
vos kankinių parapijoje, Anapi
lyje, 2185 Stavebank Road, Missis
sauga.

KLB raštinėje yra platinamas 
1992 m. kultūros-švietimo suvažia
vimo leidinys “Mes ir 2001”.
Aukos Kanados lietuvių bendruo
menei: $100 - A. Senkus; $25 - dr. 
R. Saplys.

Salidarumo mokestis: $300 - Wa- 
saga Beach apylinkė; $295 - Delhi- 
Tillsonburg apylinkė. N.

Nori susirašinėti
su užsienio lietuviais. Prašau 
rašyti šiuo adresu, Vytautas Sin
kevičius, Verpėjų 2A-10, Viečiū- 
nai, 4690 Druskininkai, Lithuania.

Rūta Adomaitytė, devintos klasės 
gimnazistė, norėtų susirašinėti 
su berniuku ar mergaite iš Kana
dos ar JAV-bių. Rašyti: Dainavos 
7, Kaunas 3000, Lithuania.

kingai visiems už viską padė
kojo.

Padėkos žodį gausiems daly
viams, svečiams ir šventės ren
gėjams tarė parapijos klebo
nas kun. J. Staškevičius.

Šia proga buvo surinkta per 
$3000 aukų Viduklės klebono 
V. Aukštakalnio išlaikomam 
vaikų našlaitynui.

Šventės dalyvius gardžiai 
vaišino šeimininkė J. Gurk- 
lienė su savo talkininkėmis.

Kanados lietuvių muzieju
je buvo paruoštos naujos pa
rodos. Tarp jų - Kalgary gyve
nančios dail. Elytės Balkytės- 
Zubienės darbai, vaizduojan
tys lietuvių liaudies drabu
žius. A.

SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖS
Jubiliejinė, 40-toji, Europos 

lietuviškųjų studijų savaitė įvy
ko rugpjūčio 1-8 d.d. St. Ulrich 
namuose Augsburge, Vokietijo
je. Man teko dalyvauti. Esu labai 
dėkingas, kad turėjau progą vėl 
bendrauti su senais draugais, už
megzti ryšius su naujais pažįsta
mais ir klausytis įdomių paskaitų 
su diskusijomis.

Paskutinė paskaitų diena buvo 
skirta studijų savaičių likimui. 
Dr. Kajetonas Čeginskas (ilgus me
tus dirbęs Laisvosios Europos ra
dijo stotyje Miunchene, dabar gy
venąs Švedijoje) skaitė kruopš
čiai paruoštą paskaitą tema “40 
savaičių ir kas po to”. Tai buvo 
pasisakymai dėl savaičių istori
jos ir vystymosi, taip pat žvilgs
nis į ateitį. Minėjo jis daug įdo
mių dalykų apie savaičių iniciato
rius, kurių tarpe jau mirę profe
soriai - Zenonas Ivinskis, Jonas 
Grinius ir Antanas Maceina. Atei
čiai jis pasiūlė 4 variantus: 1) visiš
kai nutraukti studijų savaites, 2) 
perkelti jas į Lietuvą, 3) reformuo
ti organizaciją, 4) tęsti kaip buvo.

Jeigu man, kaip kitataučiui, bū
tų leista trumpai pareikšti savo 
nuomonę, pabrėžčiau, kad pirmas 
variantas yra blogiausias. Nema
tau jokios priežasties dabar baig
ti 40 metų vaisingą tradiciją. Sa
vaičių prasmė buvo ir yra anali
zuoti kultūros įnašą tautiniame 
gyvenime. Jeigu šita tradicija bū
tų nutraukta dabar, toks žingsnis 
reikštų, kad kultūrinis gyvenimas 
pralaimėjo ir toliau neturi pras
mės. Priešingai: mano galva, atei
ties problemos aplamai bus milži
niškos, ir šiame kontekste studijų 
savaitės atliks svarbų vaidmenį.

Nors pirmas variantas yra, mano 
nuomone, atmestinas, nesiūlyčiau 
priimti antrą arba ketvirtą. Man 
atrodo, kad geriausias būdas yra 
tęsti darbą naujomis aplinkybė
mis.

Studijų savaitės turi atspindė
ti naują Lietuvos poziciją dabar
tiniame pasaulyje. Daug kalba
ma apie Europą ir faktą, kad Lie
tuva niekada nenustojo būti jos 
dalimi. Tai tiesa, bet taip pat tie
sa, kad Europa dabar nėra tokia, 
kokia ji buvo 1940 m., kai Lietu
va nustojo būti nepriklausoma. 
Vėl laisva ir nepriklausoma Lie
tuva privalo rasti savo vietą nau
joje Europoje.

Nesvarbu, ar studijų savaitės 
bus organizuojamos Vokietijoje, 
Anglijoje, arba, jei tai praktiš
kai įmanoma, Lietuvoje. Pagal 
bendrą pavadinimą Europos lietu
viškųjų studijų savaitės turėtų 
būti organizuojamos Europoje. 
Bet man atrodo, kad šitam kon
tekste absoliučiai reikalinga nau
ja koncepcija. Europa yra dabar 
pirmoje vietoje geografinis ter
minas. Kokia šio termino politi
nė arba kultūrinė prasmė, yra gan 
neaišku. Būtų daug geriau kalbė
ti apie studijų savaites pasauli
niame kontekste. Europos naują 
sąvoką visi privalome aptarti ir 
ištirti.

Bet vienas dalykas yra aiškus: 
Europa ir pasaulis laukia visų 
tautų kultūrinio bendradarbia
vimo. Todėl sakyčiau: būtinai 
tęskite studijų savaites. Tai bus 
ne tik Lietuvos, bet ir viso pasau
lio labui.

Alfred Bammesberger,
Richard-Strauss 48, D85072 

Eichstaett, Vokietija
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.

39 Dundas Street East, Suite 201, 
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276*8863

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

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 Mus u s 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

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

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namą ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indą 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.)

OntUIK^ ORESHER Ltd
fOl Rea| Estate'['n ' nnTfcl^ 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.

IA <7 C UTI7 O INSURANCE U IVlSįjIlILIV BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

DR A IDA — INS IRA\CE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Rugsėjo 26, sekmadienį, at- 
šventėm savo parapijos šventę 
- Lietuvos kankinių dieną. Po iš
kilmingų pamaldų buvo parapijos 
vaišės ir kun. Vytauto Volerto 
priėmimas. Pamokslą sakė iš Lie
tuvos atvykęs Viduklės klebonas 
kun. Viktoras Aukštakalnis. Vai
šių metu meninę programą atliko 
Toronto choras “Volungė”.

— Rugsėjo 27, pirmadienį, palai
dotas a.a. Stasys Bubulis, 68 m. 
amžiaus.

— Mūsų parapijoje susituokė: 
Sabina Prakaitė su Garth Robin
son, Gitana Kartavičiūtė su Da
rium Chodočinsku.

— Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metų pradžios pamaldos 
bus spalio 3, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Lietuvos kankinių šventovėje.

— Kanados šaulių rinktinės dvi- 
dešimtpenkmečio proga, spalio 3, 
sekmadienį, mūsų šventovėje 11 v. 
Mišiose organizuotai su vėliavo
mis dalyvaus šauliai. Po pamal
dų kapinėse jie paminės savo pa
statyto “Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę” paminklo atidengimo pen- 
kerių metų sukaktį.

— Rudeninė Kapinių lankymo 
diena bus spalio 31, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toron
to VI. Pūtvio kuopos šauliai. Auto
busas kapinių lankymo pamal
doms važiuos nuo Islington pože
minių traukinių stoties Anapilin
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
Anapilin į pamaldas įprasta sek
madienio tvarka.

— Spalio 31, sekmadienį Kapi
nių lankymo dieną, Anapilio Paro
dų salėje mūsų parapijos KLKM 
draugijos skyrius rengia parodą, 
kurioje dalyvaus: keramikė Va
lentina Balsienė su savo kerami
kos bei aukso ir sidabro dirbi
niais ir Vytautas Macas su savo 
paveikslais.

— Tėveliai prašomi savo vaiku
čius registruoti Pirmosios Komu
nijos pasiruošimo pamokoms kle
bonijoje. Pamokas ves sės. Lo
reta.

— Mišios spalio 3, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšiedziec- 
kienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 11 v.r. už a.a. Joną Valantie- 
jų ir šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Padėkos šventė ir moterų drau

gijos 40 metų veiklos sukaktis 
įvyks š.m. spalio 17, sekmadienį, 
Toronto Lietuviu namuose. Pietūs 
su vynu 1.30 v.p.p. Įėjimo bilietus 
platina A. Langienė tel. 233-0511,1. 
Pūkas tel. 236-1364 ir L Delkus 
tel. 233-8510. Meninę programą at
liks Toronto vyrų choras “Aras”.

— Moterų draugijos posėdis - 
spalio 3, sekmadienį po pamaldų.

— Pamaldas sekmadieniais įpras
tu laiku laikys kun. P. Dilys.

— Vyskupas Kalvanas ir visi ku
nigai Lietuvoje sveikina mūsų pa
rapiją per vyskupą H. Dumpį.

A.a. Vytautas Tamulaitis, 
80 metų amžiaus, rašytojas, 
vaikų literatūros klasikas, mi
rė rugsėjo 22 d., palaidotas iš 
Toronto Prisikėlimo šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapily.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $200 - V. B. Vaičiūnai, 
T. V. Gražuliai; $100 - V. Kaz
lauskas, K. Juknevičienė, J. A. 
Lukošiūnai; $50 - A. Gaidelie- 
nė. Iki šiol suaukota $21,600.24.

FLORIDOJE naujame name išnuo
mojami 2 miegamieji kambariai. 
Galima naudotis virtuve ir baseinu. 
40 mylių į šiaurę nuo Tampa Bay 
prie US 19 greitkelio. Skambinti 
416-769-6973.

nMMilllllhlllllllllllllll
ROYAL LEPAGE 
■■■■■illiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993
Perkant ar paruodant namą, prašau kreiptis l mane. Pirkėjai ir na
mai suvedami (Home Match) kompiuterio pagalba iki namas bus par
duotas ar pirkėjas jį nusipirks. Asmeninė raštiška garantija, kad viskas 
bus atlikta kaip buvo prižadėta. Nemokamas namų įvertinimas.

itIEGM
HEATING & AIR 
CONDITIONING

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantis penktadienis mė

nesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais mūsų šventovėje 
vyksta Šv. valanda 7 v.v. ir Mišios
7.30 v.v. Išpažinčių klausoma 
prieš Mišias. Pirmais mėnesio 
penktadieniais yra lankomi li
goniai su sakramentais.

— Šis šeštadienis yra mėnesio 
pirmasis. Pirmais mėnesio šeš
tadieniais Gyvojo Rožinio drau
gija renkasi Rožinio kalbėjimui
10.30 v.r., Mišios 11 v.r. Pensinin
kų namuose Mišios - 5 v.p.p.

— Ruošiasi tuoktis Paulius T. 
Greičiūnas su Anna S. Szabo.

— Rugsėjo 25 d. palaidotas a.a. 
Vytautas Tamulaitis, 80 m. am
žiaus.

— Praeitą sekmadienį mūsų 
šventovėje vyko Toronto Mairo
nio mokyklos mokslo metų pra
džios Mišios. Per Mišias giedo
jo parapijos vaikų choras, kuriam 
vadovauja D. Viskontienė.

— Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas vyksta rugsėjo 29 
ir 30 d.d. Visos per išpardavimą 
sutelktos lėšos eina labdaros dar
bams, kurių šiuo metu yra gana 
daug.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcija rengia madų parodą 
spalio 1 d., Eaton Centre, 6 v.v. 
(2 aukšte). Bilietai - $10. Daugiau 
informacijų galima gauti pas Ind
rę Paškauskienę, sekcijos pirmi
ninkę, tel. 604-9261.

— Mišios spalio 3, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. prel. Praną Vese- 
rį, 9.20 v.r. už a.a. Albiną Statule- 
vičių ir a.a. Emiliją Vainiuvienę, 
10.15 v.r. - už a.a. Aušrą Sapijony- 
tę, už a.a. Mariją - 14 m. mirimo 
sukaktis, už a.a. Klemensą ir a.a. 
Tatjaną Dargius, 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 175 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: Dalia Krikščiūnienė iš 
Kauno, popietėje taip pat atsilan
kė Lietuvos televizijos “Panorama” 
filmuotojų grupė: Algimanta Žu
kauskienė, Jogaila Morkūnas, Ro
mualdas Šliažas, Alvydas Lauri
navičius. Popietėje svečiavosi 
Pasaulio lietuvių šaudymo varžy
bų dalyviai. Iš Lietuvos sportinin
kų svečių knygoje pasirašė: Rūte
nis Paukštė, Algirdas Keršulis, Vy
tautas Kalmantas iš Vilniaus, Al
girdas Jašinskas, Leonas Miškinis, 
Augustinas Strazdas, Linas Berno
tas iš Kauno, Antanas Vaitekūnas 
iš Akmenės ir Vaidas Beišinas iš 
Naujosios Akmenės. Sportininkus 
lydėjo hamiltonietis Kazimieras 
Deksnys. Iš JAV varžybose dalyva
vo ir svečių knygoje pasirašė Jo
nas Šostakas iš Detroito. Svečius 
supažindino ir pranešimus pada
rė LN valdybos pirm. V. Kulnys.

— Spalio 3, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. LN rengiama paskaita “Lie
tuvos ekonomika ir ryšiai su Va
karais”. Ją skaitys ir į klausimus 
atsakys Lietuvos užsienio reika
lų ministerijos techninės pagal
bos skyriaus vedėja dr. Jolanta 
Kriškoviečienė.

— Šiuo metu studijas gilina York 
universitete Klaipėdos universi
teto ekonomijos teorijos prof. 
Vytautas Jusčius ir Vilniaus uni
versiteto dėstytojos - Vilija Kos- 
telnickienė ir Dalia Kriščiūnie- 
nė. Pastarieji dalyvaus šioje pas
kaitoje ir diskusijose. Visi kvie
čiami dalyvauti.

— LN valdybos posėdis - spalio 
7, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Aukos Slaugos namams
$500 - Jonas Seperys; $50 - E. 

Raudys; $20 - A. Jankaitienė a.a.
V. Dailydės atminimui. Iš viso sta
tybos fonde yra $908,748. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St.
W. , Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - kun. V. Volertas 
(a.a. Alfonso Skrebūno atmini
mui).

Kviečiame aplankyti

NAUJAS PARODAS 
Kanados lietuvių muziejuje Anapilyje 
Muziejaus lankymo valandos: sekmadieniais-nuo 10.15 v.r. iki 
8 v.v.; pirmadieniais - nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

Muziejaus vadovybė

Kanados Šaulių rinktinės 25- 
čio minėjimą-balių š.m. spa
lio 2, šeštadienį, 7 v.v., Toronto 
Lietuvių namuose organizuoja 
VI. Pūtvio šaulių kuopa. Pro
gramoje: minėjimas, meninė 
dalis, kurią atliks “Gintaro” 
ansamblio kaimo kapela, šilta 
vakarienė, šokiai, loterija. Spa
lio 3, sekmadienį, 11 v.r. - iškil
mingos Mišios Anapilio šven
tovėje. Po Mišių bus paminėta 
paminklo “Žuvusiems už Lietu
vos laisvę” 5-rių metų sukaktis. 
Kanados lietuvių kultūros mu
ziejuje veiks šaulių sukaktu
vinė paroda. Bilietus į balių 
platina: V. Pečiulis tel. 247- 
2221, B. Savickas tel. 244-2267, 
S. Jokūbaitis tel. 537-2869.

Kuopos valdyba
Vilniaus radijo pranešimai 

nuo rugsėjo 26 d. girdimi 7150 
kHz dažniu 7 v.v. Kadangi tą 
dieną Lietuvoje laikrodžiai 
atsukami viena valanda atgal, 
tai mūsų laiku, kol laikrodžiai 
bus čia atsukti, Vilniaus pra
nešimų reikia klausytis 8 v.v.

Inf.
Toronto mieste privalomas 

žiemos sezono šildymas pra
dedamas rugsėjo 15 d. ir bai
giamas birželio 1 d. Tempera
tūros minimumas yra nustaty
tas 21° C(70° F). Tuo reikalu 
kreiptis telefonu 392-7960.

Medžių lapai Toronte gali 
būti sustumiami į gatvių pa
kraščius pradedant spalio 1 d., 
baigiant lapkričio 30 d., arba 
surinkimui sukemšami į per
matomus plastikinius maišus.

Ugnies apsaugos savaitė To
ronto mieste skelbiama spa
lio 4-9 d.d. Ugniagesių stotys 
visuomenei bus atidarytos 
nuo vidudienio iki 8 v.v. Spe
ciali ugnies apsaugos progra
ma įvyks spalio 6 d. 5.30-8.30 
v.v. Toronto Fire Academy pa
talpose 895 Eastern Ave.

Viena torontietė, lietuvė, ku
ri teiravosi dėl savo tėvų nuo
savybės, iš Lietuvos seimo ga
vo tokį atsakymą: “Paaiškina
me, jog, vadovaujantis Lietu
vos Respublikos įstatymo ’Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų* 
2 straipsniu, nuosavybės tei
sė į išlikusį nekilnojamąjį tur
tą (žemę, mišką, gyvenamuo
sius namus ir pan.) atstato
ma, mirus buvusiam savinin
kui, jo vaikams, jeigu jie yra 
Lietuvos piliečiai ir turi šią 
pilietybę patvirtinantį doku
mentą bei nuolat gyvena Lie
tuvos Respublikoje. Todėl, (...), 
gyvenančiai Kanadoje, nega
li būti sugrąžinta jos tėvo že
mė.”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju ponioms - 

Lilei Nakrošienei, Aldonai Skilan- 
džiūnienei bei mano būsimai any
tai Birutei Raščiauskienei, su- 
ruošusioms man gražų mergvaka
rį. Ačiū visoms mieloms ponioms 
už dalyvavimą ir dovanas.

Monika Anskaitytė
Atitaisymas. Tautos fondo ta

rybos pirmininko pranešime, “TŽ” 
38 nr., buvo išspausdinta, kad “1973 
m. Tautos fondo metinis narių su
sirinkimas buvo jau be 45% VLI- 
Ko jėgos balsavime...! Turėjo 
būti 1993 m.

SPALIO 14 DIENĄ VYKSTU Į LIE
TUVĄ. Galiu nuvežti pinigus, vais
tus, smulkius daiktus. Įteikiu asme
niškai. Skambinti Petrui Brasui tel. 
545-8868 Hamiltone.

5.75%
1 METŲ 

UŽDARYTOS NEKILNOJAMO 
TURTO PASKOLOS 

(MORTGIČIAI)
“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6 
Telefonas: 41 6-532-1 1 49

A.a. Viktoro Dailydės atmini
mui, užjausdami žmoną Eleną, 
dukrą Jūratę, sūnus Arūną ir 
Kastytį su šeimomis Albinas 
ir Elena Bočkai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a. agronomo Viktoro Dai
lydės atminimui, užjausdama 
žmoną Eleną, šeimą ir visus ar
timuosius, D. Zulonienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Viktoro Dailydės atmi
nimui Marytė ir Vacys Vaitkai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A.a. Stasio Bubulio atmini
mui Benediktas ir Stasė Yoku- 
bynai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Augustinas Strazdas iš Lie
tuvos, lydimas Viktoro Gražu
lio, lankėsi “Tėviškės žiburiuo
se”. Ta proga Viktoras Gražu
lis paliko $50 auką.

Feliksas Jakubauskas iš Kau
no, lydimas Alinos ir Kazio Žil
vyčių, apžiūrėjo “Tėviškės ži
burius” ir domėjosi jų surinki
mu bei paruošimu spausdini
mui. Ta proga Kazys Žilvytis 
paliko $20.

A.a. Vitai Dauginaitei-Mar- 
čiauskienei mirus Lietuvoje, 
užjausdama tėvus, visus gimi
nes ir artimuosius, Dervaičių 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A.a. Teklės Vizgirdienės at
minimui, užjausdami Aldoną 
Genčiuvienę ir Marytę Damb
rauskienę bei kitus artimuo
sius, Liudmila ir Henrikas Bu
kauskai, Eugenijus ir Vytau
tas Miniotai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Onos Adomavičienės 
atminimui Vanda Ručienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

Užjausdami Aldoną Zubric- 
kienę bei jos šeimą, dėl stai
gios sesers a.a. Vitos mirties 
Lietuvoje, Cambridge ir Kit
chener vietovių bičiuliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $80.

Kanados lietuvių fondo stipen
dijos išmokėtos iš Bendro fondo 
1992 m. pajamų:
Babeckui Petrui ................$1,500
Bagdonui Ričardui ............. 1,000
Barkauskaitei Brigitai ........1,000
Baronaitei Jūratei ................. 500
Batūrai Gintarui.................. 1,000
Beniušiui Mykolui ................. 250
Budinavičiui Juozui .............. 500
Celtoriūtei Linai ....................250
Dirmantaitei Vidai ................900
Gaižutytei Jūratei .................. 700
Kanovičiui Tomui ..................300
Kekiui Tomui .......................1,000
Krakauskaitei Alicijai ........1,000
Laurinavičiui Raimundui .. 1,000 
Meškauskaitei Dianai ........ 1,000
Našlėnaitei Skaistei.............. 400
Nekrašiui Robertui ...............900
Nekrašienei Vilijai ............... 900
Pečiuliui Edvardui ............. 1,000
Sysak Robert...........................400

Stipendijos išmokėtos iš Koye- 
laičių fondo 1992 m. pajamų: 
Balaišytei Aurelijai............ 1,000
Balaišytei Marytei .................700
Čuplinskaitei Indrei.............. 600
Lankauskui Gediminui ......... 600
Macijauskaitei Janei.......... 1,000
Mažeikaitei Rasai dr...............600
Mott Gordon ............................200
Punkrienei Vilijai .............. 1,000
Puzerytei Audrai................. 1,000
Ross Vikai............................... 600
Rowell Stephen ......................200
Slaboševičiui Pauliui......... 1,000

Kanados lietuvių fondas

Dr. Aldona Lukienė, gyve
nanti Toronte, kaip praneša 
Lietuvių katalikų religinės 
šalpos įstaiga Niujorke, 
Kanadoje šią vasarą įsteigė 
A.v.v. Užupių-Lukų stipendi
jų fondą, kurio tikslas parem
ti lietuvius studentus, norin
čius prisidėti prie Lietuvos 
dvasinio ir moralinio atgimimo.

Dr. A. Lukienė fondo steigi
mo motyvus apibūdina taip: 
“Esu giliai susirūpinusi dėl 
dvasinio nuosmukio ir silp
nųjų bei nuskriaustųjų glo
bos ir rūpybos tarnybų veikla 
Lietuvoje. Ateistinio režimo 
dešimtmečiai paliko gilias 
dvasines žaizdas visos tautos 
širdyse... Katalikiškosios- 
krikščioniškos vertybės bei 
idėjos buvo išrautos iš jauni
mo auklėjimo ir švietimo insti
tucijų, net iš pačių šeimų ži
dinių”.

Stipendijos bus skiriamos 
iš fondo palūkanų studentams, 
siekiantiems mokslo teologi
joje ir filosofijoje, socialinė
je rūpyboje, religiniame švie
time bei informacijoje ir žur
nalistikoje.

Kandidatus stipendijoms 
pristatys Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Stipendi
ninkai įsipareigoja, baigę stu
dijas, bent trejus metus dar
buotis Lietuvoje. Inf.

Dr. Valdo Samonio prane
šimu, VIII mokslo ir kūrybos 
simpoziume 1993 m. Čikagoje - 
“Lenktynės į rinkos ekonomi
ką: Lietuva iš pirmųjų vietų 
į paskutiniąsias”, vertinamos 
Lietuvos ekonominės reformos 
iš lyginamosios perspektyvos. 
Apžvelgiama iniciatyva prieš 
sovietinę perestroiką ir jos 
metu. Pateikiami instituciniai 
pasiruošimai pokomunistinės 
ekonomikos pakeitimui (trans
formacijai). Lietuva 1991-92 m. 
buvo šio proceso pirmūnų ei
lėse, nes ryžtingai vykdyta pri
vatizacija. Pasikeitus Lietu
voje valdžiai, buvo prarastas 
ryžtingumas ir sulėtinta priva
tizacija. Dėl šios priežasties 
Lietuva lenktynėse į rinkos 
ekonomiką atsidūrė beveik 
paskutinėje vietoje, gal pir
mauja prieš Gudiją ir Ukrainą.

Algimanta Žukauskienė, Lie
tuvos televizijos “Panorama” 
laidos vedėja, režisierius Ro
mas Šliažas, žurn. Jogaila Mor
kūnas ir operatorius Alvydas 
Laurinavičius, lydimi KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdo 
Vaičiūno, rugsėjo 23 d. lankė
si “Tėviškės žiburiuose”, do
mėjosi laikraščio leidyba ir 
nufilmavo pokalbius. Jie tai
pogi aplankė Lietuvos kanki
nių parapijos kleboną kun. J. 
Staškų, šventovę, Anapilio ka
pines bei kitas lietuviškas ins
titucijas. Be to, lankė ir kai ku
rias Toronto televizijos stotis.

Rugsėjo 26 d. jie dalyvavo 
Lietuvos kankinių šventėje, 
filmavo pamaldas, procesiją 
ir pobūvį.

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

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

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.

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

H MONTREAL
Tautos šventės minėjimas rug

sėjo 19, sekmadienį vyko Aušros 
Vartų parapijoje. Iškilmingas Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasa
kė kun. Stasys Šileika. Organi
zacijos dalyvavo su savo vėliavo
mis. Pamaldų metu kaip visuomet 
skambiai giedojo parapijos cho
ras, vedamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus, koordinuojant 
Antanui Mickui. Viena giesme 
gražiai prisijungė Lilija Turūtai- 
tė, pati sau pritardama vargonais.

Toliau minėjimas tęsėsi salė
je. Aug. Mylė vadovavo visai pro
gramai ir po įprasto vėliavų įne
šimo, žuvusių dėl Lietuvos lais
vės pagerbimo, Kanados himno ir 
kun. S. Šileikos invokacijos pla
čiau aptarė Tautos šventės kilmę 
ir reikšmę. Meninę dalį atliko L. 
Turūtaitė, jau kuris laikas atvy
kusi iš Lietuvos ir apsistojusi To
ronte. Jos programa susidėjo iš 
deklamacijų ir estradinių dainų, 
pačiai pasilydint akordeonu arba 
pianinu. Kai kurios dainos buvo 
sudainuotos kartu ir su klausy
tojais, Publikai progama patiko

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

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

PETRAS AD AMONIS, C. 1. 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%
60 d. - 119 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 6.00%
30 d. - 59 d. ..... 2.50% RRIF — RRSP — taup....... .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

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

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 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

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.

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.

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. 

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EU1ĮO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

ir buvo plojama sustojus.
Minėjimas buvo baigtas Tautos 

himnu. Po to visi buvo pavaišin
ti G. S. Rimeikių paruoštais už
kandžiais ir kava. Minėjimą ren
gė LK Mindaugo šaulių kuopa.

Vilijos Lukoševičiūtės ir Tado 
Valinsko sutuoktuves rugsėjo 18 
d. palaimino klebonas kun. Juozas 
Aranauskas AV šventovėje. Apei
gų metu grojo trio: smuikas, čelo 
ir fleita. Vestuvinės vaišės buvo 
lie Perrot austrų restorane. Vai
šėse dalyvavo ne tik vietiniai sve
čiai, bet ir iš Toronto bei iš JAV. 
Jaunieji povestuvinėn kelionėn 
išvyko į Grakiją.

Lietuvių tautodailės instituto 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyko š.m. rugsėjo 11 d. Aldonos Ve- 
selkienės rezidencijoje, Ganano- 
que, Ont. Jame montrealiečiams 
instituto nariams atstovavo Biru
tė Nagienė ir Danutė Staškevi- 
čienė.

A.a. Adolfas Paulius Jurjonas, 
82 m. amžiaus, mirė rugsėjo 13 d. 
Liūdi žmona, duktė, sesuo, brolis ir 
jų vaikai. B.S.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
penkiom dienom 2 metų vaikui auk
lė, kuri galėtų gyventi kartu ir at
likti namų ruošos darbus. Skambin
ti tel. 764-7150.

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

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

Industrijos, namų, 
biznio 
PARDUODAME, 
APTARNAUJAME, 
(RENGIAME

šildymą, oro vėsinimą, šaldymą, elektroninį oro valymą, 
PAUL DELKUS drėgninimo aparatus

<41 6) 568-1 755


