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Prie sulaužytos sutarties
Dėl karų, okupacijų, žalingų susijungimų ar kokių 

nors politinių išskaičiavimų valstybių sienos juda. Nėra 
pastovumo, o tai dažniausiai sukelia kaimynų ginčus, 
išaugina kartais sunkiai sprendžiamas problemas.

VILNIAUS klausimas formaliu požiūriu yra baig
tas. Per Lietuvos nepriklausomybės dvidešimt
metį jis buvo skaudžiausia tautoje atsivėrusi žaiz
da. Tas skausmas liejosi įvairiais įmanomais būdais, 

įaugo bręstančio jaunimo širdyse aštriais dygliais, ver
čiančiais šaukti, išlieti savo jausmus dainomis, šūkiais, 
nepasitenkinimu, virstančiu net atvira neapykanta pie
tų kaimynui, nebeskirstant žmonių į geresnius ir bloguo
sius. Buvome bejėgiai ką nors daryti, bet tylėti irgi nega
lėjome. Bandymai tarptautinėje plotmėje atstatyti tei
singumą jokių rezultatų nedavė. Laikas buvo per trum
pas, patyrimas per menkas, o pati Lietuva, nors kaip vals
tybė pripažinta, daugeliui nebuvo aiški. Kai kuriems 
vakariečiams, daugiausia lenkų įtakų veikiamiems, aiš
kesnė ji buvo kaip unijinė Lenkijos dalis. Šiandien, žino
ma, joks vakarietis tuo nebetiki, ir tuo pačiu nebėra bu
vusio Lietuvos sostinės klausimo. Ir Sovietų Sąjungos su
dėtyje 50 metų Vilnius buvo respublikos sostinė. Nie
kas nepasikeitė ir nepriklausomybę atstačius. Visas pa
saulis žino, kad Vilnius - Lietuvos sostinė. Tuo būdu pa
galiau teisingumas atstatytas. Kitaip šią būklę interpre
tuoti niekas rimtai nedrįstų, įskaitant ir Lenkijos vado
vus. Kas šiandien dar lieka - tai sutartinis želigovskia- 
dos pasmerkimas. Ar pavyks dėl to Lietuvos-Lenkijos de
rybose surasti kokią abiem pusėm priimtiną formulę, 
parodys ateitis. Nors istoriškai principinis, šiuo metu 
jis neturėtų būti pirmenybinis klausimas. Dabar naudin
giau Lietuvai žvelgti į ateitį.

SPALIO 9-TOJI užtat jau minėtina kita prasme. Vil
niaus ir jo krašto vadinamųjų tautinių mažumų 
klausimas šiandien kur kas svarbesnis, negu sulau
žytų sutarčių analizės. Atskirų sričių lietuvinimas, len

kinimas ar gudinimas, tos maišaties atitinkamas išskirs
tymas ar suliejimas yra sunkus uždavinys, kuriam sėk
mingai atlikti reikia ir atitinkamų priemonių. Atrodo, 
kad jos neturėtų būti vien tik politinio ar visuomeninio 
pobūdžio, kažkas tik tokio, kas remiasi įstatymais, potvar
kiais ar savivaldybių rinkimais. Nėra abejonės, kad visa 
tai neišvengiama ir valstybinėje struktūroje būtina. Bet 
vis dėlto pati didžioji jėga turėtų būti nepamiršta: tai 
švietimas ir lietuviškos kultūros perdavims bei skiepi
jimas. Pastarieji veiksniai natūraliai lemia ir etnogra
fines ribas, kurios, žemėlapiuose parodytos, ne visada 
yra tikros. Švietimas ir kultūra turėtų būti patikimiau
sia priemonė, geriausias ginklas įsiskverbti ypač į tas 
sritis, kuriose gyventojai neturi tvirtesnio apsispren
dimo. Tenka tik prisiminti, kad istoriniai mūsų “kultūr
tregeriai” pirmiausia užgožė tuos, kuriems tautinis ta
patumas nedaug ką reiškė, arba tuos - senąją mūsų bajo
riją, - kurie bandė kurti dvitautį modelį. Lietuva dabar 
turi lasivas rankas ir geras sąlygas savąją, jau pakan
kamai išryškintą kultūrą nešti tiems, kurie sumaištyje 
įstrigę neieško savo kilmės šaknų, ir tiems, naujosios 
kartos augintiniams, kurie nuo mažens pradėtų jausti 
lietuvių kultūros pranašumą. Tautybių ar neapsispren
dimo mišinyje laimės tie, kurie įstengs savąja kultūra 
skverbtis į žmonių sąmonę ir ją palenkti. Būtų žalingas 
nesusipratimas, jei gyventojus savoje teritorijoje palik
tume svetimų, kaimyninių įtakų valiai. Jei ko anksčiau 
negalėjome, nereiškia, kad dabar negalime. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanadiškų cigarečių dūmai
Rimta problema Kanadai ta

po kontrabandinis cigarečių 
įvežimas iš JAV. Jį atnešė Ka
nados ir provincinių vyriausy
bių ilgus metus didinami mo
kesčiai vietinėj rinkoj parduo
damom cigaretėm. Kanadiškų 
cigarečių kaina tapo nepake
liama finansine našta rūko
riams. Pradžioj buvo pradė
ta palyginti ribota amerikie
tiškų cigarečių kontrabanda 
iš JAV. Ten jos tebėra gerokai 
pigesnės, bet kanandiečiams 
neįprastos dėl skirtingo sko
nio.

Kanados ir provincijų mo
kesčiai, pasakiškai iškėlę ci
garečių kainas, sumažino jų 
paklausą vietinėje rinkoje. 
Dėl šios taktikos negalėjo iš
silaikyti anksčiau labai pel
ningi tabako ūkiai Ontario pro
vincijoje, darbininkus pradė
jo atleidinėti cigarečių gamyk
los. Kilusį triukšmą vyriau
sybės nutildė padidintu kana
diškų cigarečių eksportu į 
JAV, jas atleisdamos nuo kana
diečiams privalomų mokesčių. 
Tada ir prasidėjo masinis ka
nadiškų cigarečių eksportas 
į JAV ir jų kontrabandinis grį
žimas Kanadon. Kanadiečiai 
rūkoriai jas mielai perka už 
pusę jiems privalomos kainos, 
palikdami ir gerą pelną kont
rabandininkams. Nepatenkin
tos tik Kanados ir provincijų 

vyriausybės, per metus neten
kančios daugiau kaip bilijono 
dolerių prarastais mokesčiais 
vietinėje rinkoje.

Pagrindiniu kontrabandos 
centru tapo 46.000 gyventojų 
turintis Cornwall miestas On
tario provincijoje prie Šv. Lau
ryno upės. Iš tikrųjų ekspor
tuotų cigarečių susigrąžini
mas Kanadon yra vykdomas 
per indėnų mohawk genties 
Akvesasnės rezervatą. Abiejo
se Šv. Lauryno upės pusėse 
šiam rezervatui priklauso di
džiulis 9.000 hektarų plotas 
Ontario, Kvebeko provincijo
se ir Niujorko valstijoje. Mo
hawk indėnai, remdamiesi se
nosiomis sutartimis, tos Šv. 
Lauryno upės atkarpos nepri
pažįsta jiems galiojančia Ka
nados ir JAV teritorijų siena.

Kanados pusėje Akvesasnės 
rezervatas prasideda prie 
Cornwall miesto. Mohawk in
dėnai rezervate turi teisę rū
kalus ir benziną pardavinėti 
be kitiems gyventojams pri
valomų Kanados ir Ontario 
provincijos mokesčių. Tokia 
privilegija mohawk indėnai 
naudojasi ir Niujorko valsti
jai priklausančioje Akvesas
nės rezervato dalyje. Jie ten 
užsako ir laisvai nuperka iš 
Kanados importuotas cigare
tes, išvengdami vietinėj rinkoj

(Nukelta į 9-tą psl.)

Šviesos apaštalas Lietuvos širdyje
Reportažas specialiai “Tėviškės žiburiams” iš Kauno

ANTANINA GARMUTĖ

Rytas išaušo šviesus, bet 
šaltas.

Žmonės laukė. Miestas ištuš
tėjo. Svarbesnieji keliai į jį jau 
buvo uždaryti prieš dvi die
nas. Santakoje būriavosi žmo
nės nuo gilios nakties. Apsirū
pinę maistu ir šilčiau apsi
rengę. Vaikai buvo apsiavę žie
miniais batukais. Ramūs ir su
sikaupę žmonės dalinosi su
muštiniais ir kava. Visai kaip 
sausio 13-ją.

Savanorių prospektas, ku
riuo turėjo atvykti popiežius 
iš Karmėlavos orauosčio, pri
minė upės krantus, kupinus su
plaukusių žmonių. Nuo asfalto 
juostos juos skyrė raudonai 
balti barjerai, prie kurių kas 
keletas metrų stovėjo po poli
cininką. Šurmulio nebuvo - 
laukimas tvyrojo ore. Maži vai
kai užsiropštė tėvams ant pe
čių. Su paruoštu foto aparatu 
įsitaisiau antro aukšto balko
ne, pažįstamos šeimos bute. 
Apačioje riedėjo autovežimiai. 
Prašvilpė trys didžiuliai auto
busai. Tušti. Ir dar keli auto
mobiliai. Grįžtelėjau atgal. 
Viename lyg tai šmėstelėjo 
baltas drabužis. Nusivylusi 
minia skirstėsi. “Jau prave
žė dengtoj mašinoj..Pa
kliūti į santaką jau buvo ne
įmanoma, tad supuolėme prie 
televizorių.

Epochinės reikšmės įvykis 
pasiekė Kauną, mūsų kardino
lo žodžiais tariant dabartinės 
Lietuvos širdį. Popiežius at
vyko pas mus. Jis buvo kiekvie
no iš mūsų svečias.

Šventas Mišias Jis laikė lie
tuvių kalba. Sabina Laukaitie
nė, tiesiogiai dalyvavusi šv. 
Mišių aukoje, pasakojo:

— Įspūdis nepamirštamas. Jo 
Šventenybė parodė mums di
džią pagarbą, vartodamas lie
tuvių kalbą. Kiti, išgyvenę čia 
dešimtmečius, mums tik pa
nieką sugebėdavo demonst
ruoti. Popiežius kartu su mu
mis šlovino Kūrėją. Jis buvo su 
mumis, ir tuo džiaugėsi. Iš Jo į 
mus sroveno dvasios šiluma. 
Buvo - ir yra - taip gera, ramu. 
To neįmanoma apsakyti. ..

Jos draugė Bronė S., juokau
dama aiškina:

— Mudvi gavome pakvieti
mus į tolimiausią sektorių. 
Nepergyvenam: Dievui malda 
iš visur gera. O grįžtant suti
kome savo viršininkę, buvusią 
komunistę ir ateistę. Pasiro
do, jai klebonėlis pakvietimą 
į pirmąjį sektorių davęs. Ji net 
pasididžiavo: “Už tai, kad aš 
raudona!” Paklausėm, kažin 
kokia tvarka bus po mirties? 
Atsakė - “O gi ta pati, kaip že
mėje!” Dabar mūsų komunistai 
nori pasirodyti šventesni už 

popiežių ... Mūsų gamyklo
je darbininkai jau trys mėne
siai algų negauna. Mes netu
rime ko valgyti. Bilietus į tro
leibusus už ką nusipirkti. Vai
kus į mokyklą leisti... Vien 
malda guodžiamės!...

Pamaldų tvarkdariu buvęs 
politkalinys Jonas Dočkus pa
stebėjo, jog į šv. Mišias ban
dę prasibrauti ir įkaušusių 
žmogystų, kai kurie nešėsi du
jų balonėlių, matęs ir šmiri
nėjančių minioje saugumo 
agentų.

Vienuolė, buvusi tremtinė 
Albina Giniūnaitė džiaugiasi:

— Per popiežių žmonės ge
riau į savo sąžinę pažvelgė. 
Kelios pažįstamos nesusituo
kusios šeimos priėmė Santuo
kos sakramentą. Vaikus pa
krikštijo.

Dvidešimtmetis kaimynų sū
nus, policininkas Darius ki
laitis svajoja, kaip po dauge
lio metų savo vaikaičiams pa
sakos, kad kartu su dešimčia 
tūkstančių policininkų ėjo tar
nybą Kaune, kai pats Šviesos 
apaštalas aukojo šv. Mišias ... 
Jo bendraamžė, jauna parda
vėja Sigutė Šeputytė, labai re
ligingų ir dorų tėvų duktė (jos 
tėvelis buvo mano studentas) 
beveik verkia man ant peties: 
“Visą parą negalėjau pasi
traukti nuo prekystalio. Dir
bau. Lyg kokią skriaudą paty
riau, kad negalėjau susitikti 
su šv. Tėvu!...”

Senas pažįstamas inžinierius 
Jonas Jusaitis konstatuoja:

— Išklausiau šv. Mišias su 
popiežium - kitu žmogum jau
čiuosi. Lyg dvasios akumulia
torių būčiau pasikrovęs. Ma
nau, jog popiežiaus vizitas su
stiprino Bažnyčios padėtį. 
Galbūt padės ir žmonėms poli
tiškai praregėti. Atsikvošėti. 
Ir daugiau už komunistus ne
balsuoti. Viena aišku: geri 

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II Kauno S. Dariaus ir S. Girėno sporto centre 
tūkstantinės jaunimo minios akivaizdoje išreiškia meilę Lietuvos vaikams

žmonės taps dar geresniais, 
abejojantieji įtikės gėrį, o už- 
kietėjusiems nusidėjėliams, 
kaip ir komunistams, įtakos 
neturės.

Panašiai galvoja ir buvęs Si
biro tremtinys fizikas Stasys 
Sajauskas:

— Popiežiaus vizitas dvasiš
kai pakylėjo tikinčiuosius. Pa- 
sisėmėme ištvermės ir stipry
bės. Gerumo. Atidumo vienas 
kitam. Štai į Savanorių pros
pekto kalną po šv. Mišių San
takoje motina vežėsi ratukuo
se invalidą sūnų. Pakeliui vi
si praeiviai, nepažįstami žmo
nės, iš eilės stūmė tuos ratu
kus į kalną ... Galime pasimo
kyti iš šv. Tėvo ir tolerancijos 
neesminiams dalykams, ko de
ja, pas mus labai trūksta.

♦ * *

Antroji Kristaus vietininko 
viešnagės vieta Kaune - susiti
kimas su Lietuvos jaunimu Da
riaus ir Girėno stadione. Šie 
įspūdžiai - betarpiški.

“Lietuva - Viešpaties lelija” 
- gieda “Pastoralės” ansamb
lio solistė G. Jautakaitė. Skam
ba pamėgtos religinės melo
dijos. Jis atvyksta! Girdisi šū
kiai: “Viva papa!” Linksmu 
maršu ir garsiais plojimais pa
sitinka Ganytoją jaunimas.

Papamobilis suka ratą sta
dione. Skamba lyriškos lietu
vių liaudies dainos. “Beauš
tant aušrelė” tarsi primena 
išaušusią Laisvę ...

— Sveikinu mano labai myli
mą Lietuvos jaunimą! - krei
piasi Šv. Tėvas.-Tegul jus Die
vas saugo ir laimina.

Išeina tautiniais drabužiais 
apsirengę šokėjai ir, prade
dant darniais “Rugeliais”, nu
sidriekia tautinių šokių py
nė. Jauni balsai gieda:

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvos ministerį pirminin
ką A. Šleževičių priėmė Japo
nijos premjeras M. Hosakava, 
susitiko su politinių partijų 
vadovais, parlamento nariais. 
Japonų bendrovių vadovams 
pasiūlyta bendradarbiauti naf
tos terminalo statyboje, Mažei
kių valstybinės įmonės, “Naf
ta” sumoderninime, karinių 
aerodromų pertvarkyme, že
mės ūkio produktų perdirbimo 
technologijų gerinime, kitose 
šakose. Išvykos sėkmę liudija 
pirmasis 45 mil. dolerių kredi
tas. Viešėdama Korėjoje su 
darbo vizitu, Lietuvos delega
cija susitiko su Vatikano am
basadoriumi G. Bulaičiu, pri
stačiusiu įtakingų bendrovių 
atstovus; premjerą priėmė Pie
tų Korėjos ministeris pirmi
ninkas. Pasirašyta dvišalė su
tartis dėl investicijų skatini
mo bei jų apsaugos. Per “Expo- 
93” atidarymą premjeras pasa
kė sveikinimo kalbą, kartu su 
Baltijos šalių vadovais suren
gė vakarienę, kurioje dalyva
vo apie 250 svečių.

Prezidento viešnagė JAV. 
Čia jis dalyvauja Jungtinių 
Tautų visumos posėdyje, pasa
kė kalbą, kartu su Estijos pre
zidentu L. Meri bei Latvijos 
G. Ulmaniu buvo priimtas JAV 
prezidento B. Clintono. A. Bra
zauskas padėkojd už pagalbą 
išvedant rusų kariuomenę, iš
kėlė Kaliningrado nusiginkla
vimo klausimą, apdovanojo 
prezidentą Gintaro gabalu. 
Baltijos šalių vardu daugiau
sia kalbėjo L. Meri, prašęs 
JAV paramos dėl rusų kariuo
menės išvedimo. A. Brazaus
kas susitiko su Pasaulio lie
tuvių bendruomenės ir JAV 
lietuvių bendruomenės valdy
bų nariais, padarė mandagu
mo vizitą Niujorko arkivysku
pui O’Connor. Įvyko nenumaty
tas pagal protokolą susitiki
mas su Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriu K. Skubiševs- 
kiu. Be kita ko šis perdavė Bra
zauskui L. Valensos kvietimą 
apsilankyti Lenkijoje. Prezi
dentas JAV viešės savaitę. Jo 
dar laukia įvairūs renginiai, 
susitikimai Los Angeles mieste.

Švedijos premjeras K. Bilt 
pakvietė A. Brazauską gruo
džio pradžioje su darbo vizi
tu aplankyti Švediją. Prezi
dentas už kvietimą padėkojo 
ir mielai jį priėmė.

“Tai istorinis įvykis ir svar
bus indėlis į regiono ir Euro
pos stabilumą” - pareiškė 
NATO generalinis sekretorius 
M. Verner laiške A. Brazaus
kui, reikšdamas pasitenkini
mą dėl Rusijos armijos išvedi
mo. Sekretorius išreiškė vil
tį, kad NATO ir Lietuvos ry
šiai stiprės, pakvietė A. Bra
zauską apsilankyti NATO būs
tinėje su oficialiu vizitu kitų 
metų pradžioje.

Lietuvoje viešėjo Danijos 
gynybos vadas gen. J. Lyng. 
Svečią priėmė krašto apsaugos 

Šiame numeryje:
Prie sulaužytos sutarties

Didžioji jėga - švietimas ir lietuviškos kultūros perdavimas 
Šviesos apaštalas Lietuvos širdyje 

Reportažas specialiai “Tėviškės žiburiams” iš Kauno 
Rusų ir lenkų spaudoje pasižvalgius 

Tauta nustojusi domėtis politika
Kiek galų labdaros lazdai?

Kasdieninai rūpesčiai Lietuvos ūkiuose
Užmiršta sukaktis

100 metų nuo prof. K. Pakšto gimimo 
Jo kunigystei - penkiasdešimt metų

Kun. Konstantino Gulbino, kapucino vienuolio, sukaktis 
Laisvėjimas per naują švietimą

Pokalbis su VD universiteto rektoriumi prof. dr. B. Vaškeliu 
“Nudžiūvusios šakos” žiedai II

Susipažinus su leidiniu “Lietuvos egzodo literatūra 1945-1990”

ministeris A. Butkevičius, jis 
susitiko su ginkluotųjų pajė
gų štabo, “Geležinio vilko” 
lauko kariuomenės brigados, 
seimo tautinio saugumo komi
teto ir kitų tarnybų vadovybe, 
padėjo vainiką Antakalnio ka
pinėse.

Taline kelias dienas veikė 
Lietuvos gaminių paroda, su
rengta mūsų pramonininkų 
konfederacijos, kartu su Lie
tuvos ambasada Estijoje. Iš es
mės tai pirma tokia didelė pa
roda ne tik kaimyninėje šalyje, 
bet iš viso užsienyje; joje da
lyvavo 95 bendrovės. Kaip ra
šo spauda, “Paroda tapo atra
dimu Estijai, Suomijai ir Šve
dijai” - į Lietuvą iki tol žiūrė
ta iš aukšto.

Atsistatydinimų dienos. Sa
vo pareigų - seimo tautinio 
saugumo komiteto pirminin
ko - atsisakė G. Kirkilas. (Vie
na iš priežasčių - betvarkė 
SKATe. Prel. A. Svarinsko tei
gimu per tuos įvykius “Kirki
las labai garbingai elgėsi. Jei 
būčiau nematęs, būčiau nepa
tikėjęs”.) Pirmininko parei
gas pavesta eiti pavaduotojui 
V. Petkevičiui. Kiek anksčiau 
taip pat dėl įvykių SKATe at
sistatydino štabo viršininkas 
pulkininkas J. Gečas; į jo vie
tą laikinai paskirtas pulk. A. 
Pocius. Apie atsistatydinimą 
pareiškė ir A. Butkevičius, 
bet, prezidentui paprašius, 
liko pareigose.

Valdas Adamkus Lietuvoje. 
Priimtas prezidento jis infor
mavo apie susitikimus su Lie
tuvos ir Latvijos gamtosaugi
ninkais, Būtingės terminalo 
statybą, pasvarstė Ignalinos 
atominės elektrinės saugumo 
dalykus, aptarė Zoknių aerod
romo (pagal V. Adamkų, turin
čio milžiniškas perspektyvas) 
valymo sunkumus, o susitiki
me su “Lietuvos ryto” žurna
listu pasakė apie rinkimus: 
“Lietuva galėjo laisvai rink
tis ir ji pasirinko. Aš: gerbiu 
žmonių valią (...)” ir toliau 
pasiruošęs tarnauti kraštui, 
nes jo interesai svarbiau už 
bet kokias asmenines ir poli
tines simpatijas”. “Gal Lietu
voje taip nelengvai klostosi 
reikalai, kad vieni daro klai
das, o kiti tučtuojau stengia
si jas panaudoti savo parti
niams interesams”

Laukia visuotinis streikas? 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
streikų komitetas pareiškimu 
kreipėsi į prezidentą, minis
ter! pirmininką ir seimą, pra
šydamas patvirtinti minima
lias žemės ūkio produkcijos 
kainas (jos nurodomos), jų lai
kytis. Taip pat prašoma atsi
skaityti su žemdirbiais vyriau
sybės nustatytais terminais 
iki spalio 5 d., išmokant dels
pinigius, išsamiai informuo
ti apie užsienio rinkas ir taip 
toliau. Nepatenkinus šių reika
lavimų, bus raginama skelb
ti visuotinį streiką.

G. Gustaitė
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Rusų ir lenkų spaudoje pasižvalgius

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

Lietuva rieda atgal
Niujorke rusų kalba leidžia

mas dienraštis “Novoje Rus- 
koje Slovo” š.m. rugsėjo 7-8 d.d. 
laidose išspausdino ilgą Val
do Anelausko straipsnį apie 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos valdymo laikotarpį 
Lietuvoje. Straipsnis pava
dintas: “Lietuva - riedėjimas 
atgal”. Ką straipsnio autorius 
galvoja apie LDDP valdžią, ga
lima spręsti iš kelių ištraukų.

“Komunistams vėl valdant 
kraštą, gyventojų pragyveni
mo lygis per metus taip žemai 
krito, kad nuošimtis gyvenan
čių žemiau skurdo lygio neper
maldaujamai artėja prie šimto. 
Tie keli nuošimčiai, kurie li
ko ir liks virš šios juodos li
nijos - tai paprasčiausiai 
gangsteriai, kriminalistai ir 
dar tie, kurie yra prie valdžios 
lovio, jie kiekvieną dieną vis 
labiau tunka (.. .).

Dabar valdantieji sluoks
niai turėtų tiktai džiaugtis, 
kad esmėje tauta jau visiškai 
nustojo domėtis politika, nes 
kitaip jų elgesys ir veiksmai 
galutinai atstumtų paskuti
niuosius jų šalininkus. Tie, 
kurie dar visai neseniai čiup
davo bet kurį Brazausko opo
nentą už atlapų, smerkė Lands
bergį ir Lozoraitį, šiandien 
pritilo, kadangi kaimo ir mies
to reikalai yra blogesni, negu 
kada nors buvo. Girtis balsa
vus už Brazauską būtų papras
ta nesąmonė: padėjai, reiškia, 
grįžti į valdžią tiems, kurie 
tiek daug metų griovė ir engė 
Lietuvą? (...).

Padėtis yra grėsminga dar ir 
todėl, kad valdančioji parti
ja ir jos seimo dauguma visai 
neturi jokio plano, kaip iš' šios 
krizės išbristi. Praktiškai vi
si seimo sprendimai yra daro
mi tik tam, kad būtų galima 
sustabdyti anksčiau pradėtas 
reformas”.

Pabrėžęs, kad Estija, išsky
rus dujų tiekimą, beveik pil
nai ekonomiškai atsipalaidavo 
nuo Rusijos, Anelauskas rašo: 
“O Lietuvoje? Ministeris pir
mininkas (jis taip pat yra ir 
LDDP vadovas) Adolfas Šleže
vičius savo pirmoje spaudos 
konferencijoje pareiškė: ‘Kas 
liečia naftos ir dujų importą, 
mes pakaitalo neturime ir nie
ko negalime padaryti, kad ga
lėtume gauti energijos resur
sus iš kitur’ (išskyrus Rusiją). 
Bet ar nereikėtų pabandyti? 
Tačiau dabartiniai Lietuvos 
valdovai negali ir nenori įsi
vaizduoti Lietuvos, nesurištos 
su Rusija. Todėl ir su arabų 
kraštais susitarti nenorėjo, 
o juk pvz. iš Omano galėjo 
gauti naftą pigiau negu iš Ru
sijos. Todėl ir naftos termi
nalo statyba Baltijos jūroje 
prie Klaipėdos jokiu būdu ne
gali pajudėti, ji yra sabotuo
jama. Todėl žymi dalis Mažei
kių naftos perdirbimo kombi
nato dalis buvo perleista ‘Luk
oil” koncernui”.

Straipsnio autorius patei
kia kelis Lietuvos įstatymų 
laužymo pavyzdžius. Laužant 
Lietuvos konstitucijos 56-tą 
straipsnį, į Lietuvos seimą bu
vo leista kandidatuoti JAV pi
liečiui Bobeliui, nepaisant 
konstitucijos 25-to straipsnio. 
Opozicijai buvo atimta teisė 
naudotis Lietuvos TV. (Tai pra
džiugino Maskvos komunstinę 
“Pravdą”, kuri rašė, kad “da
bar eteris bus švarus”). Val
dančioji seimo LDDP frakci
ja pusė metų po rinkimų, lau
žydama rinkimų įstatymo li
tą straipsnį, sudarė jau įvyku
sioms rinkimams komisiją, ku
ri paskyrė tris partokratus 
seimo nariais. Paskirdami Vil

niaus miestui komisarą, LDDP 
sulaužė Lietuvos konstituci
jos 119 straipsnį, priežastis
- miesto taryboje nebuvo nei 
vieno neokomunisto. Šilalės 
gyventojus partokratai pa
traukė teismo atsakomybėn 
už ... dainavimą, mat per rin
kimų vajų jie dainavo prieš- 
sovietiškas dainas. Užtruko, 
bet valdantieji susiprato, kad 
gali apsijuokinti ir byla bu
vo nutraukta.

Savo straipsnį autorius bai
gia: “Lietuva, kurioje prasi
dėjo sovietiškos blogio impe
rijos žlugimas, Lietuva, kuria 
dar taip neseniai žavėjosi vi
sas pasaulis, dabar sukelia tik 
gailestį. Anglų žurnalistas Ed
ward Lunts ‘Guardian’ laik
raštyje rašo: ‘Jeigu ir toliau 
taip bus, tai Lietuvos laukia 
baisus likimas - ji atsidurs ne 
Europoje, bet kažin kur tarp 
Lotynų Amerikos ir Afrikos, 
tarp gangsteriško kapitaliz
mo ir sunykusios pusiau de
mokratijos. Labai gaila, kad 
tokia galima ateitis ištiks 
žmones, kurie pirmieji pakišo 
visą sovietų imperiją susprog
dinusį sprogdiklį”.

Lenkai ir lenkų kilmės 
lietuviai

“Noriu išreikšti savo ypa
tingą džiaugsimą^susitikdamas 
su Jumis šiandien, mano apsi
lankymo Lietuvoje metu, Šv. 
Dvasios šventovėje, kurią lan
ko lenkų kilmės lietuviai bei 
Lietuvą lankantys lenkai”. 
Šiais žodžiais Šv. Tėvas, len
kas, apstulbino savo Lietuvos 
tautiečius. Turbūt nėra nei vie
no lenkų laikraščio Lietuvo
je, Lenkijoje ir išeivijoje, 
kad šis Jono-Pauliaus II pa
sakymas nebūtų komentuoja
mas.

Krokuvos savaitraštis “Ty- 
godnik Powszechny” š.m. rug
sėjo 13 d. laidoje rašo: “Kaip 
tik ten (Šv. Dvasios šventovė
je) Jonas-Paulius pasakė šiuos 
lenkus sukrečiančius žodžius 
apie ‘lenkų kilmės lietuvius’. 
Vieni jų gerai neišgirdo, kiti 
sakė, kad tai ‘lapsus linguae’, 
dar kiti tame matė būtiną Lie
tuvai duoklę. Širdgėla atsira
do vėliau... Širdgėla ir gaile
sys, kad popiežius nepavartojo 
mažiau skausmingų žodžių pvz. 
apie ‘lenkų kilmės Lietuvos 
piliečius’ (...) Nemalonus len
kams nedarnumas įvyko taip 
pat ir Rygoje, kur popiežius
- kalbėdamas lenkiškai - su
laužė visas gramatikos tai
sykles, pavadindamas Lietuvos 
sostinę Vilniumi (o ne Wilno 
J.B.). Tai negalėjo būti atsi
tiktinumas...”

J. Tarnau š.m. rugsėjo 18-19 
d.d “Gazeta Wyborcza” skiltyse 
pasisako: “Visgi manau, kad 
tai nebuvo popiežiaus lapsus 
nei Lietuvoje, nei Latvijoje. 
Popiežius nėra Lenkijos pre
zidentu, nei netgi Lenkijos 
episkopato pirmininku. Jis yra 
virš pasiskirstymų. Turime su
prasti, kaip popiežius - len
kas ypač Lietuvoje turi pa
brėžti esąs virš tautybių”.

Vilniaus lenkų savaitraštis 
“Znad wilii” galvoja, kad Šv. 
Tėvas, vadindamas Lietuvos 
lenkus lietuviais, rišo tai su 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės tradicijomis, kada lie
tuviais buvo laikomi poetas 
Mickevičius ir rašytojas Kra
ševskis. Netgi Pilsudskis, jei
gu tai jam buvo paranku, va
dino kartais save lietuviu. 
Dienraštis “Kurier Wilenski” 
mano, kad popiežius vadinda
mas lenkus lietuviais galvojo 
apie pilietybę, taip kaip 
JAV-se gimusieji, nežiūrint 
tautinės kilmės bei rasės, yra 
vadinami amerikiečiais. J. B.

Lietuvos prezidento 
pareiškimas

— Šiomis dienomis politinė 
situacija Maskvoje dar labiau 
susikomplikavo ir perėjo į 
ginkluotę konfrontaciją. Lie
jasi kraujas.

Lietuva su nerimu stebi įvy
kius, kurie tiesiogiai ar netie
siogiai gali neigiamai paveik
ti tiek kaimynines Rusijos ša
lis, tiek viso regiono saugumą 
bei stabilumą. Mes smerkiame 
tas politines jėgas, kurios pir
mosios pakėlė ginklą. Jų brai
žas primena kruvinąsias 1991 
metų sausio mėnesio dienas 
Vilniuje. Mes remiame Rusi
jos prezidento Boriso Jelcino 
pastangas stabilizuoti padėtį 
šalyje ir reiškiame viltį, kad 
tai bus padaryta mažiausios 
įmanomos prievartos keliu. 
Mes taip pat tikime, kad arti
miausiu metu bus sukurtos vi
sos sąlygos Rusijos liaudžiai 
laisvų ir demokratinių rinki
mų būdu išreikšti savo suvere
nią valią.

Aš kreipiuosi į Lietuvos po
litikus, į visus Lietuvos žmo
nes, kviesdamas rimčiai ir at
sakomybei. Bet koks nestabi
lumas gali turėti pražūtingų 
pasekmių visai mūsų valstybei.

Prezidento kalba
Jungtinėse Tautose visumos 

posėdyje rugsėjo 28 d., Lie
tuvos prezidentas A. Brazaus
kas pasakė kalbą. Joje jis pa
žymėjo, kad Lietuva, kaip ir 
kitos valstybės, ieško savo vie
tos naujame Europos žemėla
pyje. Lietuviai savo žvilgsnį 
kreipia į glaudesnį Baltijos 
jūros regiono valstybių bend
radarbiavimą. Esą tokio bend
radarbiavimo yra svarbūs san
tykiai su Rusija, ypač su Ka
liningrado sritimi. Lietuvos 
ir kitų šio regiono valstybių 
interesas yra šios srities de- 
militarizavimas. Ateityje “Bal
tijos jūros pakrantės turėtų 
būti laisvos nuo ginklų”.

Lietuvai ypatingą reikšmę 
visada turėjo ir turės santy
kiai su JAV-mis. Lietuva dė
kinga Amerikai už ilgus de
šimtmečius nuosekliai vykdy
tą Lietuvos įjungimo į Sov. Są
jungą nepripažinimą. Taipogi 
abi valstybes jungia gausi lie
tuvių išeivija, atradusi globą 
naujame žemyne.

Prezidentas kreipėsi į Jung
tines Tautas, prašydamas pa
ramos ginant mažųjų valsty
bių reikalus. Tarptautinė 
bendruomenė turėtų būti pa
siruošusi ginti ir nedidelių, 
ir visai mažų tautų suvereni
tetą. Išreiškė padėką visoms 
valstybėms, rėmusioms Lietu
vos siekius, o taip pat JT Gene
raliniam sekretoriui Boutros 
Ghali, įdėmiai sekusiam, kad 
būtų vykdomas svetimos ka
riuomenės išvedimas iš Lie
tuvos. Dabar tarp Lietuvos 
ir Rusijos atverčiamas nau
jas, švarus santykių lapas. Lie
tuvos derybų su Rusija darbo
tvarkėje ir toliau dar lieka ža
los atlyginimo klausimas.

Šviesos apaštalas Lietuvos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Šventasis Tėve, mūsų 
numylėtas,

Būki pasveikintas Kryžių šaly!
Pirštai užgauna kanklių sty

gas. Kai suskamba nuostabioji 
“Lietuva, brangi”, popiežius 
pagarbiai atsistoja. ... O inva
lidė mergaitė atlipa su savo ra
mentais ir įteikia Šv. Tėvui sa
vo darbo juostą kaip tikėjimo 
pergalės simbolį. ..

Jaunimo grupė “Gyvieji ak
menys” atlieka Dievo šlovini
mo giesmę. Skaitomas Šv. Raš
tas. Aidi “Aleliuja”.

Į jaunas širdis Jo Šventeny
bė sėja gėrio grūdus:

— Troškau šio susitikimo. 
Esu su jumis Evangelijos ke
liauninkas. Kaip Petras ateinu 
skelbti Kristaus... Su pasi
tikėjimu žvelkime į ateitį... 
Jūsų šalis žengia į ramesnę 
ateitį. Atsiveria vartai į atsa
komybę ... Lietuvos jaunime, 
atidarykite duris Kristui. Būki
te šaukliai naujos evangeliza
cijos . . . Priimkite Evangeliją 
kaip išganymą, kaip kasdienio 
gyvenimo normą .. .

Popiežius perspėja, kad klyst
keliuose nuraškyti vaisiai ap
karsta - narkotikai, pornogra
fija, moralinė suirutė . .. Vi
sais laikais jaunimas yra vil
ties, ieškojimo ir lavinimosi 
matas.

Jaučiamas Pasaulio bend
ruomenės dėmesys. Bet tai 
nepakanka. Trūksta veiks
mų derinimo bei iniciatyvos 
pagalbai Daugelyje pokomu
nistinių valstybių vis dar esan
ti gaji praeities nostalgija, kai 
autoritarinė valstybė užtik
rindavo minimalias žmonių 
reikmes jų laisvės sąskaiton. 
Laiku nesiimant bendrų pa
stangų, ta nerealistinė nostal
gija gali kai kurių valstybių 
vystymąsi nukreipti visiems 
nepageidaujama linkme.

Visiems pokomunistinėse 
šalyse reikėtų kuo greičiau 
įsisavinti sudėtingą sugebėji
mą bendradarbiauti tarp sa
vęs ir su visu pasauliu. Vaka
rų Europos valstybės mokėsi 
to bendradarbiavimo dešimt
mečiais. “Mes tiek laiko netu
rime. Būtų labai svarbu, jei 
bendromis jėgomis sugebėtu
me tą laiką sutrumpinti” - sa
kė A. Brazauskas.

Susitikime su JAV preziden
tu B. Clinton, prez. A. Brazaus
kas pastarajam padėkojo už 
pagalbą siekiant visiško Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos.

A. Brazauskas kalbėjo ir 
apie problemas, kurios kyla 
dėl Rusijos kariuomenės su
telkimo Kaliningrado srity
je. Jis pabrėžė, kad Vakarų 
valstybės turėtų daugiau rem
ti Lietuvos pastangas išsiva
duoti iš vienpusiško priklau
symo žaliavų atžvilgiu nuo Ru
sijos. B. Clinton žadėjo į šį 
klausimą įsigilinti.

Ragino vengti įtampos
“The Catholic Register” rug

sėjo 25 d. laidoje rašo, kad po
piežius Jonas Paulius II, lan
kydamasis Baltijos kraštuose, 
ragino žmones vengti etninių 
įtampų.

Šv. Tėvas, kalbėdamas Tali
ne po Mišių, priminė vykstan
čią etninę bei religinę kovą 
buvusioje Jugoslavijoje. Pri
pažinimas ir pagarba kalbai 
bei kultūrai skirtingoms gru
pėms yra pagrindinė sąlyga 
išlaikyti taikingą sugyvenimą 
- kalbėjo popiežius.

Estijos prezidentas, sutik
damas popiežių Talino ora- 
uostyje, priminė, kad tūkstan
čiai Rusijos kariuomenės te
bėra jo krašte. Prezidentas 
pareiškė viltį, kad popiežiaus 
atsilankymas Estijoje bus aks
tinas Rusijai pasirašyti ka
riuomenės išvedimo sutartį 
kaip galima greičiau, nesta
tant jokių sąlygų.

Pasak laikraščio, Rusija su
laikė savo kariuomenės išve
dimą, norėdama išgauti dau
giau teisių rusų mažumai Es
tijoje.

Popiežius nekėlęs viešai 
šio klausimo, kai jis buvojo 
Baltijos valstybėse. Bet savai
tę prieš atvykimą į šiuos kraš
tus, jis pripažino Rusijos ka
riuomenės buvimą kaip šio re
giono problemą, kuri turi bū
ti išspręsta derybose.

— Tavęs, Lietuvos jaunime, - 
tėviškai kalba popiežius, - lau
kia labai sunkus, bet garbin
gas uždavinys - statyti savo 
krašto ateitį. Bažnyčia su ju
mis!

Popiežius kalba jaunimui 
apie pareigą. “Vedybos - mei
lė - darbas - džiaugsmas - tai 
ne tušti žodžiai. Dievo švieso
je jie įgyja naują reikšmę .. . 
Būkite sąžiningi, dori, darbš
tūs, paslaugūs, jautrūs kitiems, 
mylintys laisvę”.

Nežiūrint lietaus (“jūs jį už- 
programavot?” - pajuokavo 
Svečias), popiežiaus dialogas 
su jaunimu truko 3 vai. Šv. Tė
vui buvo įteiktos dovanos - lie
tuviškos kanklės bei rūtų ir le
lijų puokštė.

Priėjo šešių Lietuvos vysku
pijų atstovai su žvakėmis. Pa
sklido Jo Šventenybės palai
minta ugnies šviesa.

Savanorių prospektu Aukš
tasis Svečias išvyko iš Kauno. 
Merkiant rudens lietui, minios 
santūrių lietuvių kantriai sto
vėjo abipus prospekto, o Šv. 
Tėvas - šįkart važiuodamas at
virame automobilyje - siuntė 
mums apaštališkąjį palaimi
nimą.

Tikėkime, jog Dievo Tiesa 
palietė žmogaus protą ir širdį. 
Tikėkime atsinaujinusiu mū
sų žemės veidu. / Lietuvą ap
švietė Viltis.

Vatikanas pagyrė Rusijos 
sprendimą išvesti savo kariuo
menę iš Lietuvos, prieš atvyks
tant į šią šalį Šv. Tėvui.

Mažiau sutarčių
“Lietuvos aide” 1993 m. rug

sėjo 15 d. Česlovas Stankevi
čius, buvęs derybų su Rusija 
Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas ir dabartinis specia
liųjų misijų ambasadorius, 
pokalbyje su dienraščio ko
respondentu dėl santykių su 
Rusija pažymi:

— Atpalaiduoti Lietuvą nuo 
visų okupacijos metu jai pri
mestų kolonijinio pobūdžio 
ryšių. Rusija siekia tuos ryšius 
tvirtinti ir plėtoti, o dabarti
nė Lietuvos valdžia paklūsta... 
Apsigautume patikėję, kad be 
Rusijos negalėsime integruo
tis į Vakarų Europą. Vargu 
ar reikia eiti už parankės su 
Rusija. Kartu su latviais ir es
tais mes turime daug ryžtin
giau integruotis į Vakarų Eu
ropos ekonomikos ir saugumo 
sistemas.

... Visus santykius su Ru
sija (ekonomikos, energetikos, 
teisės ir kt.) reikia vertinti 
saugumo kriterijais, neleisti 
jokioje srityje įtraukti Lietu
vą į Rusijos kuriamas regulia
vimo sferas... Kuo mažiau 
sutarčių su Rusija, tuo mažiau 
pavojų Lietuvai. Lietuvos sau
gumo interesams kenktų gyvy
biškai svarbių įmonių ir ener
getikos objektų nors dalinis 
perdavimas Rusijai.

Stiprėjimo požymiai
Estija, kaip praneša ELTA, 

ankščiau už savo kaimynus 
pradėjo plėtoti komercinių 
bankų veiklą. Pirmoji iš Bal
tijos valstybių įsivedė tvirtą 
savo valiutą be tarpinių lai
kinųjų pinigų. Ji pirmoji pa
tyrė, kas yra bankų bankro
tai. Ir tai laikoma bankinės 
sistemos stiprėjimo požymiu.

Bankų operacijų pajamos 
esančios mažesnės negu Lat
vijoje ir Lietuvoje. Tai esąs 
brandumo bei stabilizacijos 
požymis.

Estijos bankų vadovas - so
cialinis bankas - per pusme
tį padidino daugiau kaip 40% 
savo aktyvus. Tai trigubai dau
giau negu tai atliko tolygus 
Latvijos bankas. Aplamai, eko
nomikoje estai tarp savo ki
tų dviejų kaimynų - Latvijos 
ir Lietuvos - pirmauja.

Pasirengę aukotis
Apie Latvijos rinkos ekono

miką palankiai atsiliepia vo
kiečių spauda. Rašoma, kad 
mokesčių lengvatomis, mone
tarine politika Latvija sten
giasi paskatinti užsienio vers
lininkus investuoti kapitalą 
Rygoje, kuris kadaise buvęs 
Hanzos miestas. Čia atgyjan
čios anų laikų tradicijos. Esą 
Vokietija esanti viena pagrin
dinių prekybos partnerių ir 
investuotojų.

Ryga vokiečiams esanti pa
traukli, nes čia yra pigesnė 
darbo jėga negu kitur Vaka
ruose. Darbininkams ir tar
nautojams Latvijoje mokama 
25 kartus mažesni atlyginimai 
negu Vokietijoje. O krašte spe
cialistų esama nemažai.

Iš kitos pusės Latvijoje žmo
nėms nėra lengva žengti į rin
kos ekonomiką. Tačiau žmonės 
esą pasirengę aukotis, nes jie 
brangina susigrąžintą suve
renumą.

Kariuomenės vado kandidatūra
BNS pranešimu, Lietuvos 

kariuomenės vadu siūlo Kraš
to apsaugos mokyklos virši
ninką pulk. Joną Andriškevi
čių.

Pulk. J. Andriškevičius yra 
baigęs Rusijoje aukštąją karo 
mokyklą ir karo akademiją. 
Tarnavo Rytų Vokietijoje, dir
bo Sibiro karinės apygardos 
pulko štabo viršininku, buvo 
štabo viršininko pavaduoto
jas Etiopijoje. Nuo 1984 m. iki 
1991 m. spalio mėn. ėjo Vil
niaus universiteto karinės 
katedros viršininko pareigas. 
Nuo 1966 m. buvo komunistų 
partijos narys. Iš jos pasi
traukė 1990 m. Nuo 1992 m. pra
džios iki rugpjūčio mėn. buvo 
savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybos mokymo centro vir
šininkas. J. Andr.

AfA 
STASYS 
BUBULIS

mirė 1993 m. rugsėjo 
23, ketvirtadienį; palai
dotas rugsėjo 27 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse 
Anapily.

Paliko giliam liū
desy žmoną Janiną, 
dukrą Dianą, sūnų 
Edvardą ir jų šeimas.

Ilsėkis ramybėje.

AfA 
STASIUI BUBULIUI

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

Malvina Kasperavičienė

BRANGIAM VYRUI, TĖVELIUI ir UOŠVIUI

AfA
STASIUI BUBULIUI

mirus,
jo žmoną, sūnų - mūsų mielą draugą EDVARDĄ su 
žmona ALDONA, dukrą DIANĄ su vyru CLAUS giliai 

užjaučiame bei kartu liūdime-

R. L. Andruliai E. R. Marcinkevičiai
R. R. Dresheriai D. R. Turėtai

MIELAM VYRUI ir TĖVELIUI

AfA 
STASIUI BUBULIUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JANINĄ, dukrą DIANĄ ir sūnų EDVARDĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

B. T. Stanuliai M. K. Lingiai
B. S. Prakapai A. T. Lingytė, M. D.

AfA
VYTAUTUI TAMULAIČIUI

mirus, 
mūsų mokytojai VIDAI TAMULAITYTEI-DAILYDIENEI 
ir jos šeimai bei giminėms reiškiame gilią užuojautą -

Toronto Maironio mokykla

AfA 
VYTAUTUI TAMULAIČIUI

mirus,
žmonai MARIJAI, dukrai VIDAI, sūnui VYTUKUI, jų 
šeimoms bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime -

E. K. Šlekiai L. G. Matukai
A. R. Šlekiai Z. B. Stanton

AfA 
rašytojui VYTAUTUI TAMULAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną MARIJĄ, dukrą VIDĄ, sūnų VYTAUTĄ su 
šeimomis, seseris ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Vladas ir Elzbieta Sondos 
Rimvydas, Dalia, Jūra, 

Darius Sondos

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

AfA 
agronomui VIKTORUI DAILYDEI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ELENĄ, dukrą JŪRATĘ, sūnus - ARŪNĄ 
ir KASTYTĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Vladas ir Elzbieta Sondos 
Rimvydas, Dalia, Jūra, 

Darius Sondos



Buvusio diplomatijos šefo pastabos 
Iš pokalbio su dr. STASIU B AČKIU “Europos lietuvyje 1993 m. 
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Dr. St. Bačkis, paklaustas 
apie gyvenimą Lietuvoje, pa
žymėjo, kad daug kas jam nesu
prantama. Jis ilgus metus susi
rašinėjęs su J. Urbšiu, buvusiu 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Jis buvęs sužavėtas, 
kai pastarasis ragino V. Lands
bergį dirbti kartu su A. Bra
zausku, o A. Brazauskui buvo 
siūloma bendradarbiauti su V. 
Landsbergiu.

Bet dabar nėra aišku, kas at
sitiko su Lietuva. Lietuva su
skilo į priešingas grupes. Buvo 
padaryta nemažai klaidų, ypač 
žemės ūkio reformoje. Dr. St. 
Bačkis JAV-se su savo kolego
mis dažnai kalbėdavęsis, kad 
Lietuvoje pirmiausia turėtų 
būti pertvarkytas žemės ūkis. 
Tačiau įvykusi reforma Lietu
voje yra baisi. Kenčia žemės 
ūkis ir jame dirbantys žmonės.

Užsienio žurnalistai paste
bėję, kad buvusi Lietuvos vy
riausybė turėjo sunkumų. At
rodė, kad vyriausybė yra, ta
čiau ji neturi įtakos savo kraš
te - jai nepaklūsta vietos ad
ministracija, savivaldybės.

Kai Lietuvoje prezidentu 
buvo išrinktas A. Brazauskas, 
dr. St. Bačkis buvo paklaustas 
vieno prancūzų žurnalisto, ar 
tai nereiškia Lietuvos grįžimo 
į komunistinį režimą. Jis atsa
kęs, kad, vertinant A. Brazaus
ko kovą su Gorbačiovu, atsiski
riant nuo Maskvos, manąs, jog 
šio asmens išrinkimas prezi
dentu negali būti laikomas grį
žimu į komunizmą. Tas pats 
žurnalistas vėliau jam sakęs, 
kad sutiktas A. Brazauskas Lie
tuvoje jam padaręs gerą įs
pūdį.

Pats dr. St. Bačkis esąs nuo
monės, kad kiekvienas žmogus 
yra klystantis ir turintis ką 
nors gražaus. Esą negalima ki
to smerkti, kad jis ne patrio
tas ar panašiai. Negalima iš
matuoti patriotizmo ir kiek 
kas tarnauja valstybei. Tai ga
linti spręsti tik istorija.

Buvusį diplomatą jaudina, 
kad Lietuvoje nėra politinių 
jėgų bendradarbiavimo bei 
solidarumo valstybės labui. 
Kai kurie laikraščiai stengia
si įsiūlyti mintį, kad Lietuva 
žūsta, praranda nepriklauso
mybę.

Pasak dr. St. Bačkio, 1918 m. 
visos politinės grupės tada 
uoliai bendradarbiavo ir žiū
rėjo valstybės interesų. Ypač 
svarbu užsieny nežeminti sa
vo vyriausybės autoriteto. Tuo 
klausimu “Katalikų pasaulyje” 
popiežiaus nuncijus Lietuvo
je rašęs: “Kritika turi būti šei
myniška, pozityvi. Niekada nei 
Lietuvoje, nei kur kitur nenau
dinga griaunanti ir negativi 
kritika. Pozityvi kritika ska
tina atsinaujinimą. Pvz., drau

giškai įspėtas aš padėkoju ir 
stengiuosi pasitaisyti. O jei
gu kas nors nori vien tik kriti
kuoti ir pastebi klaidas, tokiu 
atveju viršijamos draugiškų 
santykių ribos - kritika tampa 
nepozityvi, nedraugiška ir ne- 
šeimyniška. Linkiu, kad kritika 
būtų nukreipta visuomenės at
naujinimui”.

Prieš mirtį buvęs preziden
tas K. Grinius išsakęs mintį: 
“paskelbkim viens kitam am
nestiją”. Esą suprantama, kad 
tiems, kurie perėjo gulagus, 
sibirus, kalėjimus, išbuvo ver
gijoje, sunku atleisti ir dirb
ti kartu su žmonėmis, buvu
siais komunistų partijoje.

Lietuva buvusi garsi savo že
mės ūkiu, suklestėjusi po sėk
mingos M. Krupavičiaus refor
mos. Pastarasis prieš rinkimus 
atvykęs į valsčių ir pamatęs, 
kaip gražiai ir darniai tvarko
si savo ūkyje šeimininkė, jis 
iš pagarbos pabučiavo moteriš
kės ranką. Prezidentas A. Stul
ginskis stebėdamas žavėjosi 
ir sakė: jei taip visi gražiai 
kartu dirbtų Lietuvos labui.

Dr. STASYS BAČKIS, buvęs Lietuvos 
diplomatijos šefas

Pasak dr. St. Bačkio, dabar 
lietuviams trūksta solidaru
mo, vieningumo, pasišventimo, 
žiūrėjimo ne savo, o valstybės 
interesų. Kyšiai, mafija - vis
kas atrodo taip jau blogai. Sun
kumus galima nugalėti tik vie
nybe.

Lietuvos geografinė padėtis 
esanti labai nedėkinga. Daž
nai kyla ginčų su lenkais, su 
gudais. Pasirašant tarptauti
nes sutartis reikia ieškoti įvai
rių kelių - būti diplomatais. 
Dr. St. Bačkiui esą liūdna, kai 
dažnai skelbiamas pavojus 
Lietuvai. Jis ir daugelis užsie
niečių taip nemano. Didžiau
sias esąs Lietuvai pavojus, kad 
nemokama tvarkytis viduje. 
Daugiau rūpinamasi parašų 
rinkimu, manifestacijomis, o 
darbai daug kur apleisti. Ma
žiau dirbama, negu kad šven
čiama ir ieškoma pramogų. J.A.

Plakatai mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo, minint Molotovo-Ribbentropo pakto 54-sias metines
Nuotr. Alf. Laučkos

Kiek galų labdaros lazdai?
Kasdieniniai rūpesčiai Lietuvos ūkiuose, stoka tvarkančios rankos ir pastangos jiems padėti 

vome - du kartus po tūkstantį 
rublių ar talonų hektarui - 
ženkli parama. Bet siutina 
įteikimo nekonkretumas! Ne
žinome nei kiek tos labdaros 
skyrė tvirta valiuta, o ir kiek 
nubyrėjo šiuolaikiniams “viet- 
roviečiams”. Pagaliau nėra 
aiškumo kam turime būti dė
kingi ir už tai, ką gavome. Ma
nau amerikiečiai čia minimi 
tik kaip bendra sąvoka. O pini
gai buvo iš Europos bendruo
menės. Elementariausias pa
dorumas - padėkoti gerada
riams, bet kam ir kaip - dau
guma Lietuvos ūkininkų neži
nome.

J. DAGILIS, Biržai

apieŠiandieninės kalbos 
labdarą dažnai mintimis grąži
na į rūsčius pokario metus. 
Tada ir vaikiškomis akimis ma
tėme, kaip iš miško ateinan
tiems “žaliesiems” visko trūks
ta: šiltesnių drabužių, apavo, 
medikamentų. Prisidėjus kolū
kiniam badmečiui, ne ką juos 
net maistu galėjo paremti ir kai
miečiai. Visa paguoda, kad 
tuomet prašančių, reikalau
jančių paramos bebuvo likę 
vienetai. Dauguma buvo žu
vę arba kankinosi lageriuo
se. Liūdna, šventvagiška pa
guoda, bet tokia buvo realy
bė. Ar daug galėjo aprengti 
nuogas pusplikį, alkanas pa
maitinti pusalkanį?

Oi kaip tuomet jiems reikė
jo paramos! Medicininės, kari
nės, paprasčiausios medžia
ginės. Gal kai kurie būriai ir 
gavo, bet dauguma iki pasku
tinio atodūsio gyveno tik vil
timi, kad užjūriuose yra stip
rios valstybės, kurios tuoj tuoj 
ryžtingai įsikiš ir sutramdys 
tarpvalstybinį banditą - komu
nizmą, padės pakilti iš skurdo 
Lietuvai ir lietuviams.

O šventas naivume! Dabar, 
išslaptinus “Visiškai slaptus” 
dokumentus, žinome, kad dar 
1944 m. rugsėjo pabaigoje ge
nerolas Vietrovas, vadas divi
zijos, kuri kovojo su lietuviais 
Lietuvoje, A. Sniečkui rašė: 
“Prašau Jūsų nurodymo, kad 
būtų paskirta amerikoniškų 
dovanų divizijos karininkų, 
seržantų ir eilinių kareivių, 
dalyvavusių Lietuvos TSR įvyk
dytose operacijose, apdovano
jimui: 557 karininkams, 1140 
seržantų ir 2442 eiliniams ka
reiviams, iš viso 4139 žmonėms.

Kas mito amerikietišku 
maistu?

Po ketverių metų - 1948 me
tų spalio mėnesį tas pats ge
nerolas ir jo štabo karininkai 
LKP CK sekretoriui A. Snieč

kui rašys: “Per 4 atkaklios ko
vos su pikčiausiais tarybų val
džios priešais - lietuvių ir vo
kiečių buržuaziniais naciona
listais - metus divizijos dali
niai visiškai likvidavo 6 gaujų 
štabus, apie 300 banditų gru
pių. Užmušta ir suimta dau
giau kaip 1000 nacionalisti
nio pogrindžio vadeivų ir va
dovų, sunaikinti ir suimti 
26692 banditai, 3843 naciona
listinio pogrindžio dalyviai”.

Štai taip - mito amerikietiš
kais konservais, lepinosi ki
tais skanėstais ir tūkstančiais 
žudė lietuvius. Suprantama, 
tai labdaros kuriozų kraštuti
numas, bet tai labai susišau
kia su šiandiena. Formos ki
tos - esame ta pati. Pvz. aš esu 
iš tų laimingųjų, kurie dar 1992 
metų pavasarį iš kolūkinės san
tvarkos ramstytojų plėšte iš
plėšėme tėvų žemę. Mes ūki
ninkai! Būtent mums, atsiku
riantiems Lietuvos ūkinin
kams, kanadiečiai siuntę daug 
tonų kviečių. Bet tie kviečiai 
buvo verčiami į rublius, o iki 
pastarieji pasiekė adresatus - 
praėjo pusmetis. Na, kviečius 
visiems proporcingai padalin
ti - problema. Bet rudeniop 
vėl parama. Tvirta valiuta. Ta
čiau ir pastaroji verčiama į 
talonus. Sumos, santykiai vie
šai neskelbiami. Išmokėti del
siama. Degalai, trąšos, kitos 
ūkininkams būtinos medžiagos 
katastrofiškai pabrangsta. “Ar 
daug prasigyvenote iš ameri
konų?” - viešai šaipomasi. 
Taip, vilkinant, apgaudinė
jant nedaug. Bet ir tai, ką ga-

Rusiška technika
Vos tapęs prezidentu A. Bra

zauskas skubinosi į Gudiją. 
Teko girdėti tuo didžiuojasi 
ir dabar. O po vizito buvo gi
riamasi, kad susitarta dėl 
traktorių tiekimo Lietuvos 
žemdirbiams. Tai, ko vengė 
ankstesnis Lietuvos vadovas 
V. Landsbergis, nors buvo hu
manitaras, priimtina politiku 
tapusiam inžinieriui! Nors ei
liniam kaimo traktorininkui 
aišku, kad the griozdiški (di
dieji) gudiški traktoriai du 
tris kartus daugiau eikvoja de
galų už užsienietiškus. Tačiau 
jie reklamuojami peršami Lie
tuvai. Juk aišku, kad su rusiš
ka technika žemdirbystė nuosto
linga, ko matyt ir siekia Lietu
vos valdžia.

Tiksli, konkreti užsienietiš
ka labdara ne vienai lietuvių 
šeimai padėjo sunkią valandą, 
padėjo įsikibti į gyvenimą. 
Bet yra pavyzdžių, kai neap

Įgyvendink savo svajones

KANADOS 
TAUPYMO LAKŠTAIS

Jau 47-eri metai, kai milijonai kanadiečių, pasitikėdami Kanados taupymo 
lakštais, padeda įgyvendinti savo svajones.

galvotai, atmestinai paskir
ti tūkstantiai dolerių tik. su
kiršina žmones, pasėja įtaru
mą, nepasitikėjimą. Panaudo
jami visiškai priešingiems 
tikslams, negu skirti.

Nekilo rankos
Daug galų labdaros lazdai. 

Kiekvienas smogia savaip. Štai 
mums, biržiečiams, ne vieną 
dešimtmetį geru atgaivos gurkš
niu buvo Devenių kultūrinio 
fondo Čikagoje leidiniai. Pa
vieniai egzemplioriai, pasie
kę Biržus, kaip bibliografinės 
retenybės ėjo iš rankų į ran
kas. Tuo žadino lietuvišką sa
vimonę, nes parašyti nesilai
kant jokių cenzūros normų, be 
pataikavimo valdančiajai komu
nistų partijai. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, buvo tiki
masi, kad fondas dar labiau su
aktyvins veiklą, kad bus pakar
toti kai kurių knygų tiražai, 
išleista naujų. Bet štai prieš
rinkiminiame kvaitulyje ame
rikietis K. Bobelis tą fondą 
paskiria Lietuvos kultūrai. 
O kas pasakys, kad J. Ragaus
ko ateistinės knygos ar J. Min
kevičiaus 
fija nėra 
Bet ar to 
mes - jo 
politikieriams neberūpi. Už
tat, kai buvo renkami parašai 
už K. Bobelį, kaip kandidatą 
į prezidentus, šimtams Biržų 
krašto žmonių tam parašui ne
kilo rankos.

marksistinė filoso- 
tos kultūros dalis? 
siekė fondo kūrėjai, 
leidinių gerbėjai -

Suvalgęs vėl badaus
Labdara valstybinių, stam

bių žinybų mastu ir asmeninė, 
be abejonės, Lietuvai ir lietu
viams labai reikalinga. Bet ji 
neturėtų būti žudanti, alinan
ti ekonomiškai, demoralizuo
janti dvasiškai. Pirmiausia, 
užsieniečių dosnumu neturė
tų naudotis ir tvirtėti tos struk
tūros ir pavieniai asmenys, 
kurie priešingi Lietuvos ne
priklausomybei, jos ekono
miniam sutvirtėjimui, sava
rankiškumui. O dabar taip yra!

Kaip niekada dabar tinka 
filosofinis pastebėjimas, kad 
nereikia badaujančiam duoti 
žuvies. Suvalgęs vėl badaus. 
Badaujančiam reikia duoti 
tinklą. Kad išmoktų gaudyti 
žuvį. Išmokęs pats pasigaus, 
dar kitą pamaitins. Ir štai 
vaizdeliai iš šiandieninės 
Lietuvos gyvenimo.

Tepa močiutė vokišką mar
gariną, labdaros keliu gautą, 
ant pyrago, kepto iš valdžios 

vyrų Kazachstane pirktų kvie
čiu ir skaičiuoja centus. Ne
beužteks iki pensijos. Būtų 
kasdien atliekamo pieno, bet 
į pieninę nei savo , nei jos kai
mynes neveža. “Neatsimoka”, - 
sako. Gazolio daugiau išdegin
siu, negu uždirbsiu. Namuose 
išseperuotų, ir sau ir giminėms 
sviesto būtų, bet kad sepera- 
toriaus nėra. Todėl šuniukui, 
paršams išpila.

Gražiausių kviečių vištoms 
šlepteli. Paaugo aruose. Ir bly
nams, ir pyragams pakaktų. Bet 
kad apie Biržus tik malūnų 
mūrai likę. Nei kas pikliuoja, 
nei valcuoja. Su kažkokiais 
geležiniais velenais tik gyvu
liukams pratrina.

Rudenėja, šiltesnio drabužio 
reiktų. Nors aplink ganyklų - 
dešimtys avių prasimaitintų 
- nebėra prasmės auginti. Vil
nų keli maišai dar iš anksčiau 
pastogėje nežinia ko laukia. 
Nėra kas savas sukaršia, su
verpia. Tik keičia. O su iškeis
tomis nedaug pasidžiaugsi.

Lengviau užauginti arklį...
Tai pastebėjimai tik vienam 

vienkiemyje, kur gyvena guvi, 
darbšti pensininkė. Ir ne vo
kiško margarino, australiškos 
mocheros ji prašo. Bet elemen
tarios smulkiosios žemės ūkio 
mechanizacijos. Rajoniniu 
mastu tas dabartinis “lietu
viškas badas”, išgarsintas vi
same pasaulyje, dar baises
nis. Rudenėja, o per vasarą 
užaugintų gyvulių niekas ne
superka. Tai, kas supirkta, 
dar nuo pavasario neatlygin
ta. Reikėtų dirvas ruošti žiem
kenčių sėjai, o neaišku, kur 
dėti dar 1992-jų derliaus grū
dus. Niekam nebereikia pieno, 
mažina supirkimo kainą. Ūki
ninkui lengviau užauginti ark
lį, negu jam nupirkti pakink
tų komplektą. Kas yra - pras
ti ir brangūs. O kasmet tik ra
jono medžiotojų šimtų sume
džiotų šernų odos metamos į 
savartyną. Nejaugi netiktų 
bent tiems pakinktams. Tiktų, 
bet nėra technologijos, nėra, 
kas dirba. Nors bedarbių šim
tai. (Nukelta j 5-tą psl.)

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Beautiful Lithuania.
We fly you there more often.

Lufthansa has daily flights from Canada 
to Germany and from there 7 weekly 

nonstop flights to Vilnius. Add to 
this our attractive tariffs*, our friendly 
in - flight service and you’ll discover why

more international travellers fly Lufthansa 
to Central and Eastern Europe than any 
other airline.

Kanados taupymo lakštai yra visiškai garantuoti Kanados valdžios. Jie yra 
saugūs, užtikrinta investicija, kurios vertė niekada nepasikeis. Ir jūs nebūtinai 
turite būti Kanados pilietis juos perkant. Kiekvienas Kanados gyventojas gali 
pirkti Kanados taupymo lakštus.

Jūs bet kada galite iškeisti Kanados taupymo lakštus - taigi jūsų pinigai niekada 
nėra uždaryti. Taip pat Kanados taupymo lakštai 
siūlo jums konkurencinius grąžinimo nuošimčius.

X Šiais metais nuošimčių dydis ir pirkimo
riba bus pranešta spalio viduryje.

... Pardavimo laikotarpis yra nuo pirma- 
-% dienio, spalio 18 iki pirmadienio

lapkričio 1. Jūs galite savo mokė
jimą datuoti lapkričio 1-tą dieną, 
kai nauji lakštai pradeda uždirbti 

nuošimčius. Atsiminkite, 
kad lakštai gali būti išimti 
iš pardavimo bet kuriuo 
'metu - taigi nelaukite 
iki paskutinės minutės.

* For the best price ask your Travel Agent or call 
Lufthansa 1 -800-56-FLY-LH (in Toronto 368-4777).

Lufthansa
Canada JIĮL Les Obligations
Savings . d’ėoargne 
Bonds du Canada

Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

Canada
Pirkite savuosius nuo spalio 18 iki lapkričio 1

Smulki informacija gauna visur, kur tik parduodami Kanados taupymo lakštai.
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® LAISVOJE 11/(1111
VEŽIMĖLIAI INVALIDAMS

Vilniaus “Puntukas” gamina 
kėdes tipo vežimėlius invali
dams. Pradėtą darbą pratęs kiti 
“Puntuko” gaminiai, pritaikyti 
invalidų reikalams - staliukai, 
atramos invalidams ir po sunkių 
operacijų bei didelių nelaimių 
sveikstantiems pacientams. Nau
jaisiais Vilniaus “Puntuko” ga
miniais džiaugiasi jiems didelę 
paklausą turėsiantys Lietuvos 
sveikatos centrai.

SALEZIEČIAI LIETUVOJE
Lietuvoje atsikūrimo darbą 

pradėjo saleziečiai, jų vyriau
siuoju direktoriumi paskyrus 
kun. Krizantą Juknevičių, SDB, 
gimusį Kelmėje 1917 m. rugsė
jo 14 d. Jis mokėsi Kelmės pro
gimnazijoje, Šiaulių ir Kretin
gos gimnazijose, 1932-33 m. - 
pas saleziečius Italijoje. 1936 
m. įstojęs Kauno tarpdiecezinėn 
kunigų seminarijon, 1943 m. bai
gė teologijos fakultetą licencia
to laipsniu. 1942 m. gruodžio 19 
d. jį kunigu įšventino arkiv. Juo
zas Skvireckas. Dirbo įvairiose 
Lietuvos parapijose. Dvylika 
metų iki Lietuvos atgimimo lai
kų praleido klebonu Kaune, Šv. 
Antano Paduviečio šventovėje. 
Ten nuo 1985 m. organizavo sa
leziečių centrą, salezietes ap
gyvendinęs dviejuose namuose, 
saleziečius bendradarbius - 
prie Kauno klinikų. Lietuvos 
vyskupai saleziečiams yra pa
rūpinę keturis namus ir vieną 
namą su koplyčia Marijos Krikš
čionių Pagalbos dukterims Pale
mone, Kaune, Rumšiškėse, Vil
niuje ir Alytuje. Lietuvoje su 
kunigais, aspirantais, novici
jais ir novicijomis yra 40 sale
ziečių, užsilikusių užsienyje 
— 15. Lietuvių saleziečių namai 
Italijos Frascatyje bus likviduo
ti po poros metų. Tada Lietuvon 
bus perkeltas saleziečių archy
vas ir biblioteka.

ŽEMDIRBIŲ PIENO STREIKAS
Telšių rajono žemdirbiai rug

pjūčio 27 d. buvo pradėję strei
ką prieš akcinę bendrovę “Že
maitijos pienas”, nutraukdami 
pieno tiekimą jos perdirbimo 
įmonei. Žemdirbius suerzino že
ma kaina - vos 18 centų už kilog
ramą II rūšies pieno ir vėluoja
mas atsilyginimas už bendrovei 
pristatytą pieną. Vartotojams 
parduodamas pienas ir jo gami
niai labai pabrango. Vietoj svies
to gyventojai pradėjo pirkti už
sienietišką margariną, kuris 
šeimininkėms atrodė ne tik pi
gesnis, bet ir geresnis už lietu
višką sviestą. “Žemaitijos pie
no” bendrovė net 90% savo gami
nių pardavė Europos šalims už 
vertingesnę valiutą. Pieno tieki
mą sustabdžiusį Telšių rajono 
žemdirbių streiką panašiais 
veiksmais buvo pradėję remti 
Plungės, Šilalės, Zarasų ir Aly
taus rajonų žemdirbiai. Telšių 
rajono žemdirbių streikas bai
gėsi rugsėjo 1 d., “Žemaitijos 
pieno” bendrovei sutikus mokė
ti 30 centų už pristatytą kilogra
mą II rūšies pieno. Bendrovė 
taipgi įsipareigojo nedelsdama 
atsilyginti žemdirbiams už jau 
gautą pieną. Lietuvos vyriausy
bė pieno kainų nekontroliuoja. 
Akcinės bendrovės pačios pasi
rašo sutartis su perdirbto pie
no gaminių pirkėjais. Esą nesu
tarimai sumažėtų, jeigu patys 

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS

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

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

Medus........................... ............ 1 kg Apelsinai ...................... ............. 2 kg
Dešra rūkyta ................. ............ 3 kg Citrinos šviežios.......... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............. ...........  3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... ...........  1 kg Kava tirpstanti .............. .........  200 gr
Sviestas........................ ...........  1 kg Mielės .......................... .........  100 gr
Miltai .............................. ...........  2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ............ 3 kg Prieskoniai ... .......  200 gr
Ryžiai ........................... ............ 2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai ..................... ............ 2 kg Kiaušiniai ... .......  20vnt.
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............. 4 Itr.
Šokol. saldainiai............ ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ....... $100.00

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

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

žemdirbiai įsigiję akcijų, tap
tų pieno perdirbimo bendrovių 
dalininkais.

OLEGO SAVČIUKO BYLA
Tatjanos Ovčinikovos prane

šimu “Tiesos” rugpjūčio 28 d. 
laidoje, Lietuvos aukščiausiojo 
teismo kolegija baigė nagrinėti 
Ignalinos atominėj elektrinėj 
programuotoju dirbusio inž. 
Olego Savčiuko bylą. Žurnalis
tė T. Ovčinikova rašo: “Jis bu
vo kaltinamas tuo, jog 1991-1992 
m. tyčia gadino elektrinėje ban
domą ir eksploatuojamą progra
minę įrangą. Pagal sutartį su 
AE vadovybe ‘Kompiuterio’ ko
lektyvas kūrė programą analo
ginių parametrų grafiniams 
atvaizdavimams. Tačiau O. Sav- 
čiukas sukūrė ir panaudojo sa
vo programinę įrangą, kuri esą 
trukdė ‘Kompiuterio’ darbui. 
Teismas taip pat nustatė, jog 
O. Savčiukas sukūrė ir panau
dojo neleistiną programinę 
įrangą, kuria buvo galima iš
kreipti informaciją. O tai trik
dė informacinės skaičiavimo 
sistemos ‘Titan’ darbą. Teisme 
nebuvo įrodytas kaltinimas, 
kad O. Savčiukas bandė pakirsti 
Lietuvos valstybę ir jos ener
getiką ...” Tad programuoto
jas inž. O. Savčiukas, remian
tis BK 99 straipsnio pirmąja 
dalimi, buvo nuteistas kalėti 
pusantrų metų už tyčinį vals
tybinio turto sunaikinimą. Jis 
paleistas, nes tiek laiko jau 
buvo praleidęs kalėjime lauk
damas bylos. Liko tik 1.821 li
to teismo išlaidų padengimas.

TVARKĖ KARIŲ KAPUS
Šią vasarą Šilutės ir Jurbarko 

rajonuose buvo surengta karių 
kapų tvarkymo stovykla, kurion 
įsijungė apie 40 klaipėdiečių, 
iš įvairių Vokietijos miestų at
vykusių moksleivių bei studen
tų ir netgi būrelis verslininkų. 
Jie priklausė tarptautinei kapų 
tvarkymo organizacijai, visame 
pasaulyje tvarkančiai įvairių 
tautybių žuvusių karių kapus. 
Ši organizacija vadovaujasi prin
cipu, kad visi karuose žuvę ka
riai yra lygūs. Kilnų karių kapi
nių tvarkymo darbą Lietuvoje 
prieš ketverius metus pradėjo 
Vokietijos pilietis Hans Linke. 
Šiemetinės stovyklos nariai 
tvarkė kapavietes, kryžius, tvo
reles, želdinius Smalininkų ir 
Šilutės kapinėse. Ten yra palai
doti abiejų pasaulinių karių ei
liniai ir karininkai. Štovyklau- 
tojai kelias dienas dirbo Maci- 
kuose. Jų buvusiame dvare gi
mė vokiečių rašytojas Hermann 
Suederamann (1857—1928), savo 
kūriniuose daug rašęs apie Klai
pėdos krašto lietuvių gyveni
mą. Nepriklausomybės metais 
tą dvarą buvo nusipirkusi ir jame 
savo įgulą laikė Lietuvos ka
riuomenė. Vokiečiai, 1939 m. 
užėmę Klaipėdos kraštą, Maci- 
kų dvare įsirengė karo belais
vių stovyklą. II D. karo metais 
jie ten buvo uždarę sovietus ka
ro belaisvius, iš Vakarų atsi
veždavo net ir anglų bei ameri
kiečių. 1946-47 m. sovietai sto
vykloje laikė vokiečių karo be
laisvius, o 1949-55 m. ten turėjo 
priverčiamųjų darbų stovyklą 
kaliniams. Dabar Macikų dvaro 
centre yra įsikūrusi senelių prie
glauda. Šią vasarą taipgi sutvar
kytos karių kapinės Ramuičiuo- 
se ir Pagėgiuose. v. Kst.

ANDRIUS ČEPONKUS, 14 m. amžiaus St. Joseph mokyklos mokinys, Rus
sell, Ont. (prie Otavos) gavo aukščiausią Roberta Bondar vardo pripažinimą 
(award) ir stipendiją tiksliąją mokslą ir technologijos srityje. Kartu su 
kitais šešiais iškiliais mokiniais gegužės mėn. lankėsi Toronte, buvo 
priimtas Kanados astronautės ROBERTA BONDAR, apžiūrėjo Ryersono 
politechnikos instituto laboratorijos ir pasirodė pokalbyje Ontario TV 
laidoje. Andrius gerai kalba ietuviškai, aktyvus skautą veikloje ir geras 
krepšininkas. Nuotraukoje - su Kanados astronaute

Tėvynės sąjungos skyrius Kanadoje
Toronte įsisteigusi iniciaty

vinė grupė Tėvynės sąjungai 
remti suorganizvo Kanados 
Tėvynės sąjungos skyriaus 
steigiamąjį suvažiavimą, ku
ris įvyko rugsėjo 26 d. Onta
rio Hamiltone. Jame dalyvavo 
arti 100 asmenų.

Suvažiavimui pirmininkavo 
K. Manglicas. Programoje: pra
nešimas apie Tėvynės sąjun
gos veiklos tikslus bei siekius; 
veikla kitose valstybėse, jau
nimo sąskrydis Anykščiuose, 
tarptautinė veikla bei ryšiai; 
siūlymai organizacinei struk
tūrai ir veiklai Kanadoje. Dis
kusijose vyravo susirūpinimas 
Lietuvos pilietybės atgavimo 
klausimu; Kanadoje Tėvynės
sąjungos reikalams surinktų 
lėšų paskirstymas tarp Kana
dos ir Lietuvos; nario-rėmė- 
jo mokesčio nustatymas; gali
mybė prisidėti ne tik finansiš
kai, bet ir savo darbu bei pa
tirtimi; rūpestis dėl dešinių
jų jėgų efektyvaus ir pastovaus 
subūrimo į bendrą darbą Lie
tuvos, kap valstybės, naudai.

Suvažiavimas išrinko Kana
dos skyriaus tarybą, kurion 
įeina trys Lietuvos įgaliotiniai 
Kanadoje: E. Čuplįnskas, Vi Bi- 
reta ir dr. R. Petrauskas. Iš
rinkti - A. Eimantas iš Ota
vos, A. Ratavičienė iš Delhi- 
Tillsonburgo, V. Stanevičienė 
ir L. Ulbinas iš Hamiltono, VI. 
Butkys ir dr. J. Sungaila iš To-

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

ronto. Skyriaus taryba pasilie
ka teisę sudaryti Kanados sky
riaus valdybą iš tarybos narių 
arba kooptuotų asmenų. Lėšos 
renkamos Tėvynės sąjungai 
remti pagal susitarimą su Tė
vynės sąjungos valdyba Vilniu
je ir skirstomos taip: 70% visų 
lėšų priklauso TS centrui Lie
tuvoje; 30% pasilieka TS dar
bams Kanadoje. Metinis nario- 
rėmėjo mokestis $50 asmeniui. 
Lėšos, aukojamos šalia metinio 
mokesčio, 100% skiriamos Tė
vynės sąjungos veiklai Lietu
voje. Otavos, Toronto, Delhi, 
Hamiltono TS nariai grįžo su 
pasiryžimu savo apylinkėse 
steigti TS narių-rėmėjų gru
pes. G.P.

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ
416 Roncesvailes Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

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

1 zVJLIVjAl kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.75%
santaupas.................................. 2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius .,......................4%
1 m. term, indėlius ......................5%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.50%
3 m. term.indėlius ................. 5.25%
5 m. term. Indėlius ................ 6.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP ir RRIF 1 m........................5%
RRSP Ir RRIF Ind. 3 m...........5.25%
RRSP Ir RRIF ind. 5 m...........6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

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

Hamilton, Ontario
ATEITININKŲ KUOPA sveiki

na visus hamiltoniškius, sugrįžu
sius į darbus po šiltos vasaros. Ti
kim, kad visi smagiai atostogavo 
bei pailsėjo ir pilni energijos 
vėl įsijungs į šių metų veiklą.

Lapkričio 14 d. rengiamas rudens 
bazaras, lapkričio 28 ir gruodžio 6 d. 
bus maisto rinkliava į vargą pa
tekusiems žmonėms.

JAUNUČIAI ATEITININKAI pra
dėjo savo veiklą rugsėjo 28 d. Su
sirinkimai vyks kas dvi savaites 
nuo 5.30 v.p.p. iki 7 v.v. Aušros Var
tų parapijos salėje. Kviečiame jau
nimą prisijungti prie lietuviškos 
veiklos ir smagiai, linksmai pa
bendrauti su savo draugais. Bus 
įdomu ir galima ką naujo išmokti. 
Daugiau informacijos teikia p. 
Trumpickienė tel. 628-8962 arba 
M. Gudinskienė tel. 547-4536 Ha
miltone. K.

HAMILTONO RONALD McDO 
NALD HOUSE paremti pusryčiai 
įvyks spalio 24 d. M.G.

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

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t * .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

•4-

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

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

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

■ ■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Pik. Algimantas Garsys, dvi
dešimt šešerius metus tarna
vęs JAV marinų korpuse, ėjęs 
atsakingas pareigas ir dalyva
vęs Vietnamo kare, grįžo iš du 
mėnesius trukusios viešnagės 
Lietuvoje. Ten jis dirbo pata
rėju krašto apsaugos ministe
rijoje, “Geležinio vilko” bri
gadoje ir Lietuvos seimo vals
tybinio saugumo komitete. Įspū
džiais su Floridos lietuviais 
jis pasidalijo rugpjūčio 1 d. 
St. Petersburgo lietuvių klu
be. Lietuvos kariuomenė šiuo 
metu turi apie 12.000 karių. Ją 
sudaro viena lauko karių bri
gada, savanoriai ir trys pulkai 
vidiniams krašto apsaugos rei
kalams. Kariuomenei vadovauja 
sovietines karo mokyklas bai
gusieji karininkai. Pasak pik. 
A. Garsio, Lietuvos kariuome
nei trūksta gero ryšio tarp at
skirų jos grupių, vienodo lygio 
apmokymo ir gero apginklavi
mo. Labai apleistos ir Rusijon 
pasitraukusių dalinių paliktos 
kareivinės. Šiaip Lietuvos ka
rių nuotaika esanti gera, dir
bama nuoširdžiai. Pik. A. Gar
sini atrodo, kad ateityje jie ga
lės atlikti jiems patikėtas pa
reigas.

Lietuvių katalikų misija Phoe- 
nikse, Arizonos valstijoje, šie
met mini sidabrinę veiklos su
kaktį. Dabartinis jos dvasinis 
vadovas yra arkiv. Paulius Mar
cinkus, pasižymėjęs savo dar
bais Vatikane, gimęs ir augęs 
Čikagos Cicero priemiestyje. 
Lietuvių misijos nariams jis ski
ria nuo kitų savo darbų atlie
kamas laisvalaikio valandas, 
kas sekmadienį atnašaudamas 
Mišias, atlikdamas kitus dva
sinius patarnavimus. JAV ka
talikų vyskupų konferencija 
Vašingtone savo atstovais po
piežiaus Jono Pauliaus II sutik
tuvėse Lietuvoje pasirinko lie
tuvį arkiv. P. Marcinkų, Latvi-, 
joje - latvį vysk. C. A. Salatką. 
Phoenikso lietuvių katalikų mi
sijos nariai išleistuves Lietu
von išskrendančiam arkiv. P. 
Marcinkui surengė rugpjūčio 29 
d., susirinkę koplyčios svetai
nėje po jo atnašautų Mišių. Iš
leistuvės buvo kuklios, be joms 
įprastų vaišių. Misijos komiteto 
narė Aldona Klemkienė Čikago
je gimusiam arkiv. P. Marcinkui 
palinkėjo geros kelionės ir šil
tų įspūdžių gimtojoje tėvų žemė
je. Komiteto pirm. Ona Adomai
tienė jam įteikė tūkstančio dole
rių auką nuvežti Lietuvon kata
likų labdaros reikalams.

Australija
Brisbanės lietuviai džiaugiasi 

veiklia tautinių šokių grupe 
“Žilvitis”. Liepos 11 d. “Žilvi
čio” vyrai ir moterys šešiais šo
kiais įsijungė į tarptautinį kon
certą Gold Coast parodos atida
ryme. Šią koncertinę išvyką su
organizavo ALB Brisbanės apy
linkės valdybos pirm. Gaila Bag
donaitė. Rugpjūčio 1 d. K. Mil- 
vydienės pastangų dėka “Žilvi
čio” grupė dalyvavo Brisbanės 
ateivių centro Musgrave parke 
surengtoje įvairių tautybių fies
toje. Koncertinę programą ten 
atliko dvi dešimtys tautinių 
grupių. Jos turėjo palapines, 
kuriose fiestos lankytojam bu
vo siūlomi tautiniai patieka
lai ir gėrimai. Tūkstantinė mi
nia “Žilvičio” nariam plojo už 
jai atliktus keturis tautinius 
lietuvių šokius.

Lietuvos valstybės dieną, su
sietą su karaliaus Mindaugo ka
rūnacijos metinėmis, Džylongo 
(Geelong) lietuviai paminėjo 
Mišiomis Šv. Jono šventovėje

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

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

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

* Skambinkite dėl mūsą 
kubinią pėdu dėžią

* 1 kūb. pėdos dėžė 50 centą, 
2,4 kūb. pėdos - $1.00

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsą namą

Tel. (416) 643-3334 

liepos 11, sekmadienį. Po pa
maldų jų dalyviai susirinko Lie
tuvių namuose. Paskaitą šios 
istorinės šventės tema apie Min
daugo laikų ir dabartinę Lie
tuvą skaitė Tomas Kondrotas. 
Meninę programą atliko mišrus 
Džylongo lietuvių choras ir de- 
klamatorė Irta Valodkienė. Mi
nėjimo organizatoriams ir daly
viams padėkojo ALB Džylongo 
apylinkės valdybos pirm. O. 
Schrederis.

Britanija
DBLS tarybos šiemetinis suva

žiavimas įvyks spalio 9 d. Wol- 
verhamptono ukrainiečių klube. 
Dalyvaus DBLS tarybai priklau
sančių organizacijų ir DBLS 
slcyrių atstovai. Pagrindinė su
važiavimo tema - “Ryšių tarp iš
eivijos ir Lietuvos tolimesnės 
perspektyvos”. Suvažiavime da
lyvaus ir žodį tars Lietuvos am
basados Britanijoje laikinasis 
reikalų patikėtinis dr. Antanas 
Nesavas.

Skautininkas Jaras Alkis, 
DBLS valdybos pirmininkas, 
dalyvavo Lietuvių skautų sąjun
gos deimantinės sukakties sto
vykloje JAV Rako stovyklavie
tėj prie Custerio. J. Alkis taip
gi lankėsi Čikagoje pas PLB 
valdybos pirm. Bronių Nainį, 
susipažino su Lemonte steigia
mu Pasaulio lietuvių centru.

Vokietija
A.a. Ona Budaitė-Bartusevi- 

čienė-Komorowski, VLB Romu
vos apylinkės narė, mirė birže
lio 15 d. Weiterstadte. Velionė, 
gimusi Lietuvoje 1916 m. birže
lio 23 d., ten buvo ištekėjusi už 
Vinco Bartusevičiaus ir su juo 
atvyko Vokietijon. Gyvendami 
Luebecke, jiedu augino sūnų 
Vincą Bartusevičių, dabartinį 
VLB tarybos narį, krašto valdy
bos vicepirmininką ir Lietuvių 
kultūros instituto vedėją. Vy
rui mirus 1968 m., su šeima at
sikėlė Huettenfeldan ir daug 
metų dirbo virėja Vasario še
šioliktosios gimnazijoje. Už 
Komorowskio ištekėjo išėjusi 
pensijon 1982 m. Velionė bir
želio 15 d. palaidota Wittlicho 
kapinėse. Apeigas atliko vieti
nės vokiečių katalikų Šv. Mor
kaus parapijos klebonas kun. 
Halfmann. Gedulines Mišias at
našavo ir pamokslą sakė Vasa
rio šešioliktosios gimnazijos 
kapelionas kun. Jonas Dėdinas. 
Velionės laidotuvėse, be gimi
nių, dalyvavo VLB krašto valdy
bos pirm. A. Lipšys, gimnazijos 
kuratorijos valdybos pirm. V. 
J. Damijonaitis, gimnazijos di
rektorius A. Šmitas, VLB reika
lų vedėjas J. Lukošius.

“Dievas teikia nuims meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed x Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus'

OntarioSudbury

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

FAX (416) 643-8980



“VILNIAUS RŪMŲ” kertinio akmens šventinimo apeigas atlieka kun. AUG. SIMANAVIČIUS, OFM. Salia jo kun. 
J. STAŠKUS ir “TŽ” redaktorius prel. dr. PR. GAIDA. Nuotraukos kairėje Toronto miesto burmistras ART EGGLE- 
TON (antras iš kairės) ir kiti svečiai; dešinėje klubo pirm. H. ADOMONIS Nuotr. St. Dabkaus

Užmiršta sukaktis
100 metų nuo prof. K. Pakšto gimimo

Siekini grietiną užtvaras
Kaip Toronto pensininkų klubas pastatydino “Vilniaus rūmus”

HENRIKAS ADOMONIS

Gražus sumanymas
1973 m. balandžio 7 d. Toron

to Lietuvių namuose susirin
kę 153 pensininkai įsteigė To
ronto lietuvių pensininkų klu
bų. Šiandien švenčiame to klu
bo 20 metų veiklos sukaktį.

1978 m. balandžio 10 d. klu
bas buvo įregistruotas Ontario 
valdžios įstaigose. Tuo reika
lu rūpinosi tuometinis klubo 
pirm. Jonas Karpis, daug pasi
darbavęs klubo steigime. Gau
tas registracijos dokumentas 
nr. 0376709 suteikė galimybę 
įsigyti nekilnojamą turtą. Ta
da nedelsiant buvo pradėta or
ganizuoti statyba nuosavo 
daugiabučio namo, kuriame 
pensininkai mokėtų žemesnę 
nuomą. 1981 m. kovo 31 d. me
tiniame narių susirinkime 
buvau išrinktas į valdybą vice
pirmininko pareigoms.

Pradėta įtemptai ruoštis pro
jekto įgyvendinimui. Pasira
šyta sutartis su architektų 
bendrove “Brus & Braun”. Ga
na sunkiai sekėsi, nes nebuvo 
lėšų. Norėta pastate turėti ir 
didžiulę sporto salę, antrą di
džiausią visame Toronte, bet 
sporto salės statybai mortgi- 
čių bendrovė (CMHC) lėšų ne
skyrė. Geradarių nebuvo, o 
CMCH nustatytas laikas pradė
ti statybą artinosi prie pabai

TORONTO PENSININKŲ KLUBO VALDYBA, kuri rūpinosi “Vilniaus rū
mų” (Vilnius Manor) įsigijimu. Iš kairės sėdi: GUNDA ADOMAITIENĖ, 
HENRIKAS ADOMONIS - pirm., STASYS GRIGALIŪNAS - vicepirm., 
PRANĖ JUODIENĖ - sekr.; stovi: p. BASALYKAS - ižd., KAZYS DAUNYS, 
JONAS POŠKA, BENIUS JACKUS - statybos k-to nariai ir STASYS RA
ČIŪNAS Nuotr. B. Tarvydo

NORDLAND EXPRESS

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).

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

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.

gos. 1982 m. balandžio 13 d. 
metiniame narių susirinkime 
buvo gana aiškiai pasisakyta 
prieš tokį projektą. Po karštų 
diskusijų ir ilgų kalbų buvo 
išrinkta nauja valdyba. Man 
teko pirmininko ir statybos 
koordinatoriaus pareigos. 
Prieš akis stovėjo didžiulis 
darbas, tačiau statyboje turė
jau patirties, ir numatyti dar
bai manęs negąsdino.

Statybos eiga
1982 m. gegužės 27 d. Pensi

ninkų klubo patalpose visa val
dyba pasirašė sutartį su Mor- 
gard Trust dėl $6,000,200 pa
skolos iš 18.625% 5 metams, su 
galimybe atnaujinti; 1982 m. 
gegužės 28 d. pasirašyta sutar
tis su CMHC dėl $6,5 mil. pa
skolos garantijų; 1982 m. birže
lio 3 d. pasirašyta sutartis su 
statybos rangovu Rampart už 
$4,132,942 pastatyti daugia
butį pastatą per 56 savaites; 
1982 m. birželio 10 d. žemės 
prakasimo apeigos; 1982 m. bir
želio 14 d. visa valdyba pasi
rašė žemės pirkimo ir paskolos 
dokumentus; 1982 m. birželio 
15 d. Toronto miesto rotušė
je nupirktas žemės sklypas 
pastatui. Sumokėta $601,112,03; 
1982 m. liepos 22 d. pasirašy
ta sutartis su Ontario Commu
nity Housing Assistance Pro
gram įstaiga padėti tiems, ku

rie neįstengia mokėti pilnos 
nuomos; 1984 m. birželio 5 d. 
“Vilniaus rūmų” oficialaus 
atidarymo iškilmė.

Iš viso buvo pasirašyta 23 
sutartys. Jos nurodė mums ke
lią, kuriuo turime eiti 35 me
tus. Paskirtis nustatyta: aprū
pinti tiktai gyventojus visais 
patogumais. Būsimiems šio 
Pensininkų klubo vadovams 
būtinai reikėtų susipažinti 
su visais pasižadėjimais. 
Kandidatų organizacijų vado
vybėms jau pradeda trūkti. 
Tačiau vadovybės yra įparei
gotos nešti atsakomybę, rūpes
tį, apsaugoti organizacijos 
turtą.

Prisimintini pirmūnai
Šiandieniniai pensininkai yra 

išeivijos pirmūnai, įsteigę ge
rai veikiančias mūsų parapi
jas, Lietuvių namus, koopera
tyvus, fondus, lietuvių sody
bas bei stovyklavietes. Jie pa
dėjo pagrindus Kanados lietu
vių tautinei, religinei bei kul
tūrinei veiklai. Esant šiems pa
grindams, dabar jau lengva 
veikti jaunesniems, kurie pen
sininkus pakeičia.

Šia proga tinka prisiminti bu
vusį daugiabučio statybos ini
ciatorių ir Pensininkų klubo 
pirmininką velionį Joną Karpį. 
Praėjo jau dešimt metų, kai jis 
atsiskyrė iš mūsų tarpo. Jo dar
bai betgi nėra pamiršti. Jis bu
vo energingas, sumanus, tvirto 
nusistatymo, šviesios atmin
ties žmogus. Turėjo daug gerų 
sumanymų. Labai pergyvenda
vo ne tik savo, bet ir kitų ne
sėkmes. Per daug užimtas bend
ruomeniniais darbais, ne
kreipdavo dėmesio į savo svei
katos būklę - trūko laiko save 
prižiūrėti. Klubo pradininkai 
sudarė galimybes pagerinti 
pensininkų gyvenimą ekono
miškai, veikti kultūrinėje, so
cialinėje srityje ir stiprėti mo
rališkai.

Šiandien švenčiame dvigu
bą sukaktį: 20 metų nuo Pensi
ninkų klubo įsteigimo ir 10 me
tų nuo “Vilniaus rūmų” staty
bos užbaigimo. Kaip buvęs klu
bo pirmininkas ir statybos vyk
dytojas sveikinu klubo valdy
bą, narius, “Vilniaus rūmų” 
tarnautojus ir gyventojus už 
rūpestingą tvarkymą, ištver
mę ir kantrybę. Linkiu ir toliau 
išlaikyti šio pastato puikų vaiz
dą, o visiems sulaukti ilgo am
žiaus.

IGNAS MEDŽIUKAS

Prof. Kazys Pakštas, tautos 
šauklys, kaip jį pavadino jo 
biografas J. Eretas, numatė, 
kad Lietuva dėl savo geopoli
tinės padėties bus okupuota ir 
ta okupacija galinti trukti il
gesnį laiką. Išvykęs į JAV, vi
sur, kur tik galėjo, stengėsi ati
dengti tikrąjį bolševikų veidą, 
nors tada tokia kalba buvo ne
madinga, nes Sovietų Sąjunga 
buvo Amerikos sąjungininkė. 
Kas nuostabu, — prof. K. Pakš
to “pranašavimai” išsipildė.

Prof. K. Pakštas gimė 1893 m. 
birželio 29 d. Alinaukos vien
kiemyje, prie Alaušo ežero, 
Užpalių valsč., Utenos apskri
tyje. Taigi šiemet suėjo 100- 
tasis šio didelio patrioto ir 
veikėjo gimtadienis. Jo tėvas 
buvo išsinuomojęs iš pusės 
palivarką iš nusigyvenusio 
dvarininko. Tėvas buvo nera
maus būdo, matyt, tai persi
davė ir sūnui. Iš dviejų žmo
nų jo tėvas turėjo 17 vaikų. 
Kazys buvo, rodos, 15-tas vai
kas. Kazio tėvas kilnojosi iš 
vienos vietos į kitą, kol jis Už
palių miestelyje nusipirko se
nus namus su sklypeliu žemės. 
Turėdamas dailidės gabumų, 
jis atsiremontavo savo namą 
ir tuo amatu vertėsi iki mir
ties.

PROF. KAZYS PAKŠTAS

Kelias į mokslą
Kazys iš pradžių dvejus me

tus mokėsi slaptoje lietuviš
koje mokykloje, o vėliau pen
kerius metus lankė Užpalių 
pradžios mokyklą, kur viskas 
buvo dėstoma rusiškai. 1908 m. 
baigęs tą mokyklą, išvyko į 
Kauną, gavo darbą S. Banaičio 
spaustuvėje pasiuntiniu ir 
korektorium. Atlyginimas bu
vo toks mažas (tik 8 rubliai 
mėn.), kad iš jo galėjo vos var
gingai pragyventi. Pasiryžo 
toliau mokytis privačiai. 1912 
m. nuvyko į Petrapilį, kur gy
veno jo dėdė, ir išlaikė egza
minus 6 klasių pažymėjimui 
gauti.

Tų pat metų rudenį Kazys 
įstojo į Žemaičių kunigų se
minariją Kaune. Nejausda
mas pašaukimo į kunigų luo
mą, 1913 m. prieš Velykas Ka
zys nusivilko sutaną. Susira
do darbą Jiezno vaistinėje, 
vėliau Birštone. Bet šis užsi
ėmimas jo nepatenkino. Tada 

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma .......... • ••» . ......... .

Perkėlimo mokestis - 4% ...............

Pristatymas ....12.00. ....15.00.

Viso

Siuntėjas:........................................ ......... Gavėjas ; .....

1

Tel: .................................................... Tel: .................................... |
j*

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

jis pasiryžo vykti Amerikon, 
į neribotų galimybių šalį. Či
kagoje gyveno jo sesuo Kons
tancija. Jos paprašė paskolin
ti pinigų susimokėti už “ship- 
kartę”. Slapta nuvyko į Breme
ną ir iš ten mažu laivu išplau
kė į Ameriką. Po 28 dienų pa
siekė Amerikos krantus — 
1914 m. sausio 26 d. Iš Baltimo- 
rės skubėjo į Čikagą pas se
serį.

Kazys, toliau siekdamas 
mokslo, 1915 m. pavasarį įstojo 
į Valparaiso universitetą. Pir
miausia jam rūpėjo gauti aukš
tesniosios mokyklos atestatą. 
Tų pat metų rudenį įstojo į Lo- 
yolos universitetą Čikagoje. 
Dalyvavo visuomeninėje veik
loje, įsijungė į Vyčius ir tuo
jau savo veiklumu daugelį už
imponavo. Įkūrus Tautos fon
dą, Kazys tapo jo generaliniu 
sekretoriumi. Persikėlęs į 
Bruklyną, 1917 m. Kazys įsto
jo į Fordhamo universitetą 
Niujorke, kurį lankė vakarais.

Delegacijos sekretorius
1918 m. Tautos fondas siun

tė delegaciją į Europą. Šios de
legacijos sekretorium buvo 
Kazys Pakštas. Apsigyveno Lo
zanoje, Šveicarijoje. Čia įsto
jo į universitetą patobulinti 
savo prancūzų kalbą.

1919 m., gavęs vokiečių vizą, 
išvyko į Lietuvą. Kaune aplan
kė prez. A. Smetoną, ministerį 
pirmininką M. Sleževičių ir 
pasisiūlė Lietuvai padėti. Sle
ževičius patarė nueiti pas 
krašto apsaugos ministerio 
pareigas einantį A. Merkį, ku
ris jį paskyrė ryšio karininku 
kapitono laipsniu prie Pran
cūzijos, Amerikos ir Anglijos 
karinių misijų. Pasisiūdino 
kapitono uniformą ir tapo ypa
tingiems reikalams karo val
dininku.

Į Šveicariją K. Pakštas grįžo 
1919 m. birželio mėn. Įstojo į 
Friburgo universitetą. Studi
javo ekonomiką, bet po 4 se
mestrų perėjo į Gamtos moks
lų fakultetą, pagrindine ša
ka pasirinkdamas geografiją. 
Baigiamuosius žodinius dok
torato egzaminus K. Pakštas 
išlaikė 1923 m. kovo 15 d. Di- 
zertaciją parašė prancūzų kal
ba apie Lietuvos klimatą. Dak
taro diplomą universitetas iš
davė 1928 m. liepos 5 d.

Universiteto docentas
Nuo 1923 m. birželio mėn. K. 

Pakštas buvo “Darbininko” re
daktorium Bostone. 1924 m. ge
gužės mėn. jis Kanadoje vedė 
Onutę Vosyliūtę. Pakštai per
sikėlė į Čikagą, kur jis buvo 
pakviestas “Draugo” redakto
rium.

1925 m. K. Pakštas ėjo docen
to pareigas Kauno universite
te Filosofijos fakultete geo
grafijos katedroje. 1926 m. pa
keltas docentu, o 1929 m. eks
traordinariniu profesorium. 
Šioje srityje K. Pakštas Lie
tuvoje buvo pionierius, padė
jęs geografijos mokslui pa
grindus. Todėl atostogų metu 
daug keliaudavo. Jam daug pa
dėjo anglų, prancūzų bei rusų 
kalbų mokėjimas.
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Šilavote už kapinių tvoros į duobę buvo verčiami partizanų kūnai, niekinti 
Prienų turgaus aikštėje ir prie Šilavoto bažnyčios šventoriaus. Šioje vie
toje dabar įrengtos partizanų kapinaitės su Gedimino stulpais iš žalumynų 
ir aukštu kryžiumi. Kad čia plevėsuotų trispalvė, pastoviai rūpinasi kau
nietė vado Žiedo žmona Konstancija Stravinskienė-Gėrybienė (pirmoji 
iš dešinės) Nuotr. A. Garmutės

Pranašingas numatymas
1928 m. vasario 16, kalbėda

mas Kybartuose geležinkelie
čių salėje, jis sakė: “Ar mūsų 
nepriklausomybė nebus tik 
kelių dešimtmečių meteoras?” 
Jis kėlė Lietuvos sujūrinimą. 
Paleido šūkį “Veidu į jūrą!” 
Buvo vienas iš steigėjų Varų 
sąjungos. “Ne toje vietoje Vy
tautas žirgą plukdė”, — kalbė
jo jis. 1930 m. buvo išrinktas 
Ateitininkų federacijos vadu.

Po 1939 m. lenkų ultimatumo 
lankė prezidentą A. Smetoną 
ir kitus vyriausybės narius. 
Ragino, kad į užsienį būtų iš
vežtas auksas, svetimų valiu
tų atsargos, lituanistinės bi
bliotekos, archyvas. Sakė rei
kia parinkti būrį lituanisti
kos stipendininkų, pasiun- 
čiant juos į kurį nors vakarų 
universitetą. Toks pasitrauki
mas galįs užtrukti ilgesnį lai
ką, gal net keliasdešimt me
tų. Savo autobiografijoje Pakš
tas rašė: “Turėdamas galvoje 
pavojingą Lietuvos geografinę 
padėtį ir žinodamas didžiųjų 
kaimynų apetitus, niekuomet 
nemaniau, kad mūsų nepri
klausomybė bus ilgai toleruo
jama”.

Vazos ordino riteris
1939 m. gegužės 31 d. prof. 

K. Pakštas su žmona vakariniu 
traukiniu per Klaipėdą ir Goe- 
teburgą švedų laivu išvyko į 
JAV. Jį išlydėjo apie 300 žmo
nių. Birželio 10 d. Pakštai jau 
buvo Niujorke. Nuvyko į Los 
Angeles, kur K. Pakštas UCLA 
dėstė Vidurinės Europos poli
tinę geografiją.

K. Pakštas buvo įkūręs Lie- 
tuvių-švedų draugiją ir rūpi
nosi Baltoskandijos sudary
mu. Jau 1934 m. jis buvo šve
dų apdovanotas Andree meda
liu ir pakviestas į karaliaus 
rūmus. 1939 m. gegužės 26 d. jis 
buvo pakeltas į Vazos ordino 
riterius. Kalifornijos univer
sitetas pakvietė Švedijos vice

konsulą įteikti profesoriui K. 
Pakštui šį garbės ženklą uni
versiteto auditorijoje.

1941 m. pavasarį K. Pakštas 
baigė paskaitas Kalifornijos 
universitete. Jis persikėlė į 
Čikagą, kur dirbo Amerikos 
Romos katalikų federacijos 
įkurtame informacijos biure, 
bet greitai jis buvo pakvies
tas vadovauti Lietuvių kultū
ros fondui. 1943 m. gavo dar
bą Carltono kolegijoje North
field, Minn., kur jis ruošė Eu
ropos karinės okupacijos val
dininkus.

Vėliau apsigyveno Niujor
ke, kur trumpai darbavosi Lie
tuvių tarybos informacijos 
biure. 1944 m. rudenį darba
vosi BALFe, bet turėjo iš šios 
tarnybos pasitraukti dėl po
litinių intrigų. Tapo bedar
bis, gerų žmonių remiamas. 
Sugrįžus į Kaliforniją sušlu
bavo sveikata. Sustiprėjęs, 
1947 m. dirbo kariškoje kalbų 
mokykloje Monterey.

Ieškojo atsarginei 
Lietuvai vietos

1949 m. K. Pakštas profeso
riavo Duquesne universitete 
Pittsburge. Persikėlęs į Va
šingtoną dirbo Kongreso bi
bliotekoje tyrimų analistu, 
bet ir čia dirbdamas nenuri
mo. Dar trumpai profesoriavo 
Marylando universitete.

1958 m. lankėsi Britų Hon
dūre bei Ispanų Hondūre, ieš
kodamas atsarginei Lietuvai 
vietos. Nuo 1957 m. buvo pro
fesorius Steubenville kole
gijoje, Ohio, kur tikėjosi išsi
tarnauti nors minimalią pensi- 
jėlę. Deja, pensija ėmė rūpin
tis tik sulaukęs 65 metų.

Mirus žmonai, 1959 m. rug
pjūčio 1 d. vedė Janę Marke- 
vičiūtę-Narusevičienę, gyve
nusią Floridoj, kur tikėjosi 
praleisti pensininko dienas. 
Deja, 1960 m. rugsėjo 11 d., po 
ateitininkų kongreso, kur bu
vo pasakęs paskutinę kalbą, 
staiga mirė nuo širdies smū-
gio. Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse Čikagoje.

Kiek galų...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Bijo laisvo žmogaus
Vietinio neūkiškumo į jau

čio odą nesurašytum. Bet, kad 
ir tas neišdirbtas odas kaip 
žaliavą į užsienius išveža. Ne
įtikėtina, kad dabar valdan
čioji partija čia suminėtų ir 
kitų problemų bent dalies ne
galėtų išspręsti. Matyt tai ne
naudinga. Šaukdami, kaip Są
jūdis, landsbergininkai nu
skurdino Lietuvą, sugriovė že
mės ūkį, kraunasi politinį ka
pitalą. Pasiskelbę darbo parti
ja ir visiškai nuvertinę dirban
čio žmogaus pastangas, visomis 
galimomis priemonėmis sten
giasi jį išlaikyti skurde. Nes 
ekonomiškai laisvas žmogus - 
jau laisvas. Šito jie labiau
siai ir bijo. Neatsiųsti į Lietu
vą lengvai ne tik užsienietiško 
traktoriaus, bet paprasčiau
sio seperatoriaus. Nes tai bus 
dovana, muitinėje apmokesti
nama nemažais mokesčiais. 
Šiandieniniams vietroviečiams 
nereikia prašinėti, kad kažkas 
juos apdovanotų amerikietiš
komis dovanomis. Patys suge
ba pasiimti.
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KUNIGAS KONSTANTINAS GULBINAS, OFM Cap.

Laisvėj imas per nauj ac švietimą.
Pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi prof. dr. B. Vaškeliu

Jo kunigystei - penkiasdešimt metų 
Žymios Vokietijos dalies lietuvių kapeliono kunigo 

KONSTANTINO GULBINO, kapucinų vienuolio, sukaktis.
Apie ją rašė ir vokiečių laikraštis

Vokietijos Šiaurės Reino- 
Vestfalijos krašto lietuvius 
nuo 1945 m. sausio 1 d. aptar
nauja kapucinas kunigas T. 
Konstantinas Gulbinas. Kuni
gu įšventintas Antrojo pasau
linio karo metu Muensteryje 
1943 m. rugpjūčio 1 d. kartu 
su T. Alfonsu M. Bernatonių, 
OFM Cap. Taigi praėjusią vasa
rą sukako 50 metų. Ta proga 
Essen’o vyskupijos savaitraš
tis “Ruhrwort” atsiuntė savo 
korespondentą, kuris aplankė 
sukaktuvininką ir š.m. 30-tame 
to savaitraščio numeryje lie
pos 31 d. paskelbė straipsnį.

Straipsnis turi net dvigubą 
antraštę. “Jungtuvės Nieder- 
sachsen krašte, laidotuvės 
Hamburge” - skamba pirmoji. 
Pramonės krašto gyventojams, 
kurių didelė dalis ir sudaro 
Essen’o vyskupiją, abu geogra
finiai vardai gerai žinomi ir 
vaizdžiai pasako, kad lietuvių 
katalikų sielovados darbas Vo
kietijoje surištas su dideliais 
nuotoliais. Antroji antraštė, 
stambiu šriftu, teigia, kad Tė
vas kapucinas katalikams iš 
Lietuvos visuomet pasiruošęs 
patarnauti.

Kai Raudonoji armija 1940 
m. įžygiavo į Lietuvą, vienas 
kapucinas jam patarė: “Žiūrėk, 
kad kaip nors pasiektum Vo
kietiją, nes čia tu nebegalėsi 
tapti kunigu”. Konstantinas 
Gulbinas pabėgo į Vakarų Vo
kietiją. Kitaip sakant, tai Ru
sijos armijos nuopelnas, kad 
jis šiandien yra kunigas ir lie
tuvių kapelionas Essen’o vys
kupijoje.

Bet Essen’o vyskupijos adre
sų sąrašuose veltui ieškotu
me Lietuvių misijos. Jau 73 m. 
peržengęs Tėvas Konstanti
nas gyvena nuošaliai kapuci
nų vienuolyne Oberhausen- 
Sterkrade. Mat lietuvių skai
čius labai nedidelis, ir T. Gul
bino sielovados sritis nesiri
boja Essen’o vyskupija: “Nuo 
1960 m. esu viso Š. Reino-Vest
falijos krašto kapelionas”.

Po karo pabaigos lietuvių 
sielovados padėtis stipriai kei
tėsi. Tuoj po karo Reino ir Vest? 
falijos kraštuose gyveno keli 
tūkstančiai lietuvių, o šiandien 
visame Š. Reino-Vestfalijos 
krašte jų beliko tik apie 500. 
1950-51 m. laikotarpyje didžiau
sia lietuvių dalis emigravo į 
JAV, Kanadą ir Australiją. O 
kad 500 lietuvių skaičius iš
lieka, priklauso nuo atbėgėlių 
ir vėlyvų vokiečių kilmės emi
grantų, kurie ieško Vokietijo
je naujos tėvynės, paaiškino T. 
Konstantinas. Bet jis žino, kad 
“ne visi ieško ryšio su kunigu”.

Tačiau yra ir tokių, kurie ne
žino, kad Essen’o, Paderborn’o, 
Achen’o, Koeln’o ir Muenster’io 
vyskupijos T. kun. Konstanti
nui patikėjo lietuvių kapeliono 
pareigas. Dažniausiai atsitik
tinai - pasakoja doktoratą įsi
gijęs žilabarzdis kunigas - 
“randu ryšį su naujai atvyku
siais”. Vienu atveju vokietis 
kunigas lankėsi atbėgėliams 
skirtuose namuose ir ten suti
ko lietuvį, su kuriuo vokiškai 

nesusikalbėjo. Tas kunigas pa
skambino į Sterkrades kapuci
nų vienuolyną, ir T. Konstan
tinas netrukus atvyko. “Būna 
ir taip, kad vokietis klebonas 
pakviečia mane kaip vertėją, 
ir tokiu būdu užsimezga ryšys 
su žmonėmis”.

T. Konstantinas reguliariai 
laiko Mišias lietuvių kalba. 
Kartą per mėnesį susirenka 
iki 40 lietuvių Sankt-Maria- 
Geburt (Švenčiausios Merge
lės Marijos gimimo) Muelheim- 
Ruhr parapijos šventovėje. Ke
turis kartus per metus jis lan
ko lietuvius Moenchenglad- 
bach’e. O jei pasitaiko krikš
tas, jungtuvės ar laidotuvės, 
jis irgi dažnai kviečiamas. Pri
sieina jam pavaduoti ir šiaurės 
Vokietijos vyskupijų lietuvį 
kunigą. “Tada kartais reikia 
nukeliauti į vestuves kokioje 
nors Niedersachsen’o krašto 
vietovėje ar į laidotuves dar 
už Hamburgo”.

Likusį laiką jis panaudoja 
savo tautiečių laiškų ir doku
mentų vertimui arba talkina 
toje srityje Vokietijos vysku
pų konferencijos delegatui 
lietuvių sielovadai.

Tie lietuviai, kuriems pa
vyksta sutvarkyti dokumentus, 
ypatingų sunkumų čia neturi. 
Daug kas yra vedę vokietaites 
arba lietuvaitės, ištekėjusios 
už vokiečių. T. Gulbino nuomo
ne, “lietuviai negali gyventi 
kaip gete, nes jų tiek mažai 
tėra”. Todėl lietuviai privalo 
prisitaikyti prie Vokietijos 
sąlygų. Tai atsispindi ir pamal
dų lankytojų skaičiuje: “Kaip 
vokiečių tik apie 10% belanko 
pamaldas, taip daro ir lietu
viai”. Kor.

Nauja siuntinių pristatymo firma 
dabar priima siuntinius

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

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

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

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

visų Lietuvą.
4. Kaina $0.80 už svarų (įskaitant paėmimų ir pristatymų). Mini

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

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

Dėl paėmimo ar smulkesnių informacijų skambinkite:
Toronto ir Mississaugos rajone .............  Lilijai (416)763-3586
Londono rajone....................... Aldonai (519)472-0073

arba Aleksui (519)672-4944 
Hamiltono ir Burlingtono rajone........... Adelai (416)522-6633

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

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

Galima skambinti iš visur 24 valandas per parą.

Prof. dr. BRONIUS VAŠKELIS, 
buvęs torontietis, Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune rektorius, 
lankydamasis Toronte liepos 23- 
26 d.d. sutiko atsakyti į “TŽ” bend
radarbio klausimus. RED.

— Leiskite pradėti daugiau 
nuo asmeninio klausimo. Prieš 
daugelį metų palikote Toron
tą ir pasukote humanitaro ke
liu. Kas paskatino pasirinkti 
tą sritį, kuria anuometinis iš
eivijos jaunimas per daug ne
sidomėjo?

— Stodamas į Toronto uni
versitetą, galvojau studijuo
ti psichologiją ar geografiją, 
nes tuo lyg ir buvo galimybės 
užsidirbti pragyvenimą. Ne
trukus įsitikinau, kad turiu 
studijuoti tai, kas traukia, įdo
mu, nors iš literatūros studijų 
nesitikėjau materialinės nau
dos. Maniau, kad, įsigijęs lite
ratūros bakalaurą, ir vėl grį
šiu dirbti statybininku. Tačiau 
gyvenimas pasisuko kita kryp
timi.

— Kokius užsiėmimus bei 
svarbesnes pareigas turėjote 
baigęs studijas?

— Studijuodamas baltistiką- 
slavistiką Pensilvanijos uni
versitete, pradėjau dėstyti ru
sų kalbą. Lafayetto kolegijoje 
21 metus dirbau rusų literatū
ros dėstytoju, iš jų 15 metų bu
vau ir Svetimų kalbų departa
mento vedėju. 1984-1992 m., bū
damas Lituanistikos katedros 
vedėju Illinojaus universitete 
Čikagoje, vadovavau magistro 
ir daktaro laipsnių progra
moms. Vilniaus ir Illinojaus 
universitetams pasirašius stu
dentų ir mokslininkų pasikei
timo sutartį, Illinojaus uni
versitetas paskyrė mane koor
dinuoti mainų programas. Vy
tauto Didžiojo universitete 
(VDU) pradžioje ėjau Humani
tarinių mokslų fakulteto de
kano, netrukus ir Pagrindinių 
studijų prorektoriaus parei
gas. Nuo š.m. vasario 1 d. - rek
toriaus.

— Kokie motyvai daugiau
sia lėmė, kad pasiėmėte tokias 
reikšmingas, bet kartu dabar
tinėmis sąlygomis ir nelengvas 
Vytauto Didžiojo universite
to rektoriaus pareigas ir nuo 
kada jas pradėjote eiti?

— Jausdamas VDU senato 
nario pareigą padėti universi
tetui, atvykau į Kauną dėsty
ti vieneriems metams. Pate
kau į darbščių ir pasišventu
sių darbuotojų būrį, kuris pa
laipsniui ir įtraukė mane į man 
ne naują administracinį dar
bą. O tai pradėjus jau teko įsi
pareigoti dirbti VDU ilgesnį 
laiką.

—Jūsų pirmtakui prof. Algir
dui Avižieniui pralaužus pir
muosius Vytauto Didžiojo uni
versiteto organizavimo ledus, 
kiek ir kokią tos mokslo įstai
gos įtvirtinimo rūpesčių dar 
yra likę ?

— Vadovaujant laikinam rek
toriui dr. Jurgiui Vilemui ir 
pirmam atkurtojo VDU rekto
riui dr. Algirdui Avižieniui 
buvo atliktas milžiniškas uni
versiteto atkūrimo darbas. Tai 

buvo pats sunkiausias laiko
tarpis. Tačiau universiteto 
įsitvirtinimo ir būtiniausio 
plėtimo darbai tebesitęsia. 
Nors didesnis dėmesys yra ski
riamas humanitariniams ir so
cialiniams mokslams, bet no
rime išvystyti ir aplinkotyros 
studijas, stengiamės plėsti 
municipalinių studijų, peda
gogikos ir socialinės rūpybos 
mokymą. Universiteto žinioje 
yra keturi pastatai, bet du iš 
jų yra nuomojami iš savival
dybės. Būtinai reikia dar vie
no studentų bendrabučio, nes 
dabartinis 350 vietų bendra
butis yra per mažas. Tik ką pra
dėti pirmieji bibliotekos pra
plėtimo ir kompiuterizavimo 
darbai. Sunkiai sprendžiamos 
vizituojančių profesorių ap
gyvendinimo problemos. Lė
tai plečiami tarptautiniai ry
šiai su Europos, Amerikos ir 
Kanados universitetais. Visa 
tai yra tik pagrindinių rūpes
čių akcentai.

— Atsisteigus Kaune Vytau
to Didžiojo universitetui, iš
eivijoje buvo jaučiamas jam 
išskirtinis moralinis pritari
mas. Ar iš to yra išsivysčiusi 
kokia nors universitetui prak
tiška nauda - finansinė para
ma, talka ar dar kas nors?

— Tiesioginiu darbu VDU, 
knygomis bei kitokio pobūdžio 
parama prisideda VDU senato 
48 nariai ir kiti profesoriai, 
gyvenantieji užsienyje. Mus 
remia Kanados LB valdyba, To
ronto Lietuvių namai, Lietu
vių fondas, Amerikos lietuvių 
bendruomenė. VDU taip pat 
labai dėkingas Julijai ir Emili
jui Sinkiams, Marytei ir Juo
zui Uleckams, Antanui Mikala
jūnui, prof. Martynui Yčui, 
Valdui Adamkui ir kt., dosniai 
parėmusiems VDU finansiš
kai. Čikagietis Konstantas J. 
Savickas užrašė testamente 
VDU dalį palikimo. Norėtųsi, 
kad ir kiti išeiviai, sudaryda
mi testamentus, atsimintų VDU.

— Skelbiama, kad šį pavasa
rį universitetą baigė ir baka
lauro laipsnius gavo apie 160 
studentą. Ar yra bent kiek ži
nomi tolimesni ją planai, ir 
kokios šiuo metu Lietuvoje hu
manitarams įsidarbinimo ga
limybės?

— Š. m. birželio mėnesį 166 
studentai gavo bakalauro laips
nius ir per vienerius akade
minius metus -7 daktaro laips
nius. Didžioji dalis baigusių
jų bakalaurų tęsia magistro 
studijas, keliolika jų išvyko 
studijuoti į užsienį. Dalis bai
gusiųjų, tarp jų ir humanitarai, 
be didelių pastangų gavo dar
bus mokyklose, muziejuose, 
valdžios įstaigose, komerci
nėse įmonėse. Verta paminėti, 
kad visi baigusieji gana gerai 
moka anglų kalbą, o taip pat 
yra praėję vienerių metų kom
piuterių kursą su laboratori
niais darbais.

— Kiek studentą numatote 
turėti ateinantį rudenį ir ko
kias specialybes jie daugiau
sia renkasi ?

— Š.m. rudens semestre turi
me 1612 studentų, siekiančių 
bakalauro, 186 - magistro ir 
115 - daktaro laipsnio. Dau
giausia studijuoja humanita
rinius ir meno mokslus - 548 
pagrindinėse studijose (under
graduate), humanitarinių ma
gistrantų ir doktorantų - 103, 
socialiniuose moksluose pa
grindinėse studijose 524, ma
gistrantų ir doktorantų — 126, 
teologijos-filosofijos - 232
studentai, informatikos - 138 
pagrindinėse studijose ir 32 
magistrantai ir doktorantai. 
Likusieji studentai, magist
rantai ir doktorantai studijuo
ja biologiją bei fiziką ir ma
tematiką.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie mokomąjį personalą? 
Kiek talkos turite iš išeivijos?

— Šiuos akademinius metus 
pradėjome su 218 dėstytojų, iš 
jų 53 profesoriai ir 68 docen
tai. Iš JAV, Kanados ir Vaka
rų Europos yra 28 profesoriai 
ir lektoriai, iš kurių 15 yra iš
eiviai lietuviai. VDU bendra
darbiauja su 13 tyrimo insti
tutų, esančių Vilniuje - vieni 
kitiems padedame dirbti su 
aukštųjų studijų studentais, 
taip pat pas mus dėsto ir va
dovauja katedroms tokie iški
lūs mokslininkai, kaip Anta
nas Tyla, Vytautas Kubilius, 
Norbertas Vėlius, Aleksand

ras Vanagas, Vladas Stauskas 
ir kt.

— Kokios yra aplamai gyve
nimo ir studiją sąlygos Vytau
to Didžiojo universiteto stu
dentams: stipendijos, bendra
bučiai, mokslapinigiai, stu
diją priemonės? Iš kurių vie
tovių daugiausia studentą tu
rite? Kurią daugiau: vaikiną 
ar merginą?

— Apie 50% VDU studentų 
yra iš Kauno miesto bei apy
linkių, apie 30% - iš kitų di
džiųjų miestų ir apie 20% - iš 
rajonų. Daugumą studentijos 
sudaro merginos - apie 65%. 
Universitete veikia 28 studen
tų korporacijos ir kitos orga
nizacijos, kaip pvz.: folklori
nis ansamblis, sporto klubas. 
Studentai leidžia savo laikraš
tį “Penktas aukštas”, o taip 
pat pasirodė ir neolituanų lei
džiamas “Akademikas”. Stu
dentai, kurie turi 4,2 pažymių 
vidurkį, gauna 31 lito mėne
sinę stipendiją. Už bendrabu
tį studentai moka 6 litus mė
nesiui. Universitete veikia 
studentų valgykla, kurioje yra 
daug žemesnės kainos negu ki
tur. Studentai, kurių neremia 
tėvai, tiesiog vargsta. Tačiau 
pagal studentų dokumentus la
bai sunku nustatyti, kas iš tik
rųjų vargingiausiai gyvena. Jei
gu tėvai oficialiai nedirba, tai 
dar nereiškia, kad jie yra be 
pajamų. Čia norėčiau paminė
ti, kad Lietuvių fondas pasky
rė finansinės paramos teologi
jos-filosofijos ir fizinės nega
lios studentams, už ką VDU yra 
labai dėkingas.

— Pasigirsta balsą, kad Vil
niaus universiteto vadovybė 
nerodo laukto palankumo VD 
universitetui. Kiek yra tiesos 
šitame tvirtinime?

— 1989 metais Vilniaus, tada 
V. Kapsuko universiteto, va
dovybė buvo priešinga Vytau
to Didžiojo universiteto atkū
rimui. Dabar, nežiūrint kai 
kurių vadovaujančių asmenų 
neigiamų atsiliepimų apie 
VDU net ir spaudoje, stengia
mės kolegiškai santykiauti. 
Pvz. Vilniaus universiteto 
Skandinavistikos katedrai pa
dovanojome rašomąją maši
nėlę su skandinavų kalbų raš
menimis (rašomųjų mašinėlių 
mes gavome dovanų iš Norvegi
jos Bergeno universiteto). Kai 
kurie Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros ir lietu
vių kalbos katedrų mokslinin
kai veda mūsų doktorantų se
minarus ir dalyvauja diser
tacijų gynimo komisijose. Prof. 
Zigmas Zinkevičius, atvaži- 
nėdamas kartą per savaitę į 
VDU, dėsto lietuvių kalbos 
istorijos kursus. Kiekvienas 
universitetas turi savas aka
demines tradicijas. VDU stro
piai tęsia ir turtina 1922-1942 
metų VDU išvystytas grynai 
lietuviško-vakarietiško uni
versiteto tradicijas.

— Ką galėtumėte aplamai 
pasakyti apie dabartinės Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą? Ko
kie didžiausi sunkumai švieti
mo srityje ir kiek paveikus yra 
išeivijos įnašas?

— Nežiūrint nepaprastų sun
kumų šiuo chaotišku laikotar
piu, Lietuvos kultūrinis gy
venimas gana išmoningai per
siorientuoja iš sovietinės sis
temos į laisvą kūrybinį gyve
nimą be išorinių ir vidinių 
cenzorių, be autokratų prie
žiūros. Perorganizuojamas ir 
švietimas, tačiau šiuo metu 
jis dar yra krizinėje būklėje. 
Vidurinių ir aukštųjų mokyk
lų dėstytojų atlyginimai yra 
labai žemi. Svetimų kalbų 
dėstytojai išeina dirbti į įvai
rias bendroves, įmones už ke
liskart aukštesnius atlygini
mus. Šiemet Vyriausybė nepa
skyrė universitetams lėšų 
moksliniams tyrimams, labo
ratorijų įrangai, užsieninei 
periodikai ir pan. Dėl lėšų sto
kos VDU yra labai sunkioje pa
dėtyje. Reikia naujų labora
torijų, auditorijų, aukštų kva-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 
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lifikacijų iš užsienio dėstyto
jų. Taip pat lėšų pasiųsti mū
sų dėstytojus ir doktorantus 
studijoms į užsienį. Paramos 
kreiptasi į kelis lietuvių ir 
svetimtaučių fondus, bet kol 
kas rezultatai yra labai nežy
mūs. Išeivijos įnašas galėtų 
būti našesnis, jeigu koncent
ruotųsi į tai, kas svarbiausia 
- į Lietuvos švietimą. Juk visa
pusiškas, humaniškas, tauti
nis švietimas įdiegs jaunimui 
dvasines, tautines ir demokra
tines vertybes. Tik per naują 
švietimą, atmetusį per 50 me
tų egzistavusį sovietinį moky
mą, lietuvis taps laisvas ir 
kurs dinamišką ir vėl darbščią 
Lietuvą.

VDU pradėjo atkuriamąjį 
darbą visiškai laisvas nuo so
vietinės švietimą ir mokslą pa
vergusios sistemos ir, tęsda
mas garbingas lietuviško-va
karietiško akademinio gyve
nimo tradicijas ir supažindin
damas studentus su Vakarų 
akademinio profesinio gyve
nimo pasiekimais, ruošia nau
jus, demokratinius principus 
įsisąmoninančius humanita

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos /r*
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rus, ekonomistus, psicholo
gus, politologus ir kt. VDU 
laukia iš išeivijos tiek finan
sinės, tiek ir tiesioginio dar
bo universitete paramos ir 
ypač laukiami jauni moksli
ninkai.

Norinčius pagelbėti VDU 
prašome kreiptis šiais adre
sais: Vytauto Didžiojo univer
sitetas, Daukanto 28, Kaunas 
3000, Lithuania.

Vytautas Kamantas, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės fon
das, VDU sąskaita, 1059 Maple- 
grove Drive NW, Grand Rapids, 
MI 49504-3835 USA. Tel. 616- 
791-7333. FAX 616-791-7888.

Dr. Marytė Uleckienė, 12 Glen 
Edyth Dr., Toronto, Ontario 
M4V 2V7, Canada.

Ačiū už pokalbį. Linkime 
Jums visokeriopos sėkmės, o iš
eiviją kviečiame paremti Vy
tauto Didžiojo universitetą. Snk.

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

Ryškiausieji portreto brūkšniai
Prieiname prie žemininkų- 

lankininkų kartos. Tai cent
rinė tos knygos dalis ne vien 
brošiūravimo prasme, bet ir 
tam tikra dvasine ašimi, apie 
kurią pradėjo judėti naujų 
literatūrinių kelių ieškoto
jai. Pagaliau be šios kartos 
vargu ar būtų pasirodžiusi ši 
knyga ir dar daug kitų rinki
nių, antologijų, išleistų anks
čiau. Rimvydas Šilbajoris api
būdina bendrąją situaciją tar
damas, kad žemininkų pasi
kviesti Vakarų kultūros atsto
vai “įsiprasmino ir buvo nu
galėta tremtis”, kad jie “ap
sisprendė elgtis kaip tauta, 
turinti savo kultūrą ir vidinę 
laisvę kitų tautų tarpe”. Prie
kaištą “menas-menui” paaiški
na savuoju šūkiu “menas-žmo- 
gui”. Autorius pateikia eilę 
jo paties bei kitų žemininkų- 
lankininkų įžvalgų, padedan
čių geriau suprasti šią poetų 
ir rašytojų grupę, tapusią žo
dinės kultūros bei kūrybos 
reprezentante penkių dešimt
mečių egzodo slinktyje.

Turbūt daug nesuklysime 
pasakę, kad žemininkų pul
są kruopščiausiai prižiūrė
jo (prižiūri) Kazys Bradū- 
nas, lyg jo nuopelnus patvir
tinant, pagerbtas 1992 metų 
Lietuvos valstybine premija. 
Įdomiomis pastarojo gyveni
mo nuotraukomis perpintame 
straipsnyje Viktorija Skrups- 
kelytė, vertindama jo darbš
tumą ir šakotą literatūrinę 
veiklą, galvoja, kad jis “dir
bo ir už save ir už tuos, ku
rie per anksti nutilo ar buvo 
nutildyti”. Autorė apibūdina 
kiekvieną iškilesnį jo darbą. 
Tas supažindinimas ne vie
nam gal atidengia džiugią nuo
stabą: kaip daug ir kaip gerai.

Antruoju tos grupės poetu 
pristatomas Henrikas Nagys. 
Dvidešimtyje puslapių, ku
riuose tekstus papildo vie
nuolika iliustracijų bei fo
tografijų, Živilė Bilaišytė 
santūriai ir tiksliai įžvel
gia į “konkrečių reiškinių poe
to” pasaulį, kuriame atsispin
di trys sąvokos: žmogiškoji 
egzistencija, poetinio žodžio 
galia ir tobula tikrovė. Eili
niam skaitytojui gal ir neleng
va suvokti, kas tai yra, kas tie 
paukščiai ir mojuojančios me
džių šakos, iš kurių kyla ilge
sys ir liūdesys. Poetas nepa
taikaujantis, nes jis sąmonin
gai kuria poetinę tikrovę, var
todamas savąjį poetinių ele
mentų žodyną ir savą sintaksę, 
pasitikėdamas tos tikrovės 
tiesa. Taigi — poezija ne sal
dainiukas, numestas po pietų. 
Įsitikrovinimas — tai kūrybi
nis įsiaudimas į gyvenimą nuo 
ryto iki vakaro, neidealizuo
jant praeities ir nepranašau
jant rytojaus. H. Nagys yra vie
nas tų poetų, kuris tą supoe
tintą kasdienybę saugo nuo 
eilėdarininkų invazijos. Tai 
toks, autorės nuomone, H. Na
gys.

Vienas iš centrinės žeminin
kų trijulės Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas apžvelgtas Viktorijos 
Skrupskelytės rašinyje kaip 
kūręs “savitą — laisvesnių for
mų” poeziją, kuri įgavusi “me
tafizinio gylio, veržėsi iš
spręsti egzistencines mįsles”, 

XVIII š. pradžioje švedų sugriauta Biržų pilis dabar vėl atstatyta. Joje įsikūrė muziejus ir biblioteka. Vasarą čia 
buvo susitikusios Lietuvos ir Latvijos vyriausybių delegacijos Nuotra. Al. Laučkos

orientuotas į vakarietišką kul
tūrą, bet palikusi ištikima že
mei, reformuojanti prieškario 
lyriką. Nors pramokęs rusiš
kai, domėjosi ir rusų litera
tūra, bet ryšiai su Vakarais 
jam turėjo esminės svarbos, 
ypač Baudelaire įtaka. Išieš
kotos įdomios savybės Niliūno 
poezijos rinkiniuose “Prara
dimo simfonijos” ir “Orfėjaus 
medis”.

Kitus žemininkus ar bendra
amžius poetus Algirdas Titus 
Antanaitis suspaudė į 56 pus
lapius. Bet susipažinimui ir 
kiek kitokiems priėjimams su
prasti užteko ir to. Apibūdin
ti šie poetai: Juozas Kėkštas 
(Adomavičius), Vytautas Ma
černis, Leonardas Žitkevičius, 
Leonardas Andriekus, Aloy
zas Baronas, Jonas Mekas, Vla
das Šlaitas, Anatolijus Kai
rys, Alė Rūta (Nakaitė), Pau
lius Jurkus, Vincas Kazokas, 
Julija Švabaitė, Žentą Teni- 
sonaitė-Hellemans, Leonas 
Lėtas, Jurgis Blekaitis ir 
daugelis kitų, išleidusių sa
vo poezijos rinkinius, žyb
telėjusių ir užgesusių ar iš
likusių ilgiau. Tuo būdu šios 
kartos išeivijos poetų gausa 
skųstis negalima. Ar tiktų tai 
pavadinti poetinio žodžio in
fliacija? Turbūt, kad ne. Kiek
vienas ėjo savo keliu ir po kul 
tūros šapelį nešė į to laikotar
pio visumą, nes portretui rei
kėjo ir smulkių plonyčių kon
tūrų, papildančių plačiuosius 
brūkšnius.

Posūkis beletristikoje
Žemininkų-lankininkų ar

ba viduriniosios kartos belet
ristikai atstovauti parinkti 
ir pirminiais pavyzdžiais iš
statyti trys rašytojai: Anta
nas Škėma, Albinas Marius 
Katiliškis ir Birutė Pūkele- 
vičiūtė. Kodėl jie, o ne kiti, 
turbūt tik daugiau su jų kū
rybiniais atsišakojimais su
sipažinę galėtų geriau supras
ti. Apie pirmąjį šioje knygo
je rašo Rimvydas Šilbajoris.

Antanas Škėma “vienas iš 
įdomiausių išeivijos prozinin
kų”, paveiktas pergyvenimų 
Rusijoje ir Amerikoje, savo 
kūryboje išveda vertikalią 
liniją, nes visur šuolis į viršų 
ir kritimas, tas aukštyn-žemyn, 
kaip tas keltuvo aptarnauto
jas “Baltoj drobulėj”, kur taip 
aiškiai “idėjinės ir emocinės 
gyvenimo dimensijos kyla ir 
smunka prieš akis”. Nenei
giant stipraus Škėmos talen
to, jo vaizdeliuose “išvarvėję 
smegenys panašūs į vakarykš
čius vėmalus” ir kiti panašūs 
vaizdiniai, vulgarumu vadina
mi, savo laiku buvo iššaukę 
gyvą polemiką spaudoje. Sun
ku būtų apie tai ir šiandien 
kitaip galvoti, būtent — ta
lento nepadidina vulgarūs žo
džiai, nebent rašytojas jais 
nori parodyti savo “drąsą” ir 
revoliucinį nusiteikimą prieš 
besiglostančius estetikus.

Marių Katiliškį pristato Vio
leta Kelertienė kaip tipišką 
menininko išeivio variantą, 
lygindama kiek su Škėma ir nu
rodydama pagrindinius tarp 
jų skirtingumus. Mariaus Ka- 
tiliško kūryboje iškeliamas 
naujas išeivijos gyvenimo at
spindys — išdavystė, nes “pa
bėgėliai norom nenorom kaž
ką išdavė (...) žmonas, vyrus, 

vaikus, tėvus (...) ir tėvynę”. 
Nurodoma kai kurių romanų 
savita struktūra, “nes nėra 
žmogiško elemento, prie kurio 
įvykius galima būtų pririšti”. 
Pvz. pagrindinis “veikėjas” — 
kaimas, ne žmonės. Paliečiami 
žymesnieji kūriniai, palygina
mi vieni su kitais. Vienas iš 
jų aprašo “rojų”, kitas “išva
rymą iš rojaus”. Keliamomis 
įžvalgomis lyg kviečiami ir 
kiti kritikai tarti savo žodį.

Birutė Pūkelevičiūtė — kitos 
spalvos ir kilmės rašytoja be
letriste “pirmoji iš miesto”. 
Aušra Liulevičienė, apie ją 
rašydama, teigia, kad Birutė 
“egzodo dešimtmečiuose buvo 
viena iš aktyviausių grožinės 
žodžio kūrybos judintojų”. Ra
šytojai pasaulis vaizduojasi 
kaip didžiulis teatras, kuria
me ’’net ir į egzistencinius 
žmogaus būties klausimus 
žvelgiama kaip į toje sceno
je vykstančias dramas”. Ji tu
rinti galią ton scenon susta
tyti vaizduotės sukurtas įvai
rių žanrų dramas: jautriai 
žmogiškas, ironiškas, smulkias 
ir juokingas, lyriškas ir gied
rias, realistines bei tragiškas. 
Nurodomi kūriniai, kuriuose 
tie bruožai ryškūs. Pomėgis 
prozą išsakyti poetiškai ir dra
matizavimas poetinėm prie
monėm pacituojamas “Met
ūgių” posmais. Plačiau susto
ta prie romano “Aštuoni la
pai”, pagvildenta “Naujųjų 
metų istorija” bei “Marco Po
lo Lietuvoje”. O kad pasaulis 
suvokiamas kaip drama rodo 
Birutės poezijos knyga “At
radimo ruduo”.

Alina Staknienė apžvelgia 
kitus žemininkų-lankininkų 
bendraamžius beletristus, ku
rie, deja, išskyrus Julių Kau
pą “nepriklausė jokiai speci
fiškai angažuotai grupei”, dau
gelis laikėsi neutraliai arba 
net priešiškai kaip Aloyzas 
Baronas. Be pasakų rašytojo 
Juliaus Kaupo šiame skyriuje 
dar skaitome apie gilumų 
žmoguje ieškantį Eduardą 
Cinzą, į naują išeivės aplin
ką įdomiai žvelgiančią Ireną 
Joerg (Naudžiūnaitę), Austra
lijos novelistę Agnę Lukšytę, 
plačiai žinomą produktyvų ir 
šakotą talentą Aloyzą Baro
ną, feministinio romano “Stik
liniai ramentai” autorę Juli
ją Švabaitę, į išeivio nueitą 
kelią epišką žvilgsnį metusį 
Albiną Baranauską, realisti
nio braižo rašytoją Alę Rūtą, 
“pirmąjį stovyklinio romano” 
autorių Medardą Bavarską, 
smulkiosios prozos kūrėją Ba
lį Gražulį, žmonių tarpusavio 
santykių dinamiką pamėgusį 
Romualdą Spalį, magiškos at
mosferos spalvintoją Česlovą 
Grincevičių, į legendų pasau
lį pabėgusį Paulių Jurkų, 
darbštųjį Anatolijų Kairį, 
ekspresionistinį stilių ro
dantį Vytautą Volertą, naujų 
temų ieškotoją Petrą Melnyką 
ir apie kitus, savo beletris
tikas išleisdinusius.

Tarp žaismo ir credo
Pati mažiausia grupė — dra

maturgai. Vytautas A. Jonynas 
rašo apie Algirdą Landsbergį, 
šioje knygoje kone iš visų pu
sių parodytą net šešiomis port
retinėmis nuotraukomis, jas 
papildant dar ir grupinėmis. 
Tai jau tikras teatras. Pozos

Utenoje, ant kalvelės prie Dauniškio ežero, pašventinta įspūdinga MARIJOS 
KANKINIŲ KARALIENĖS KOPLYČIA - paminklas žuvusiems Aukš
taitijos rezistentams. Atgimimo metais čia jau buvo pristatyta kryžių 
enkavedistų užkastoms aukoms. Pašventinimo iškilmės buvo ypač liūdnos 
dar ir dėl to, jog išvakarėse mirė fundatorius niujorkietis ALEKSANDRAS 
ŽEMAITIS, statydinęs šią šventovę taip pat ir savo broliui, kritusiam 
1947 metais Nuotr. Alf. Laučkos

Geri rašytojai nemiršta...
Atsisveikinimo žodis a.a. VYTAUTĄ TAMULAITĮ palydint
Prieš kelis mėnesius užtikau 

viename Vilniaus miesto knygy
ne Vytauto Tamulaičio “Skruz
dėlytės greitutės nuotykius”, 
dabar išleistus antruoju leidi
mu. Parsinešiau tą knygą namo 
ir vėl įsiskaičiau į Tamulaitį. 
Smalsu buvo pajusti, kaip šio
ji knyga turėtų dabar būti skai
tytojų ar klausytojų vertinama 
Lietuvoje, kone šešiasdešimt 
metų po pirmosios laidos pasi
rodymo.

Ir nuostabu, knyga skaitoma 
tarsi ji būtų tik vakar rašyta. 
Štai gero rašymo pavyzdys. Ta- 
mulaitis rašo apie tai, ko nie
kados nėra buvę ir niekados nė 
negalėtų būti, bet kas vistik vi
sados yra. Šitaip rašoma gero
ji literatūra, iškelta virš gyve
nimo imitacijos ar kopijavimo. 
Tamulaitis ir po dviejų šimtų 

įvairios su apibūdinančiais 
parašais. Sunku pasakyti, 
kiek tai gali padėti artimes
nei pažinčiai su dramaturgu. 
Nepakenkia tai tikrai. Straips
nio autorius nušviečia A. 
Landsbergio kūrybos atsi
skleidimą, neišvengiamai tu
rėdamas pirmiausia sustoti 
ties proza. Premijuotas ro
manas “Kelionė”, novelių rin
kinys “Muzika įžengiant į ne
regėtus miestus”, jei kas į 
tuos kūrinius yra giliau įsi
skaitęs, pastebi rašytojo kū
rybinį braižą, kuris origina
liai persiduoda ir į kitus 
žanrus.

Premijuotas dramos veika
las “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” sukėlęs įvairių ver
tinimų, bet tai “pakiliausia 
iš visų Landsbergio pjesių”. 
“Meilės mokykla” sutikta ty
liau “buvo neįprasta savo są
ranga”. Tai gal dar ryškiau pa
pildo teiginys, kad “Landsber
giui spektaklis yra žaidimas, 
o ne kokia gyvenimo riekės re
produkcija”. Gal kaip tik dėl to 
jam ir sekėsi sunkiau “įvilkti 
literatūrinin apdaran legendą 
apie dievotąjį karalaitį Šv. 
Kazimierą”. Aplamai ši Vytau
to A. Jonyno vertinimo su- 
trauktinė skaitytojui padeda 
lengviau suvokti landsbergiš- 
ką kūrybos avangardiškumą.

Apie kitus bendraamžius 
dramaturgus rašo Bronius 
Vaškelis. Pastebėjęs, kad 
Landsbergis, Ostrauskas ir 
Škėma sugebėję “lietuvio eg
zistencinę problematiką pa
kelti į bendražmogišką plot
mę”, įvade atskirai pamini 
Anatolijų Kairį, tiems trims 
diametraliai priešingą, tik 
produktyviausią dramaturgą, 
pirmaujantį premijuotais sce
nos veikalais, kuriuos į sce
ną išvedė iškilūs teatralai, 
kaip Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė, Algimantas Dikinis, 
Stasys Pilka ir kt. Anatolijaus 
Kairio veikalų sąrašas ilgas. 
Sceninio meno kriterijus jis 
pats atskleidžia spaudoje: 
“Turime siekti pirmiausia — 
savo gėrio, savo grožio ir sa
vos tiesos”. O tai esanti lietu
vybė. “Mūsų kūrybinis credo 
nėra toks pat, kaip prancūzo 
ar amerikiečio”.

Kosto Ostrausko kiekybinis 
įnašas taipgi didelis — vien 
tik vienaveiksmių dramų try
lika. Bet šis dramaturgas mo

metų bus tikriausiai skaitomas 
taip noriai, kaip ir šiandieną.

Gyvenime, tiesa, Tamulaitis 
savęs nekėlė. Galbūt dėl to jis 
kartais ir būdavo kitų apeina
mas, nors tas jam visiškai ne
trukdė. Tačiau kas su juo yra 
bendravęs, tam labai aišku, kad 
rašytojas puikiai žinojo savo 
vertę ir dėl to visiškai nesikuk- 
lino, nors ir nesipuikavo.

Šiandieną mes atsisveikina
me su žaviu žmogumi, kurio taik
lus, nuosaikus, o drauge ir pla
tus žodis ne tik surašytas į devy
nias knygas, žurnalus, laikraš
čius, bet puoselėtas ir kasdieni
niame jo gyvenime, santykiuose 
su kitais.

Geri rašytojai nemiršta, kol 
yra, kas juos skaito. Tamulai
tis yra vienas iš nemirštamų 
Lietuvos rašytojų. VI. Šaltmiras 

dernios krypties kūrėjas, nau
joviškumo ieškotojas. Vietoj 
tradicinio personažo esąs įves
tas metaforiškas veikėjas. 
Dažnai drama be atomazgos, 
tartum skaitytojas ar žiūro
vas būtų kviečiamas kartu kur
ti, bet tam reikia “skvarbaus 
žvilgsnio, sukaupto mąstymo 
(. ..) režisūrinės išmonės” . . .

Skyriaus pabaigoje paminė
ti visi mažesnieji: Stepas Vy- 
kintas-Povilavičius, Jurgis 
Gliaudą, Liudas Dovydėnas, 
Boleslovas Pacevičius, Jonas 
Rūtenis ir kt.

• Ačiū Dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro mus 
praėjusių amžių paveldėtojais (Chan
ning).

Apkabinsiu...
Apkabinsiu 
Beržą žalią, 
Pievos rūką, 
Siaurės vėją 
Ir nakties 
Beribį kelią, 
Kurs ramybę. 
Tylą sėja.
Skambų vyturį 
Virš šilo, 
Jo giesmelės 
Veržlų skrydį, 
Jis anksti 
Su saule kilo, 
Ją į guolį 
Temstant lydi.
Apkabinsiu 
Savo žemę, 
Kad sušiltų 
Delnuose. 
Vaivos juostą, 
Upę semiant, 
Sutalpinsiu 
Akyse.

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

Atsiųsta paminėti
Rimas Vėbra, LIETUVIŲ TAU

TINIS ATGIMIMAS XIX AMŽIU
JE, Kaunas “Šviesa” 1992.

Alfonsas Eidintas KAZYS GRI
NIUS. Ministras pirmininkas ir 
prezidentas, Vilnius, “Mintis”, 
1993.

Žymusis dirigentas Vytautas 
Marijošius, 1944 m. pasitraukęs 
iš Lietuvos ir profesoriavęs JAV 
Hartfordo universiteto muzikos 
skyriuje, solidžią dolerių sumą 
paskyrė muzikinei kūrybai atgi
musioj Lietuvoj. Iš jos bus pa
skirtos trys premijos jau paskelb
tame vienaveiksmių operų kon
kurse. Juo susidomėjo keli Lie
tuvos kompozitoriai. Dalyvių 
skaičių turėtų padidinti pratęs
ta konkurso data.

A. a. Gražina Matulaitytė-Ran- 
nit, lyrinis sopranas, Lietuvos 
operos ir operetės solistė, gimusi 
Vilniuje 1899 m. rugpjūčio 9 d., 
mirė Putname, Conn., š. m. rug
pjūčio 10 d. Velionė, estų poeto 
ir meno istoriko Aleksio Rannito 
našlė, gilios senatvės metus pra
leido Nekaltai Pr. Marijos seselių 
Putname įsteigtuose Plm. J. Matu
laičio slaugos namuose.

Čikagietis poetas Kazys Bra- 
dūnas vėl lankėsi Lietuvoje ir 
su kitais poetais dalyvavo popie
žiaus Jono Pauliaus II viešnagei 
surengto]' religinės poezijos po
pietėj Vilniaus arkikatedroj. At
skirą susitikimą su vilniečiais jis 
turėjo Lietuvos mokslininkų rū
muose. Žemininkų atstovas K. 
Bradūnas naujausius savo eilė
raščius skaitė, vaikystės dienų 
ir pasitraukimo į Vakarus atsi
minimais dalijosi salėje, kur te
bestovi poeto Jurgio Baltrušaičio 
(1878-1944) baldai. Kalbėjo ir 
apie gimtuosius Kiršus Vilkaviš
kio rajone, ten rastą tik durų ir 
virtuvės slenkstį. Praeities šešė
liuose K. Bradūnas prisiminė ne
toli buvusią Salomėjos Nėries 
(1904-1945) tėviškę, nepriklau
somybės kovų dalyvio Juozo Tys- 
liavos (1902-1961) gautą žemę 
ir šv. Onos atlaidus.

Operos solistė a.a. Prudencija 
Bičkienė-Jokubauskienė (Na
vickaitė), lyrinis sopranas, mirė 
š. m. rugpjūčio 28 d. Palos Hills 
vietovėje prie Čikagos. Palaido
ta rugsėjo 1 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Čikagoje, į jas at
lydėta iš Plm. Jurgio Matulaičio 
lietuvių misijos šventovės Lemon- 
te. Velionė, gimusi 1920 m. sausio 
6 d. Meškuičių valsčiaus Lydekių 
kaime, buvo baigusi Šiaulių mo
kytojų seminariją, ketverius me
tus lankiusi Vilniaus konserva
toriją. Dainavimo studijas bai
gė 1948 m. G. F. Haendelio kon
servatorijoje Miunchene. Tobu
linosi Italijoje, ten atvykusi iš 
JAV. Debiutinį Toscos vaidmenį 
G. Puccinio operoje atliko 1958 
m. Milano naujajame teatre. Grį
žusi į JAV, velionė koncertavo 
su simfoniniais orkestrais, dai
navo amerikiečių “Lyric” operoje 
Čikagoje ir Čikagos lietuvių ope
ros spektakliuose. 1965 m. jai taip
gi teko dainuoti soprano partiją 
Bruno Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpų” kantatos premjeroje su 
simfoniniu orkestru Čikagoje. 
Velionė su koncertais buvo ap
lankiusi beveik visas didesnes 
JAV lietuvių kolonijas. Laido
tuvių dalyviai buvo prašomi at
sisakyti gėlių ir velionę prisi
minti aukomis “Lietuvos vaikų 
vilties” fondui.

Kompozitoriaus ir dirigento 
Broniaus Jonušo (1889-1976) 
vardo stipendiją lietuviams stu
dentams prieš šešiolika metų įstei
gė Nebraskos Omahoje gyvenanti 
jo našlė Emilija Jonušienė. Me
tinė tūkstančio dolerių stipendi
ja paskiriama studentams, kurie 
šalia savo tiesioginių studijų to
bulinasi lituanistikoje ir aktyviai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje. 
Kartais stipendija padalinama 
dviem studentam arba parūpina
mos dvi. Lig šiol Br. Jonušo sti
pendijomis jau pasinaudojo dvi 
dešimtys jaunuolių Š. Amerikoje 
ir Europoje. 1993 m. tūkstančio 
dolerių stipendija dabar paskir
ta vilniečiui Vladui Stankevičiui, 
trečius metus studijuojančiam eko
nominius ir politinius mokslus 
Loyolos universitete Čikagoje. Jis, 
ruošdamasis diplomatinei tarny
bai, laisvalaikiais mokytojauja Či
kagos lituanistinėje mokykloje, 
dalyvauja saviveiklinio “Vaidilu
tės” teatro ir tautinių šokių gru
pės “Vijūnas” veikloje. Papildo
mą pusės tūkstančio dolerių sti
pendiją gavo Kanados Hamiltone 
gimęs Petras Babeckas, medici
nos trečiakursis Ontario Londono 
Western universitete. Jis viene
rius metus yra lankęs lietuviškąją 
Vasario šešioliktosios gimnaziją 
Vokietijoje, baigęs dešimtametę 
lituanistinę Hamiltono mokyklą. 
Naujasis stipendininkas taipgi yra 
“Gyvataro” tautinių šokių grupės 
ir Kanados lietuvių jaunimo są
jungos narys.

Dail. Adolfas Valeška, grįžda
mas Lietuvon, parsivežė nema
žą dalį savo kūrinių. Visus ypač 
sudomino jo vitražas “Popiežius 
Jonas Paulius II”, sukurtas Čika
goje po pasikėsinimo į Šv. Tėvo 
gyvybę.

Šiaulių fotografijos muziejus 
veiklos dvidešimtmetį paminėjo 
dviejų fotomenininkų parodom - 
JAV gyvenančio Algirdo Grigai
čio ir Lietuvoj jau mirusio Jono 
Kalvelio. Šia proga buvo surengta 
ir mokslinė konferencija “Foto
grafija, paveldas ir dabartis”. A. 
Grigaičio nuotraukų, susirašinė
damas su pažįstamais, jau muzie
jaus veiklos pradžioj buvo gavęs 
jo įsteigėjas Antanas Dilys, ilga
metis ELTOS korespondentas. 
Deja, A. Grigaičio nuotraukų rin
kinio sovietinės okupacijos me
tais neleido rodyti kompartijos 
cenzoriai. Jas dabar pirmą kar
tą viešoj parodoj galėjo pamaty
ti šiauliečiai ir šio miesto svečiai

Žymusis fotomenininkas An
tanas Sutkus Birštone surengtą 
konferenciją “Lietuva — išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos galimybės” 
papildė psichologinių portretų 
paroda “Pasaulio lietuvis”. A. 
Sutkus savo nuotraukose stengėsi 
atskleisti fotografuojamų lietu
vių charakterius. Rimantas Šinkū
nas, susipažinęs su šia paroda, 
“Lietuvos aide” rugpjūčio 21 d. 
rašo: “Teko stebėti, kaip dalyviai
— smalsiai, tarstelėdami vienas 
kitam kokį žodį žiūrėjo fotogra
fijas. Pagalvojau: gal bent ši pa
roda padės primiršti negailestin
gus įvairių reiškinių vertinimus, 
kandžias replikas vienas kito at
žvilgiu. Juoba, kad autorius vie
no pokalbio metu pabrėžė: ‘Kai 
fotografuoju, tai man nėra nei 
dešiniųjų, nei kairiųjų. Svarbu 
žmogus, jo dvasinis pasaulis, 
charakteris. Pripažįstu tik vieną 
partiją — Lietuvos žmonių. Išei
vijoje jie gyvena ar Lietuvoje
— ne taip jau svarbu”.

Klaipėdos muzikinis teatras 
šeštąjį savo veiklos sezoną 1993 
m. rugsėjo 12 d. pradėjo F. Leha- 
ro operetės “Grafas Liuksembur
gas” spektakliu. Teatro vadovė 
Laisvė Dautartaitė nusiskundžia, 
kad dėl finansinių problemų nau
jasis sezonas bus silpnesnis už 
anksčiau turėtuosius. Iš teatro 
pasitraukė du geri dainininkai - 
Asta Zubaitė ir Vytautas Kurnic- 
kas. Kurį laiką teks atsisakyti spek
taklių, kuriuose jiedu atlikdavo 
pagrindinius vaidmenis. Iš Kauno 
muzikinio teatro Klaipėdon grį
žo anksčiau čia dirbęs sol. Viačis- 
lavas Tarasovas. Už sutaupytas lė
šas Klaipėdos muzikinis teatras 
žada kviestis dainininkus iš kitų 
Lietuvos miestų. Baleto trupė ne
teko Rusijon išvažiavusių šokėjų 
Galinos ir Aleksandro Saninų. Li
kusieji baleto trupės nariai dirbs 
be juos pakeičiančių dublerių. 
Klaipėdos muzikinio teatro vado
vams teks organizuoti koncertus, 
netolimas gastroles, kad neišlaks- 
tytų ir likusieji šio teatro nariai. 
Mat dabar aukščiausios kategori
jos solisto mėnesinė alga - 160 li
tų. Teatrui trūksta gerų koncert
meisterių ir orkestrantų. Muziki
nis teatras mažiesiems klaipėdie
čiams paruoš muzikinį vaidinimą 
poetės ir dramaturges Violetos 
Palčinskaitės “Juodanosių” moty
vais, suaugusiems - Imrės Kalma- 
no operetę “Bajaderė” (profesinė 
Indijos šokėja). Numatoma pasta
tyti ir K. Wailo baletą su daino
mis “Miesčionijos septynios mirti
nos nuodėmės.

Speciali ekspedicija 1993 m. 
vasarą aplankė lietuvių gyven
tas vietoves Rytų Gudijoje. Pag
rindinis dėmesys teko Suslaukos, 
Safeisko, Resnos ir Malkovos kai
mams Mogiliovo srityje. Pačiame 
Mogiliove buvo aplankyta 1937- 
38 m. lietuvių sušaudymo vieta. 
Ją ženklina kažkieno prieš penke
rius metus žvyrduobėje pastatytas 
medinis kryžius, kaulai ir kauko
lės po žvyro sluoksniu. Safeisko 
kaime tebegyvena keturios am
žiaus septyniasdešimtmetį peržen
gusių lietuvių šeimos, dar prisime
nančios lietuviškas dainas. Resnos 
miestelyje yra tik griuvėsiai XIX 
š. pradžioj statytos šventovės. 
Joje tais laikais buvo krikštijami 
ir tuokiami visi aplinkinių kaimų 
lietuviai. Malkovos kaime ekspe
dicijos dalyvius pasitiko lietuviai, 
kurių ten dabar yra tik 22, o 1939 
m. lietuviai naudojosi šimtu šio 
kaimo gyvenviečių. Iš Vilniaus 
atvykusios ekspedicijos nariai 
atvežė ir Malkovos kapinaitėse 
pastatė tautodailininko Vytauto 
Kučinsko pagamintą lietuvišką 
kryžių, pašventintą Vilniaus arki
katedros rektoriaus mons. K. Va
siliausko. V. Kst.
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ĮKĖLIMO
i KREDITO KOOPERATYVAS
ege St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
nai: (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.

Viešnagės metu Atlantoje Lietuvos atstovai su Olimpiados 96 vadovybe. Iš 
kairės: Lietuvos Olimpinio komiteto atašė Atlantos Olimpiadai REMIGI
JUS GAŠKA, Atlantos Olimpinio komiteto pirmininkas WILLIAM PAYNE, 
LTOK pirmininkas ARTŪRAS POVILIŪNAS ir Atlantos Olimpinio komi
teto vicepirmininkas CHARLES BATTLE Nuotr. Olimpics-96 press

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. paiūk.... 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. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

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

□ \/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

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

CHOICE
ALL TH E

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Lietuvos olimpinis atašė 
Atlantoje

Remigijus Gaška, gyvenantis Hous- 
tone, JAV, Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto kviečiamas, sutiko 
dirbti kaip krašto olimpinis atašė 
prie 1996 metų XXVI Olimpiados 
organizacinio komiteto. Pristaty
tas Atlantos olimpinio komiteto 
pirmininkui William Payne, iš jo 
įstaigos gavo 1993 m. balandžio 12 d. 
rašytą malonų laišką, kuriame sa
koma: “We are delighted to learn 
from the National Olimpic Commit
tee of Lithuania that you have been 
appointed as their Olympic attache 
for the Games of the XXVI Olym
piad in Atlanta in 1996...” Sveikin
tinas LTOK žingsnis, patikint šias 
svarbias pareigas gabiam organi- 
zatoriui-sportininkui, išeivijoje 
užaugusiam ir išsimokslinusiam 
tautiečiui.

Šią vasarą atvykusį į JAV-bes 
LTOK pirmininką Artūrą Poviliūną 
R. Gaška lydėjo į Atlantą, kur iš 
anksto buvo suplanavęs visą eilę 
susitikimų su būsimos olimpiados 
organizatoriais. Pasimatymai su 
aukštais pareigūnais buvo š.m. bir
želio 28-29 d.d. Lietuvos atstovai 
susipažino su olimpinių žaidynių 
stadionais, sportininkų apgyven
dinimo vieta, maitinimo, sveika
tos, apsaugos ir kitomis progra
momis. Olimpiados ruošos komite
to pareigūnai buvo malonūs ir atsi
žvelgė į mūsiškių pageidavimus. 
Remigijus Gaška sako: “Darbas dėl 
Atlantos olimpiados jau verda. Ry
šiai užmegzti. Dirbsime kartu su 
Atlantos lietuvių pagalba . . . Ieš
kosime ryšininko-kės olimpinia
me kaimelyje, kad galėtų padėti 
lietuvių sportininkams”.

Remigijus Algimantas Gaška, pra
dėdamas vienuoliktuosius savo am
žiaus metus, 1944 m. su tėveliais 
pasitraukė j Vakarus. Gimė jis Mo
lėtuose, gyveno Utenoje, vėliau 
Žeimelyje. Vokietijoje baigė lie
tuvių gimnaziją ir 1950 m. emigra
vo į JAV-bes. Fabrike užsidirbęs 
mokslo pradžiai pinigų, Ilinojaus 
universitete studijavo cheminę in
žineriją, kurią baigęs, Pensilvani
jos universitete pasiekė magistro 
bei daktaro laipsnius. Nuo 1959 me
tų dirba “Dow” bendorvėje ir jau 
daug metų yra jos strateginio pla
navimo direktoriumi.

Gimnazijoje R. Gaška pradėjo 
žaisti krepšinį. Čikagoje studijų 
metais žaidė “Gintaro” bei “Litua- 
nicos” klubuose, taip pat Ilinojaus 
universiteto rinktinėje. Reiškėsi 
ir lengvojoje atletikoje. 1959 m. Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės sudėtyje dalyvavo išvykoje

į Pietų Ameriką.. Rinktinės pasiro
dymu balansas buvo: 18 rungtynių, iš 
kurių tik penki pralaimėjimai - 
tuometiniam pasaulio meisteriui 
Brazilijai, Brazilijos, Argentinos, 
Venezuelos, Puerto Rico valstybi
nėms rinktinėms. 1964 m. išvykoje į 
Australiją iš žaistų 25 rungtynių 
tik vienos buvo pralaimėtos. Šio
je išvykoje R. Gaška ėjo išvykos va
dovo Valdo Adamkaus padėjėjo ir 
teisėjo pareigas.

Remigijus Gaška 1968 m. kaip žiū
rovas ir spaudos atstovas dalyva
vo Meksikos olimpiadoje. Po to sekė 
Miuncheno, Montrealio, Seulo ir 
1992 m. Barcelonos olimpiados. 
1980 m. į Maskvos olimpiadą nevyko 
(ji buvo Vakarų pasaulio boikotuo
jama), o 1984 m. Los Angeles olim
piadoje dėl tarnybinių reikalų ne
galėjo dalyvauti. Kaip matome, 1996 
m. R. Gaška olimpiadoje vėl daly
vaus, ir jau kaip laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos olimpinis atašė. 
Barcelonos olimpiados metu sutikęs 
LTOK pirmininką A. Poviliūną, ap
tarė Lietuvos sportininkų Atlan
toje atstovavimo klausimą. Vėliau 
jis pareiškė: “Mane rekomendavo 
atstovauti Lietuvai Atlantos orga- 
nizacinime komitete Š. Amerikos 
lietuvių sporto sąjunga (ŠALFASS), 
o šiemet, vasario pradžioj gavau 
oficialų pakvietimą iš LTOK. Su 
malonumu sutikau”.

Remigijui Gaškai linkėtina sėk
mės. Sig. K.

Didelė Lietuvos sporto 
netektis

Prisimenant Vytautą Jarą, “Lietu
vos sportas” 1993 m. liepos 3 d. lai
doje plačiai paminėjo velionies 
sportinę veiklą. Po sunkios ir ilgos 
ligos 1993 m. birželio 30 d. mirė nu
sipelnęs treneris, daugkartinis Lie
tuvos disko metimo čempionas ir 
rekordininkas Vytautas Jaras. Velio
nis gimė 1940 m. spalio 21 d. Vilka
viškio rajono Strielšiškių kaime. Iš 
pat jaunų dienų pamėgo lengvąją at
letiką, o kai paaugo, iki paskutinės 
gyvenimo dienos nesiskyrė su disko 
metimu.

Ilgą laiką (1960-70) V. Jaras, vado
vaujamas trenerio V. Bariso, drau
ge su A. Baltušniku, A. Varanaus- 
ku, B. Kalėdiene ir kitais sporti
ninkais sėkmingai reprezentavo Lie
tuvos sportui atsakingose tarptauti
nėse varžybose, dalyvavo Europos 
čempionate. V. Jaras - pirmasis iš 
Lietuvos sportininkų numetė diską 
už 60 m ribos.

1967 ir 1968 m. V. Jaras buvo pri
pažintas geriausiu Lietuvos lengva
atlečiu. 1967 m. iškovojo aukso me
dalį IV TSRS tautų spartakiadoje, 
nusviedęs diską 58 m 8 cm. Šis rezul-

tatas buvo ir spartakiadų rekordas.
1961-1975 m. V. Jaras dirbo “Di

namo” sporto draugijos respubliki
nės tarybos instruktoriumi, o po to - 
lengvosios atletikos treneriu: iš 
pradžių "Dinamo” specializuotoje 
lengvosios atletikos mokykloje, o 
nuo 1992 m. rugsėjo mėn. - Vilniaus 
miesto lengvosios atletikos mokyk
loje. Jam buvo pripažinta aukščiau
sioji trenerio kategorija.

V. Jaras buvo tikras sportininkų 
draugas ir jų ugdytojas. Glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Vilniaus 
pedagoginio universiteto docen
tu A. Pociumi, išugdė nemažą būrį 
talentingų lengvaatlečių. Plačiai 
žinomi V. Jaro auklėtinio Romo 
Ubarto pasiekimai Barcelonos ir 
Seulo olimpinėse žaidynėse, Euro
pos čempionate. V. Jaras trenira
vo rutulio stūmikes D. Urbikienę, 
B. Keršulienę, diskininkus M. Kra- 
saitį, J. Šiaudinį ir kitus.

Vytautas Jaras vienodai rūpino
si ir šeima, ir savo auklėtiniais, 
kurie kartu buvo ir jo gausios šei
mos nariai. Jau sunkiai sirgdamas, 
jis ir toliau dirbo trenerio darbą. 
Šio žmogaus mirtis - didelė Lietu
vos sporto netektis...

Gėrimas, vardu “Šarūnas”
Šarūno vardas sportininkų tar

pe yra labai populiarus, nes su
prantama, kad čia kalbama apie Ša
rūną Marčiulionį, vieną iš geriau
siųjų, bet kada gyvenusių lietuvį 
krepšininką, žaidžiantį NBA lygoje.

Nors jis ilgesnį laiką gyvena JAV, 
tačiau vasaros mėnesiais nuvažiuo
ja į Lietuvą ir ten pasižymi savo 
sportine, prekybine ar humanita
rine veikla. Tai nepaprastos ener
gijos bei sugebėjimų žmogus. ■

“Golden State Warriors” profe
sionalų klubo leidžiamas žurna
las “Playbook” naujame numeryje 
įdėjo nuotrauką etiketės, kuria pa
puoštas nealkoholinis gėrimas, 
vardu “Šarūnas”. Kaip žurnale ra
šoma, šis gėrimas, kuris vadinasi 
“gaivusis gėrimas” ir yra trijų skir
tingų skonių, neseniai pasirodė 
krautuvėse. Etiketėje matome, kad 
jį gamina valstybinė įmonė "Anykš
čių vynas”. Etiketėje žymima jo 
talpa - 100 gramų ir sakoma, kad jis 
pasterizuotas natūraliųjų sulčių 
pagrindu. Čia minimas žurnalas ta
me pačiame numeryje skelbia vie
ną konkursą ir jo laimėtojui žada
ma visa dėžė gėrimo “Šarūnas”.

Galimybė yra, ir Amerikos lietu
viai galės kada nors paragauti “Ša
rūno”, nors apie jo importavimą į 
šį kraštą vargu ar galima galvoti. 
Teks turbūt palaukti, kol nuvažiuo
sime Lietuvon.

Ed. Šulaitis

JAV krepšininkai “Žalgiryje”
Apie užsienietį krepšinio trenerį 

Kauno “Žalgiryje” buvo jau rašyta 
“TŽ”. Dabar keli Amerikos profe
sionalai žaidėjai planuoja įsijung
ti į komandos eiles.

“Golden State Warriors” trenerio 
D. Nelsono rekomenduoti, “Žalgi
rio” komandoje turėtų žaisti trys 
JAV-bių krepšininkai puolėjai: Bar- 
nesas, Lothmanas ir juodaodis Amos. 
Jų ūgis nuo 198 iki 213 cm.

Pasisekusios varžybos. Šiaurės 
Amerikos baltiečių ir lietuvių kar
tu pravestos lengvosios atletikos 
pirmenybės 1993 m. rugsėjo 11-12 d.d. 
Burlington, Ont. gerai pasisekė. 
Dalyvavo arti 160. Varžėsi prade
dant jaunučiais, baigiant suaugu
siais.

iiiį 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 97 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. 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 
(staiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Jaunieji lengvaatlečiai Baltiečių lengvosios atletikos pirmenybėse 1993 
m. rugsėjo 11-12 d.d. Burlington, Ont. su vadovu ALGIU MALINAUSKU 
prieš varžybų pradžią Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas

Skautų veikla
• Naujai paskirti “Rambyno” 

tunto vienetų vadovai: ps. P. Pet
rauskas - giliukų draugininkas; 
s.v.v.sl. D. Viskontas - skautų drau
gininkas, si. S. Valadka - pav., s. 
fil. dr. A. Dailydė globėjas; s.v.v.sl. 
A. Kaminskas - prityr. sk. globė
jas; ps. A. Saplys - vyčių būrelio 
vadas; s.v.v.sl. A. Simonavičius - 
vadovų lavinimo sk. vedėjas.

• Darbo savaitgalis “Romuvo
je” įvyks spalio 16-17 d.d. Talkon 
kviečiami visi. Talkininkai gaus 
šeštadienio pietus, vakarienę ir 
sekmadienio pusryčius. Šeštadie
nio vakare numatomas laužas. 
Laukiame su įrankiais - motori
niais pjūklais ir kt.

• LSS rinkimams kandidatų 
siūlymas pasibaigė spalio 2 d. 
Jie bus paskelbti rinkimams. Rin
kimuose užsiregistravę LSS pra
šom gausiai dalyvauti ir balsuo
ti už pasirinktus kandidatus.

• Tėvų komitetas, vad. O. Na- 
rušienės, organizuoja centų vajų 
- konkursą, kuriame dalyvaus abu 
Toronto tuntai. Vajus tęsis iki 
skautiškų Kūčių gruodžio 5-tos 
dienos. Kūčių metu bus paskelb
tas laimėtojas-ja.

• Draugovių sueigos nuo spa
lio 2 d. vyksta Maironio mokyklos 
patalpose, kas antrą šeštadienį 
po pamokų. Tėveliai, kurių vaiku
čiai priklauso skautų-čių drau
govėms, juos pasiima viena valan
da vėliau.

EUROPARCEL
yry Tj J Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją 

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliama 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

MONTREALYJE
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

1450 DE SEVE
LASALLE, QUE.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
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 atsikviečiantjūsŲ gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

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

/"VlV) CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro a>eju, 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

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

• “Romuvai” aukojo po $100 - 
R. ir I. Paškauskai, B. ir P. Sapliai; 
po $50 - A. Šimkienė, dr. A. Daily
dė, dr. R. Saplys; $40 - M. Pana
vas; $20 - J. Valaitis, T. Senkevi
čius; $10 - II. Tarvydienė. Ačiū už 
paramą - valdyba. M.

KELIONĖS
vBiznizinnFirĄ

Į LIETUVA
Nupigintos kainos sezono pabaigai

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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 iš 1-mo psl.) 

kanadiečiams užkrautų mokes
čių. Susidaro puikios sąlygos 
kontrabandai. Reikia tik jas 
Šv. Lauryno upe iš rezervato 
Niujorko valstijoj pervežti 
rezervatan Ontario provinci
joje prie Cornwall miesto.

Kontrabandinis cigarečių 
pervežimas atliekamas moder
niais greitlaiviais nakties me
tu. Gyventojams ramybę drums
čia nakties tamsoj nematomi, 
tik girdimi kontrabandininkų 
greitlaiviai. Spėjama, kad jais 
kasnakt Kanadon sugrąžinama 
ir už puse kainos parduodama 
50.000 kartonų cigarečių. Ne
rūkantiems belieka paaiškin
ti, kad Kanadoj kartoną suda
ro 10 pakelių su 20 cigarečių 
kiekviename. Tad nenuosta
bu, kad penktadalis dabar vi
sų Kanadoj parduodamų ciga
rečių jon yra grąžintas kont
rabandininkų ir parduotas jo- 
dojoje rinkoje.

Pradžioje cigarečių kontra
banda vertėsi tik mohawk in
dėnai. Tai liudija kai kur re
zervatuose išdygę puošnūs na
mai su brangiais maudymosi 
baseinais, prie jų stovinčiais 
puošniais automobiliais, greit
laiviais Šv. Lauryno upės prie
plaukose. Tačiau dabar ciga
rečių kontrabandos kontrolę 
jau yra perėmusios organizuo
tos gangsterių grupės. Jos turi 
geriausius greitlaivius, moder
niausius prietaisus plaukioji
mui be šviesos naktimis ir ap
saugai reikalingus ginklus. 
Tarp jų vyksta dažnos kovos: 
pakrančių gyventojai Šv. Lau
ryno upėj girdi šūvius ir mato 
degančių greitlaivių liepsnas.

Cornwall miesto burmistras 
Ron Martelle bandė paskelb
ti kovą įsismaginusiems kont
rabandininkams. Jį betgi nu
tildė iš kontrabandininkų 
greitlaivio įvykdytas rotušės 
apšaudymas stambaus kalibro

kulkosvaidžiu. Dėl gautų gra
sinimų burmistras R. Martelle, 
buvęs RCMP policijos karinin
kas, slėpėsi kelias dienas. Ro- 
tušėn jis dabar ateina tik su 
policijos apsauga. Tačiau po
licija per silpna kovai su 
kontrabandininkais, turinčiais 
geresnius greitlaivius ir gink
lus. Kontrabandininkai galin
gų greitlaivių sukeltomis ban
gomis netgi drįsta apversti 
lėtesnius policijos laivus.

Praėjusią savaitę burmist
ras R. Martelle buvo privers
tas šauktis Ontario vyriausy
bės pagalbos. Jam betgi ne
daug jos tegalėjo pažadėti vi
daus reikalų ministeris David 
Christopherson ir indėnų rei
kalus tvarkantis ministeris 
Bud Wildman. Modernių greit
laivių ir ginklų nenumatytai 
kovai su cigarečių kontraban
dininkais neturi ir Ontario 
NDP socialistų premjero Bob 
Rae vyriausybė. Kalbama tik 
apie kvotos įvedimą indėnų re
zervatuose be valstybinių mo
kesčių parduodamom ciga
retėm.

Nuo ginkluoto susikirtimo 
visus atbaido skaudi Kvebe
ko provincinės policijos pa
tirtis 1950 m. Okoje, susieta su 
nesėkmingu bandymu pašalin
ti taip pat mohawk indėnų pra
dėtą blokadą. Tada net reikė
jo šauktis Kanados kariuome
nės pagalbos. Dabar jos ne
daug beliko Kanadoje, tūkstan
čius vyrų įjungus Jungtinių 
Tautų nesibaigiančios prie
žiūros tarnybon Bosnijoje ir 
Somalyje.

Cigarečių kontrabandą leng- 
viausai galėtų sustabdyti Ka
nados ir Ontario vyriausybių 
sumažintas besaikis mokestis, 
pasakiškai pakėlęs jų kainas 
vietinėje rinkoje. Kainoms nu
kritus, rūkantiems kanadie
čiams nereikėtų kontrabandi
ninkų paslaugų. V.Kst.

Toronto Maironio mokyklos jaunosios dainininkės Nuotr. R. Pranaičio

Maironio mokyklos skambutis
Štai ir prabėgo vasara, su

brandinusi mus dar vienais 
metais. Džiaugėmės saulės 
kaitra, vandens gaivumu, nau
jomis pažintimis, išvykom, iš
kylom, kelionėm ... O kokia 
vasara be stovyklų? Taip, sto
vyklauta daug kur: “Kretingoj” 
ir “Dainavoj”, “Neringoj” ir 
“Romuvoj”. Kai kurie iš mūsų 
spėjome nuvykti dar ir į “Rako” 
stovyklavietę, kur vyko skau
tų bei skaučių 75 metų jubilie
jinė stovykla.

Kaip kiekvienais metais lau
kiame vasaros gana ilgai. Ta
čiau ji pralekia tekina, įparei
godama mus kruopštaus darbo 
metams, naujų mokslo pažin
čių metams. Jau 45 kartą su
skambo Toronto Maironio lie
tuviškos šeštadieninės mokyk
los skambutis, kviesdamas mo
kinius į klases.

Toronto mokyklos ir litua
nistinių kursų vedėja Giedra 
Paulionienė gražiai pasvei
kino visus susirinkusius pir
mą Maironio mokyklos šešta
dienį, rugsėjo 18, linkėdama

mokiniams sąžiningo darbo bei 
sėkmės, mokytojams-kūrybin
gų pamokų ir kantrybės, o tėve
liams - ištvermės. Pirmoji pa
moka neprailgo: klasėse moki
niai dalinosi vasaros įspūdžiais, 
mokytojai apibendrino moks
leiviams metų užduotis, savo 
reikalavimus.

Vėliau mokyklos “štabas” po
sėdžiavo. Vedėja supažindino 
su naujais mokytojais bei pa
dėjėjais. Malonu ir gera, kad 
šiais metais mūsų mokyklos 
mokytojos — Vida Dailydienė 
ir Valė Baliūnienė paruošė 
knygelę “Mano šeimos geneo- 
logija”, kuria šiemet jau pra
dėsime naudotis. Bus pratur
tinta ir muzikos programa: iš 
Lietuvos atvežtos 9 kanklės, 
skudučių ir lumzdelių.

Žodžiu, visi: ir mokiniai, ir 
mokytojai, pailsėję su pakilia 
nuotaika kopsime į lietuvių 
kalbos, literatūros, geografi
jos, istorijos, muzikos bei me
no pažinimo aukštumas!

Inga Pivoriūtė

& SKAITYTOJAI PASISAKO

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).

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

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

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 į 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)

ŠVIESTI IR ŽIBĖTI...
“Tėviškės žiburiai” - koks gražus 

laikraščio vardas. Man laikraštis 
patinka vien jau tik dėl to, kad 
jame spausdinama eilėraščių. Man 
poezija - tai blizgantis perlas lite
ratūroje, tai brangenybė. Linkiu 
tiems tėviškės žiburėliams ilgai, 
ilgai šviesti, spindėti, žibėti.

Lietuviškos spaudos skaitytojas -
Ant. Paėkauskas

KASDIENYBĖ IR IŠKILMĖS
Baigėsi vasara. Nebuvo ji karš

ta, vis lynojo, tai belaukiant gra
žesnių dienų greitai ir pasibaigė. 
Liepos mėnesį dar vis dirbau ne
baigtus darbus, o paskui triūsiau
si sode, pasistačiau ruselį daržo
vėms laikyti. Tas sodas ne tiek ma
lonumams, kiek paspirtis mūsų ne
lengvom ekonominėm sąlygom, 
nes iš universiteto algos jau sun
ku išsiversti. Lietingomis dieno
mis perskaičiau porą Jūsų atsiųs
tų knygų. Už jas dar sykį tariu nuo
širdų ačiū.

Rugpjūčio pabaigoje laikraščiai 
šurmuliavo dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo. Landsbergio pu
sė šaukė: “Parduos Brazauskas 
Rusijai Lietuvą!” Nepardavė. Pa
galiau po 53 metų Lietuvoje ne
liko okupacinės kariuomenės, bet 
tas džiaugsmas buvo aptemdytas, 
nes, girdi, tai įvyko ne prie Lands
bergio, o prie Brazausko. Dabar 
reikia tvarkyti ekonominius ir 
prekybinius santykius su Rusija, 
bet ir vėl panašūs šauksmai. Kai 
kam atrodo, kad kuo ekonominė 
padėtis Lietuvoje blogesnė, tuo 
jiems geriau, tuo jie greičiau 
ateis į valdžią.

Dabar Lietuvoje keturios ra
mybės dienos: lankos Popiežius. 
Nutilo politinės aistros, per ra
diją ir televiziją, laikraščiuose 
skelbiami šventi žodžiai apie san
tarvę, susiklausymą, pagarbą žmo
gui. Geri žodžiai, tik kasdienybėje 
net ir krikščionys juos užmiršta. 
Vakar per Mišias Kauno Santa-

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

koje kunigas komentavo: “Šian
dien danguje vėl pasirodė saulė. 
Tai Dievo dovana kauniečiams už 
jų tvirtumą per prezidento rin
kimus” (suprask: Kaunas balsavo 
prieš Brazauską!). Ir vėl Dievo 
valia maišoma su politikų norais. 
Rytoj Popiežius išskrenda į Romą, 
ir vėl viskas turbūt sugrįš į savo 
vėžes. Vėl “geri” lietuviai vaduos 
Lietuvą nuo “negerų” lietuvių.

Didžiausią įspūdį Popiežius pa
liko lietuviams tuo, kad daug pa
mokslų ir maldų skaitė lietuviškai 
(kad ir su lenkišku akcentu). Sek
madienį vakare Šventosios Dva
sios šventovėje susitikęs trum
pai su lenkais juos pavadino “len
kų kilmės lietuviais bei Lietuvoje 
besilankančiais lenkais”. Gal tie 
žodžiai nuramins kai kuriuos ne
rimstančius, “autonomijos” Lie
tuvoje siekiančius lenkus? Laukia 
ir naujos sutarys su Lenkija: kaip 
apeiti neseną praeitį, kad būtų 
Lietuvai palankus išėjimas pre
kybai su Europa? Daug klaustukų, 
ir juos visus reikia neatidėliojant 
spręsti, o viduje sutarimo nėra. 
Nejaugi taip ir liksim užsidariu
siu, varganu, amžinai kitiems savo 
kančiomis besiskundžiančiu “kry
žių kraštu”?

N.N., Vilnius
Red. Šio laiško autoriaus pavar

dė “TŽ” redakcijai yra žinoma.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Įvairios žinios
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos pranešimu, korespon- 
denciniu būdu buvo išrinkta 
šios organizacijos direktorių 
taryba. Perrinkti šie tarybos 
nariai: vysk. P. Baltakis, OFM, 
kun. Pr. Giedgaudas, OFM, ir 
dr. R. Šomkaitė, nauji nariai - 
R. Gudelienė, A. Kazickienė, 
kun. J. Rikteraitis ir kun. A. 
Saulaitis, JS. Pastarajam dėl 
darbų naštos atsisakius, į ta
rybą įėjo daugiausia balsų 
surinkęs kandidatas kun. Z. 
Smilga. LKR šalpos metinis 
susirinkimas įvyks spalio 10-11 
d.d. Putnamo seselių namuose.
Po susirinkimo direktorių ta
ryba posėdžiaus ir pasiskirstys 
pareigomis. Inf.

JAV Lietuvių bendruomenės 
tarybos metinė darbo sesija 
įvyks š.m. spalio 9-10 d.d. Em
bassy Suites Hotel, prie Čika
gos O’Hare orauosčio (6501 
North Mannheim Road, Rose
mont, IL 60018. Tel. (312) 699- 
6300). Posėdžiai spalio 9, šešta
dienį, vyks nuo 9 v.r. iki 10 v.v., 
o sekmadienį, spalio 10, nuo 9 
v.r. iki 6 v.v. Suvažiavimą glo
boja LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba, vadovaujama 
K. Laukaičio. Penktadienio 
vakare, spalio 8 d., 7 v.v. tary
bos nariams ir svečiams ši val
dyba rengia priėmimą viešbu
tyje.

Bus JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Maciūno ir kitų valdy
bos narių pranešimai, peržiū
rėtos finansinės apyskaitos. 
Buvę krašto valdybos pirmi
ninkai, PLB valdybos pirm. B. 
Nainys ir PLB atstovas Vilniu
je J. Gaila kalbės apie Lietu
vių bendruomenės pagrindi
nius tikslus šiandien ir atei
tyje. Apie veiklą JAV-se pasi
sakys LB darbuotojai S. Dau- 
lienė, P. Joga, A. Kamiene ir 
A. Kupčinskas. Teisiniais klau
simais kalbės advokatas S. 
Kuprys. Bus taipogi praneši
mai iš atskirų krašto sričių.

Tarybos prezidiumą sudaro 
pirm. V. Kamantas, vicepirmi
ninkai - dr. V. Narutis ir B. Vi- 
lutienė, sekretorės-G. Kaman- 
tienė ir S. Kerelytė. Inf.

Pharmaceutica Baltica, Ltd. 
bendrovės Newjorke prezi
dentas Algirdas J. Lukoševi
čius š.m. gegužės mėnesio 19- 
20 d.d. buvo pakviestas ir da
lyvavo pasitarimuose tarp Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vais
tų registracijos klausimais. 
Pasitarimai vyko Vilniuje ir 
juos organizavo Lietuvos svei
katos apsaugos ministerijos - 
Farmakologinis komitetas. 
A. J. Lukoševičius jau treji 
metai kaip pataria vaistų re
gistracijos srityje Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministeri
jai. Pharmaceutica Baltica, 
Ltd. šiuos pasitarimus ir finan- 
ciniai parėmė.

Nori susirašinėti
Rita Malinauskaitė, gyvenanti 

Lietuvoje, norėtų susirašinėti ang
lų kalba su maždaug 20 m. amžiaus 
vaikinais ar merginom. Adresas: R. 
M. Taikos 1, Kaišiadorys 4230, Li
thuania.

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 4¥7.

Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius (Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų
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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.) 783-5677

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 ba m.l.s. llb. 

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į yiPUMl. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/UBK West Realty Inc.
V V 1678 Bloor Street West rqn|

Toronto, Ontario M6P 1A9 LJtj
An independent member broker Ohone: (416) 769-1616 octree-

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Qrriunc. dresher Ltd 

Real Estate
' lr~r~! f¥l 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.

n D 17 C TT 17 O INSURANCE O IviL^IiISrv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA IDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— 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.

— Spalio 31, sekmadienį, Kapi
nių lankymo dieną, Anapilio Paro
dų salėje mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius rengia PA
RODĄ, kurioje dalyvaus: kerami
kė Valentina Balsienė su savo ke
ramikos bei aukso ir sidabro dir
biniais, ir Vytautas Macas su savo 
paveikslais.

— Kapinių lankymo dieną nuo 9 
v. ryto Anapily mūsų skautai par
davinės vazonines rudens gėles 
po $6. Bus gera proga papuošti 
savo artimųjų mirusiųjų kapus 
ir tuo pačiu paremti skautų veiklą.

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

— Mišios spalio 10, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Mamertą Girčį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. 
už a.a. Praną Juozaitį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Rokas ir Giedrė Stepulai- 
čiai iš Barrie, Vidas ir Alfa Sta
nevičiai iš Hamiltono, Eugenijus 
ir Jolanta Kriskovienai, Dalia 
Krikščiūnienė iš Vilniaus, Vili
ja Kosteniekienė iš Kauno, Vy
tautas Jusčius iš Klaipėdos. LN 
popietėje taip pat svečiavosi Pa
saulio “dziudo” rinktinės dalyviai: 
kauniečiai Petras Vinciūnas, Algi
mantas Merkevičius, Robertas Ri
mas. Taip pat į LN atsilankė Kana
dos parlamento narys Patrick Boy
er ir Dan Baker, konservatorių 
kandidatas Parkdale-High Parko 
rajone. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN valdybos 
narė D. Keršienė.

— LN valdybos posėdis - spa
lio 7, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Rugsėjo 30 d. Lietuvių namų 
posėdžių kambaryje - seklyčioje 
valdybos nariai, kai kurie buvę 
valdybos nariai, vyrų ir moterų 
būrelių atstovai, “Bingo” rašti
nės, bufeto, administracijos dar
buotojai oficialiai atsisveikino 
su T. Stanuliu - ilgamečiu LN val
dybos nariu bei LN vedėju, išbu
vusiu šiose pareigose 6 metus. Val
dybos pirmininkas V. Kulnys pa
sakė atsisveikinimo kalbą, sumi
nėdamas visą T. Stanulio lietuviš
ką veiklą bei palinkėdamas sėk
mės naujame darbe - namų parda
vimo agentūroje. Vicepirm. V. 
Drešeris įteikė atminimui dovaną.

— LN administracija kreipiasi 
į LN bibliotekos lankytojus su 
prašymu - perskaičius laikraš
čius skaitykloje, neišsinešti namo.

— “Canada Welcome Pack” pra
nešimu, ateiviai, esantys legaliai 
Kanadoje ne ilgiau kaip 24 mė
nesius, gali gauti nemokamai do
vaną ($40 - vertės). Dovana suda
ryta iš įvairių valymo priemonių 
bei kai kurių maisto produktų. Do
vanai gauti reikia užpildyti kor
telę, kurią galima gauti LN ad
ministracijoje.

— Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba tiesiog 
siųsti šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Paskaitą “Lietuvos ekonomi
ka ir ryšiai su Vakarais” Lietu
vių namuose spalio 3 d. skaitė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos techninės pagalbos 
skyriaus vedėja dr. Jolanta 
Kriškoviecienė. Paskaitoje ir 
diskusijose taipgi dalyvavo 
šiuo metu York universitete 
ekonomikos fakultete studijas 
gilinantys Klaipėdos univer
siteto ekonomikos katedros 
docentas Vytautas Jusčius ir 
Vilniaus universiteto dėsty
tojos Vilija Kostelnickienė 
bei Dalia Krikščiūnienė. Pa
skaitoje buvo plačiai palies
ta Vakarų pasaulio ir užsienio 
lietuvių investicijų reikšmė 
Lietuvai. Nemažai buvo kalbė
ta ir apie buvusios Sov. Sąjun
gos valstybių žlungančią eko
nomiją. Lietuva ateityje turin
ti kreipti žvilgsnį į pastovią Va
karų pasaulio ekonofniką. V.K.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio mėnuo yra skirtas Ro

žinio kalbėjimui, pagerbiant dan
giškąją Motiną Mariją. Mūsų šven
tovėje Rožinis yra kalbamas kas
dien prieš 8 v. Mišias, o sekma
dieniais prieš 8.30 v. ir 11.30 v. Mi
šias.

— Praeitą pirmadienį mūsų 
šventovėje buvo švenčiama Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio šventė. 
Ta proga mūsų parapijos tretinin
kų kongregacija, kuriai pirminin
kauja J. Žakas, vaišino parapijie
čius ir svečius kava po kiekvienų 
Mišių. Taip pat jie dalyvavo 10.15 
v. Mišiose su savo vėliava.

— Tuoktis ruošiasi Rasa Saba
liauskaitė ir Robert Olivier.

— Susituokė Arūnas Raščiaus- 
kas ir Monika Anskaitytė, Vac
lovas Jurevičius ir Dalia Rudai- 
tytė.

— Pakrikštyti: Mack-Thomas, 
Danutės (Abramavičiūtės) ir Kęs
tučio Urbonų sūnus; Laura-Anne, 
Dianos ir Andriaus Sokolovų duk
relė; Dean-Alexander, Susan (Stul- 
ginskaitės) ir Duane Moore sūnus.

— Spalio 1 palaidota a.a. Danu
tė Beres-Beresnevičienė, 49 m. 
amžiaus.

— Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas praėjo sėkmingai. 
Labdaros sekcija dėkoja visiems, 
kurie daiktais, darbu ir aukomis 
prisidėjo prie šio išpardavimo.

— Maldininkų grupė, kurią lydi 
klebonas, išvyko į Šv. Žemę šį ant
radienį, spalio 5 ir grįš spalio 
19 d.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
vyks gruodžio 10-12 d.d. Tėvų au- 
gustinijonų vienuolyne, King City, 
Ont. Rekolekcijas ves kun. Stasys 
Šileika, SDB. Registruotis jau ga
lima parapijos raštinėje.

— Mišios spalio 10, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Petronėlę Urbo
nienę, 9.20 v.r. - už a.a. Joną Vit- 
kūną, 10.15 v.r. - už a.a. Nastę Ži- 
laitę, už a.a. Vaclovą Kecorių, Pa
dėkos intencija, 11.30 v.r. - už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

A.a. Stasio Bubulio, brangaus 
vyro ir tėvelio atminimui, žmo
na Janina Bubulienė, sūnus 
Edvardas ir Aldona Bubuliai 
“Tėviškės žiburiams aukojo po 
$100; duktė Diana ir Claus Wie
se - $50.

A.a. Stasiui Bubuliui mirus, 
žmonai Janinai ir jos vaikams 
su šeimomis, reikšdami gilią 
užuojautą J. A. Venslovaičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A.a. Stasio Bubulio atmini
mui, užjausdami sūnų Edvardą 
Bubulį, jo bendrovės “Marke
ting Group of Maple Leaf Pre
pared Meats” bendradarbiai 
per ponią R. Morris “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200-J. Bubulienė.

Daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje per KLK moterų draugi
jos, mūsų parapijos skyrių au
kojo $10 - M. Timukienė.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $100 - V. V. Balionai (a.a. 
Onos Baliūnienės XIII mirties 
metinių proga).

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos suvažiavimas įvyks 1993 
m. spalio 30 d. 1 v.p.p. Toronto 
Lietuvių namuose. Visi atsto
vai, nariai ir norintys priklau
syti jaunimo sąjungai, kviečia
mi kuo gausiau dalyvauti.

Tą pačią dieną 8 vai. vakaro 
bus KAUKIŲ (Halloween) ŠO
KIAI didžiojoje Lietuvių na
mų salėje. Kaukės bus premi
juojamos. Bilietai gaunami prie 
įėjimo. KLJS valdyba

Peel švietimo taryba (The 
Peel Board of Education) ren
gia savaitgaliais anglų kalbos 
kursus. Pamokos vyks Missis- 
saugos ir Bramptono miestuo
se šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 v.r. iki 2.30 v.p.p. 
Registracija bus spalio 16 ir 
17 d.d. nuo 9 v.r. iki 12 vai. Pa
mokos prasidės spalio 27 d. 
Dėl daugiau informacijos tei
rautis skambinant tel. 276-6793.

Inf.
Kanados Šaulių rinktinė rug

sėjo 2-3 d.d. šventė savo 25-rių 
metų veiklos sukaktį. Šešta
dienį, spalio 2, Toronto Lie
tuvių namuose įvyko minėji
mas su pokyliu ir šokiais. Sek
madienį, spalio 3, - iškilmin
gos Mišios Lietuvos kankinių 
šventovėje Anapily ir po Mi
šių Šv. Jono lietuvių kapinė
se paminėta paminklo “Žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę” 5- 
rių metų sukaktis.

A.a. Viktoro Dailydės atmini
mui “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $25 - E. Lorenz; po $20 - 
Vanda Jasinevičienė, Irena ir 
Petras Lukoševičiai.

A.a. Stasį ir Rimantą Jaku
bauskus, penkerių ir dvejų mir
ties metų sukaktį prisimenant, 
J. A. Venslovaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Vilniaus krašto lietuvių są
junga dėkoja Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvui už 
$1000 auką-paramą, kuri bus 
panaudota per Vilnijos draugi
ją lietuviškam švietimui Vil
niaus krašte. vKL

Wasagos Gerojo Ganytojo mi
sijos salėje rugsėjo 26 d. M. 
Vaitkienė suruošė savo vyrui 
Vaclovui Vaitkui jo 80 metų 
sukakties proga iškilmingus 
pietus. Ta proga V. Vaitkus pa
aukojo Wasagos Gerojo Gany
tojo misijos pagerinimo dar
bams $370. Misijos komitetas 
nuoširdžiai dėkoja. J.S.

Leonas Baltušis, uolus “Tė
viškių žiburių” bendradarbis, 
ir ponia, kadaisę gyvenę Ka
nadoje, o dabar JAV-se lankė
si redakcijoje, domėjosi laik
raščio leidyba, ypač jo atei
timi. Taip pat aplankė kitas 
lietuvių įstaigas Toronte ir 
dalyvavo Kanados Šaulių rink
tinės 25-čio minėjimo iškilmin
gose pamaldose Lietuvos kan
kinių šventovėje Apapily.

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.

Rudeninių gėlių paroda Allan 
Gardens veiks nuo spalio 23 
iki lapkričio 21 d.d. Įėjimas 
nemokamas. Allan Gardensyra 
į pietus nuo Carlton St. tarp 
Jarvis ir Sherbourne gatvių. 
Atidaryta kasdien 10 v.r. - 5 
v.p.p. Daugiau informacijų 
teikia Toronto parkų dept. tel. 
392-1111.

Stasys Jakaitis, Port Hope, 
Ont., aukojo Tremtinių grįžimo 
fondui Lietuvoje $200. Tai yra 
nemaža parama jiems, kurie 
viską prarado ir visko nusto
jo. A.S.

A.a. STASIO BUBULIO at
minimui, nuoširdžiai užjausdami 
žmoną Janiną, dukrą Dianą, 
sūnų Edvardą, jų šeimas “Tėviš
kės žiburiams” aukojo: po $100- 
W. Dresher šeima, Dauginių 
šeima; $75-F. V. Mašalai; $60-0. 
I. Delkai; po $50 - S. Kuzmas, E. 
Stanaitis, E. Bumeisteris, A. R. 
Pacevičiai, E. Pamataitis; po $40
- J. Bedarfas, J. D. Petroniai, P. 
Stauskas; po $30 - K. L. Draud- 
vilai, V. L. Nakrošiai, H. R. 
Simanavičiai, A. Marcis; $27 - T. 
B. Stanuliai; po $25 - G. H. Lapai, 
D. R. Lapai, P. G. Breichmanai; 
po $20 - E. R. Stravinskai, V. V. 
Rasiuliai, E. S. Kuzmickas, G. B. 
Trinka, N. Pečiulytė, S. J. An- 
druliai, T. J. Gustainiai, I. V. Bis- 
kiai, I. Vibrienė, V. L. Štuikiai, A. 
Jagėla, V. P. Jankaičiai, A. Son
gaila, A. Č. Pažerūnai, A. S. 
Medeliai, J. Arštikaitis, Z. 
Saunoris, M. Vaitonienė, J. Ruk- 
šienė, L. R. Hirsch; po $10 - K. A. 
Pylypiv, V. Aušrotas, A. Bireta, P. 
Šimkevičienė.

“Tėviškės žiburių” leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja J. Bubulienei 
už skatinimą velionies Stasio 
Bubulio atminimui aukoti sava
jai spaudai. Nuoširdus ačiū vi
siems už aukas.

A.a. šviesiam VYTAUTO TA- 
MULAIČIO atminimui pagerbti 
laidotuvių metu aukojo:

Maironio vardo lietuvių vaikų 
literatūros muziejui Lietuvoje 
$50 - dr. J. Rimšaitė, E. dr. J. Čup- 
linskai ir A. Matulionienė, E. K. 
Šlekiai; $40 - L. G. Matukas; $20
- B. Stalioraitienė, V. G. Meilai, 
B. P. Sapliai; $10 - K. B. Čepai
čiai.

Lietuvos rašytojų draugijai $50
- A. Sungailienė, M. Maciežienė 
(JAV), M. ir M. Nadon; $25 - V. R. 
ir J. Kralikauskai, V. Jasinevi
čienė; $20- A. Puterienė, A. Cip
lijauskas, A. Aperavičienė, I. 
Kairienė, M. ir A. Pranevičiai, E. 
Senkuvienė; $10 - K. J. Batūrai, 
P. L. Murauskai.

“Tėviškės žiburiams” $50 - dr. 
J. Sungaila, J. J. Tamulaičiai (JAV) 
ir E. Dailydienė, V. ir M. Mi-

ceikos, E. Lorenz, V. E. Sondos; 
$30 - V. Jasinevičienė, V. ir L. 
Nakrošiai;$25 - E. Ališauskienė, 
A. ir E. Bočkai, J. ir B. Danaičiai, 
dr. R. ir A. Karkai; $20 - V. ir S. 
Aušrotai, D. Zulonienė, O. Rim
kienė, V. Balsienė, R. ir D. Son
dos, T. ir V. Sičiūnai, A. ir A. Ja- 
gėlos, V. ir V. Balionai, G. Bal
čiūnienė, V. Mažeika (JAV), dr. 
P. ir I. Lukoševičiai, J. ir dr. O. 
Gustainiai, H. ir E. Stepaitis, J. 
ir B. Tamulioniai, E. ir G. Ku- 
chalskiai, J. Pacevičienė, dr. S. 
Čepas, Z. ir A. Stančikai, J. Rin- 
kūnienė; $10 - A. Valienė, K. ir 
R. Poškus, J. Ruseckas.

Aukas rinko M. Povilaitienė ir 
A. Sungailienė. Visiems aukoto
jams ir rinkėjoms nuoširdžiai 
dėkoja Marija Tamulaitienė su 
šeima.

“Tėviškės žiburiai” nuoširdžiai 
dėkoja velionies našlei Marijai 
Tamulaitienei ir jos šeimai, lei- 
dusiems aukas rinkti šiam sa
vaitraščiui. Tapogi gili padėka 
visiems aukotojams.

PADĖKA
Reiškiame padėka giminėms, 

draugams, visiems, kurie sveiki
no, įteikė dovanas ar prisidėjo 
prie mūsų sidabrinės vedybinės 
sukakties staigmenos. Nuoširdus 
ačiū parapijų klebonams: kun. Jo
nui Staškui ir kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, už Mišių atna
šavimą. Ačiū kun. J. Staškui už 
prasmingą pamokslą. Padėka mu
zikinės dalies dalyviams: vargo
nininkui muz. J. Govėdui, muz. D. 
Viskontienei, muz. N. Benotienei 
ir solistui V. Paulioniui, smuiki
ninkei R. Melkienei ir birbyninin
kui T. Pabrėžai. Jūsų giesmės pra
turtino pamaldas. Ačiū Mišių skai
tovams: Audrai, Linai, Gintarui, 
Aurelijai ir Mišių tarnautojui 
Linui.

Ačiū “Gintaro” kapelai: V. Ra
manauskui, R. Melkienei ir T. Pa
brėžai už smagią nuotaiką ir lie
tuviškas dainas. Dėkojame visom 
poniom, kurios praturtino pyragų 
stalą, J. Gurklienei už skanią va
karienę ir jaunimui už patarna
vimą.

Ypatinga padėka priklauso mū
sų tėveliams: Juzei Rinkūnienei, 
Veronikai ir Aleksui Paulioniams, 
broliui Vytui Paulioniui, gimi
nėms iš Amerikos - Liudai ir Rai
mundui Šukiams, geriesiems šei
mos draugams - Ritai ir Juozui 
Karasiejams. Sunkiai randame žo
džių išreikšti padėką mūsų dukre
lėm - Audrai ir Linai, kurių ini
ciatyva ši staigmena įvyko. Šis va
karas liks mums brangus prisimi
nimas.

Jūsų Giedra ir Rimas Paulioniai

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $200 - S. Kuzmas; $100 
- A. Jagėla, K. Ivanauskas, H. 
Butkevičius; $50 - O. Dernen- 
tavičienė (a.a. Onos Balionie
nės atminimui), M. Špurienė 
(iš Baltimorės); $20 - A. Stul- 
ginskas. Iki šiol suaukota $22,- 
220.24.

H MONTREAL
Lituanistinė mokykla rugsėjo 

25 d. pradėjo mokslo metus sese
lių namuose. Mokyklos vedėja ir 
vyresniųjų mokinių mokytoja yra 
Joana Adamonytė. Inga Gedrikie- 
nė moko jaunesniųjų vaikų grupę. 
Vaikų darželį kas antrą šeštadie
nį veda Asta Staškevičienė ir Li
lija Gedvilaitė. Šiais metais susi
darė nauja suaugusių grupė, ku
rią moko Arūnas Staškevičius. 
Pirmą dieną pasirodė šeši suaugę 
kursantai. Tikimasi, kad jų atsi
ras daugiau. Tai daugiausia miš
rių šeimų antrosios pusės, pasiry- 
žusios išmokti lietuviškai kalbė
ti. Mokyklos tėvų komitetą suda
ro pirm. Donaldas Venskus. sekr. 
Manon Dasienė ir ižd. Gytis Nied
varas. Bet kokią informaciją tei
kia mokyklos vedėja tel. 256-5355, 
darbo metu - tel. 722-3545.

A.a. Albino Baršausko mirties 
metinės buvo gražiai paminėtos

rugsėjo 20 d. AV parapijoje. 10 vai. 
gedulines Mišias atnašavo klebo
nas kun. Juozas Aranauskas ir kun. 
J. Lipski. Pamaldų metu ir “Libe
ra" giedojo sol. Antanas Keblys. 
Po Mišių daugiau kaip šešiasde
šimt dalyvių buvo pavaišinti pie
tumis parapijos salėje. Čia eilė 
kalbėtojų prisiminė velionį ir 
linkėjo ištvermės našlei Stasei 
ir sūnums.

Mergaitės ir berniukai, sulaukę 
11 metų amžiaus ir vyresni, pra
šomi registruotis pas seselę Pau
lę Sutvirtinimo sakramento pasi
ruošimui tel. 766-9397.

AV parapijos klebonas kun. J. 
Aranauskas pradeda prieškalė
dinį toliau gyvenančių parapijie
čių lankymą pagal išankstinį susi
tarimą. Taip pat jau galima gauti 
plotkelių zakristijoje arba klebo
nijoje. B.S.

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

)

LITZL C** MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- . ...... 5.00% Taupymo-special........... .... 1.75%
Certifikatus 2 m. ... ...... 5.50% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.00 Taupymo - kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius: Einamos sąsk................... .... 1.00%

1 metų ..........
180 d. - 364 d.

...... 4.25%
..... 4.00% RRIF-RRSP —1 m.term. .... 5.25%

120 d. - 179 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP-2 m.term. . .... 5.75%
60d. - 119d. ..... 4.00% RRIF-RRSP-3 m.term. . .... 6.00%
30 d.- 59 d. 2 sn% RRIF - RRSP - taun.......... .... 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

JŪS TURITE GALIMYBĘ lengvai 
numesti viršsvorį, įgauti energijos, 
atsikratyti ligų ir... užsidirbti 
pinigų. Skambinkite Ritai (416)- 
259-4168 Toronte.

PRIVATAUS KAPITALO FIRMA 
ieško partnerių avalynės gamybos 
srityje. Kreiptis firma “Žemuva”, 
Gamyklos g-vė nr.33, Mažeikiai, 
Lithuania.

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.

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

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.

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.

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

■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
■■■■HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 į 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.

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

IŠNUOMOJAMAS arti požeminio 
traukinio latvių name su baldais 
kambarys. Reikia naudotis bendra 
prausykla ir virtuve. Skambinti 
tel. 767-9855 Toronte.

III II] LIETUVOS ŪKININKŲ
W I SĄJUNGOS PADĖKA

1/ Kanados lietuvių kredito kooperatyvo 
“PARAMA” valdyba ir nariai

Lietuvos ūkininkų sąjungos ir visų dvylikos po žemės ūkio 
technikos komplektą (traktorius, šienapjovė, plūgas, kultiva
torius, priekaba) gavusių ūkininkų vardu nuoširdžiai dėkojame 
Kanados lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” nariams ir 
visiems, prisidėjusiems prie jūsų suteiktos taip reikalingos 
materialinės pagalbos, kurios labai stokoja atgimstančios Lie
tuvos kaimo žmonės. Reiškiame didelę padėką “Paramos” val
dybai, atlikusiai labai svarbų ir didelį parengiamąjį organi
zacinį darbą dėl suteiktos technikos įsigijimo ir paskirstymo. 
Jūsų dovanoti žemės ūkio įrengimai žymiai palengvins buvu
sios priespaudos išvargintų mūsų kaimo tautiečių darbą. 
Esame įsitikinę, kad technikos komplektus gavę ūkininkai, 
buvusieji tremtiniai ir politiniai kaliniai, juos deramai vartos, 
o jie patys ilgai tarnaus, nuolat primindami jūsų nuoširdžias 
pastangas ir geriausius ketinimus Lietuvos žmonėms, nuken- 
tėjusiems nuo sovietinioteroro.

Jūsų suteikta labdara, pagarsinta per Lietuvos radiją ir 
televiziją, atsispindėjo spaudos puslapiuose. Tikimės, kad 
tikrai nuoširdi ir gili mūsų padėka už jūsų suteiktą nemokamą 
materialinę paramą ras atgarsį ir toli nuo gimtosios Tėvynės 
leidžiamoje lietuviškoje spaudoje.

Prof. dr. J. Čiulevičius, LŪS pirmininkas
3000 Lietuvos respublika, Kaunas, Donelaičio 2.

DAR TURIME PILNUS KOMPLEK
TUS: Lietuvių enciklopedijos 37 t., 
Encyclopedia Lituanica, 6 t., Vinco 
Krėvės raštai, 6 t. Taip pat siunčia
me į Lietuvą per agentūras, kaina - 
60-80 et. už svarą. Teirautis: J. Kapo
čius, P.O. Box 752 Cotuit, MA 02635, 
tel. 1-508-428-6991.

NORINTYS ĮSIGYTI dail. E. Bal- 
kytės-Zubienės lietuviškų tautinių 
drabužių spalvotus paveikslus, ro
dytus per parapijos šventę, prašome 
kreiptis į Anapilio muziejaus vedė
ją dr. R. Mažeikaitę tel. (416)566-8755.

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.

PIANINO, DAINAVIMO, MUZIKOS 
teorijos pamokos vaikams bei suau
gusiems. Kreiptis tel. 848-9628 Mis
sissauga (Queensway—Dixie rąjone).

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

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.

“I 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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEW
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, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai
■ vidaus sienų įdėjimas ■ dažymas ■ elektros

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

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


