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Amžinieji trikampiai
Žmogaus fizinę egzistenciją palaiko didžioji trijulė: 

oras, vanduo ir žemė. Reikšmingomis simbolių bei ženk
lų trijulėmis remiasi daugelis reiškinių bei sandarų. 
Besidomintieji egzistencijos darna jų suranda visur, ir 
tai kai kuriuose atvejuose padeda suvokti jos dėsnin
gumą.

SEIMĄ geometriškai galima būtų išreikšti trikam
piu: tėvas, mama ir vaikai. Visos trys kraštinės susi
jungusios, liečiančios viena kitą. Vienos kurios 
kraštinės sąmoningas tyčinis panaikinimas suardo tri

kampį. Tai ardomoji galia, dėsningumo sprogdinimas. 
Tam reikalui pagrindinis užtaisas turbūt bus savimeilė, 
nors skeveldrose nurodomos visai kitos priežastys, vė
liau ir teisiniais aktais pripažįstamos. Ir tai, atrodo, ne
belieka nieko tragiško, kai tėvas palieka savo šeimą, 
mama nueina savais keliais, vaikai, nebetvardomo siau
tulio veikiami, dingsta iš namų. Tėvų iškilmingi pažadai, 
geri norai ir planai ardymosi metu nebedaug ką reiškia, 
nes kiekvienas jaučia kažkokią būtinybę “gelbėti” save. 
Tai epideminio pobūdžio reiškiniai, kuriais šiandien 
jau per daug nebesistebima. Tas ardymas priartėjo prie 
kasdieninio gyvenimo normų, plečiasi ir stiprėja. Dau
gelis valstybių tą nykią šeimų žlugimo būklę įstatymais 
toleruoja. Prieš tą sunkiąją visuomenės griūtį valstybės 
vadovų rankos pakeltos: pasiduodame, nes išeities ne
bėra. Minios reikalavimai grūmoja, ir niekam neberūpi, 
kas atstos šeimas, kas bus tos naujos ląstelės, jungian
čios visuomenės organizmą? Tuo tarpu tas klausimas su
tinka tylą. Akivaizdu tik vienas dalykas, būdingas šių 
laikų dvasiai: keisti neturint pakaitalo. Ir taip atsisto
jame prieš nulį, kuris savo neutralumu ne vieną žavi.

LIETUVA šiuo atžvilgiu šiandien niekuo nesiskira 
nuo kitų valstybių. Kai kurias gal net lenkia. Tėvy- 

nėję šeimų griuvimas yra tapęs vienas skaudžiau
sių socialinio bei moralinio gyvenimo reiškinių. Tai tik

ras žemės drebėjimas, atveriantis vis daugiau prarajų, į 
kurias nugarma kaltieji ir nekalti. Kalbant apie tautos 
atgimimą, kyla klausimas, kaip galima būtų atgimti be 
tvirtesnių šeimų, kurios išlaiko ir puoselėja tautines 
bei žmogiškąsias vertybes. Jų vaidmenį atmetant ar pa
kankamai neįvertinant, lengvai gali iškilti socialinio 
išskydimo pavojus, pasiruošęs griauti principus, bran
dinti egoistinį individualizmą, neigti visuomenės pa
grindų būtinumą. Toks pasimetimas tautoje gali turėti 
likiminę reikšmę. Todėl be jokio atidėliojimo šeimų 
vaidmenį yra būtina iškelti virš visų kitų užmojų ir už
davinių, ir tai valstybiniu mastu. Nežiūrint politinių bei 
religinių įsitikinimų, tai turėtų suprasti visi valstybės 
vadovai. Ir ne tik suprasti, bet ir savo pavyzdžiu rodyti 
to vaidmens svarbą. Jei kiltų klausimas, kas šiandien da
roma mūsų tautos tvirtesnei ateičiai užtikrinti, atsaky
mų turbūt būtų įvairių. Tik kažin ar juose rastume pakan
kamo rūpesčio apie šeimų neardomumą, apie sutelktines 
pastangas laikyti amžinuosius trikampius prideramoje 
aukštumoje. Pasigirsta balsų, kad teisinė šeimos narių 
būklė esąs privatus reikalas. Tai demagogija dvelkian
tis teiginys, nes tie “privatininkai” kaip tik daugiau
sia ir naudojasi valdžios parama, kurios pajėgumas taip
gi priklauso ir nuo visuomenėje renkamų lėšų. Vals
tybė turėtų daugiau remti šeimas, o ne savais keliais 
išklydusius. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

Venezuela ir Lietuva planuoja 
bendrą naftos programą

Specialus pranešimas

1993 m. rugsėjo 28 d. Vene- 
zuelos valstybinės naftos bend
rovės PDVSA (Petroleos de 
Venezuela) vadovybė prane
šė sutinkanti su Lietuvos res
publikos ambasadoriaus Vy
tauto A. Dambravos siūlymu 
siųsti savo atstovus į Lietu
vą ir pradėti derybas dėl ga
limo bendradarbiavimo “joint 
venture” pagrindu. Pagal svars
tomą projektą, Venezuela, 
penktoji didumu naftos pro
dukcijos valstybė pasaulyje, 
aprūpintų Lietuvą reikiamu 
naftos žaliavų kiekiu ir išvien 
rūpintųsi Mažeikiuose esan
čios naftos perdirbimo įmonės 
administravimu bei naftos 
produktų prekyba, pirmiausia 
Rytų Europoje.

Mažeikių įmonė NAFTA gali 
perdirbti apie 84 milijonus 
statinių kasmet. Milijardo do
lerių vertės įmonė reikalin
ga modernizavimo, kad ji ati
tiktų laiko reikalavimus. Taip 
pat būtinas terminalas ir naf
totiekis, kuris jungtų uostą 
su Mažeikių įmone. Varžybose 
šiems projektams atlikti pir
mauja Lietuvos ambasados 
Venezueloje pasiūlytoji pran
cūzų bendrovė BOUYGUES, 
kuri, drauge su Venezueloje 
esančios COMBEL firmos at
stovais, buvo dukart nuvyku
si į Lietuvą su savo siūly
mais. Po pasitarimų Lietu
vos vyriausybė atsisakė bran

giųjų terminalo statybos va
riantų, kuriuos buvo pateikusi 
amerikiečių bendrovė (kaina 
galėjo siekti iki 300 milijonų 
dolerių). Pagal BOUYGUES- 
COMBEL pasiūlytąjį termina
lo ir naftotiekio planą, konst
rukcijos kaina būtų apie 60 
milijonų dolerių, o termina
las galėtų priimti tanklaivius 
iki 200,000 tonų talpos ir būtų 
pastatytas vienerių metų lai
kotarpyje.

Į Venezuelą yra kreipusios 
eilė valstybių, prašydamos 
talkos šioje srityje. Be Rytų 
Vokietijos, Vengrija, pavyz
džiui, nutraukė pasitarimus 
po pustrečių metų. Be Vokieti
jos (rytų zonoje) Lietuva yra 
pirmoji Europos valstybė, į ku
rią bus siunčiama PDVSA de
legacija vietoje ištirti padėtį 
ir pradėti derybas.
PDVSA, trečia valstybinė naf
tos bendrovė pasaulyje ir 
penkta, įskaitant privačias 
naftos perdirbimo bendroves, 
yra įsteigta akcinės bendro
vės principu ir tvarkosi sava
rankiškai. Vienintelis akci
ninkas yra pati valstybė, vei
kianti per akcininkų atstovą - 
energetikos ir natūralių ištek
lių ministerį. PDVSA parūpi
na 85% visų krašto įplaukų. 
Naftos politiką nustato Vene- 
zuelos vyriausybė.

Ligšioliniai pasitarimai su 
PDVSA prezidentu Gustavo

Caracas, Venezuela. Šv. Jokūbo šventovėje pamaldos 1993 m. rugsėjo 4 d. popiežiaus vizito proga Lietuvoje. Po 
pamaldų priėmimo dalyviai: Jamaikos amb. MATTHEW A. C. BEAUBRUN, Lietuvos amb. VYTAUTAS DAMBRA- 
VA, Hondūro amb. HERNAN CARCAMO TERCERO, Caracas arkivysk. kardinolas JOSE ALI LEBURN, nunci
jus arkivysk. ORIANO QUILICI, amb. JORGE D’ANGELO BRUNO ir trys Mišių dalyvės lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais

Lietuva Venezuelos televizijoje
Ambasadoriaus dr. V. Dambravos rūpesčiu sostinės šventovėje buvo surengtos pamaldos, kurias laikė 
kardinolas, dalyvaujant diplomatams ir gausiai tikinčiųjų miniai • Lietuvos vardas per televiziją skambėjo 

visai Venezuela! • Buvo perskaitytas ispaniškai Lietuvos prezidento A. Brazausko sveikinimas

JULIUS VAISIŪNAS

Prie originalių Lietuvos am
basados iniciatyvų Venezue
loje reikia priskirti ambasa
doriaus dr. Vytauto Dambra
vos pasiūlymą Caracas arki
vyskupui kardinolui Jose Ali 
Lebrun, popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II vizito proga maldoje 
jungtis su Lietuva. Ambasado
riaus ryšių su Venezuelos TV 
dėka pamaldos buvo perduotos 
visam kraštui. Norėta, kad šis 
simboliškas įsijungimas į po
piežiaus vizitą dar labiau su
artintų šias draugiškas šalis. 
Į pamaldas buvo įtraukti ir 
Venezueloje pagal dvišalę vals
tybinę sutartį dirbą Lietuvos 
kultūrininkai.

Kardinolas, sužavėtas šios 
minties, dėkojo už suteiktą ne
paprastą galimybę malda iš
reikšti jo krašto padėką Vieš
pačiui už nepriklausomybę 
Lietuvai ir lietuvių tautai, o 
drauge - abiejų katalikiškų 
kraštų pagarbą ir ištikimybę 
Kristui.

Pamaldos buvo laikomos vė
lyvą šeštadienio popietę, rug
sėjo 4, Caracas Šv. Jokūbo šven
tovėje, o sekančią dieną per
duotos per du valstybinius te
levizijos kanalus visam kraš
tui. Pamaldas sekė apie ketu
ris milijonus Venezuelos gy
ventojų.

Kadangi apie šias iškilmin
gas padėkos Mišias buvo skel
biama iš anksto, Šv. Jokūbo 
šventovė buvo pilnutėlė. Dip
lomatinio korpuso narių tar
pe dalyvavo Šv. Sosto nunci
jus arkivyskupas Oriano Qui- 
lici ir Venezuelos URM pata
riamosios prezidentinės komi
sijos gen. direktorius Jorge 
D’Angelo Bruno. Taip pat pir
moje eilėje pastebėjau Len
kijos ambasadorių Krzanows- 
kį su žmona, Hondūro ambasa
dorių Hernan de Jesus Carca
mo su žmona, Jamaicos amba
sadorių Matthew A. C. Beau- 
brun ir kitus. Giedojo parapi
jos choras ir Venezueloje pro
fesoriaują Lietuvos operos 
solistai Muzikos akademijos 
profesoriai: Aušra Čepulkaus- 
kienė (mezzosopranas), Rai-

Roosen buvo vedami Lietu
vos ambasadoriaus.

Lietuvos energetikos minis
terija yra pasirašiusi ketini
mų protokolą su Rusijos įmo
ne LUKOIL dėl pusės Mažei
kių gamyklos pajėgumų nuo
mos penkeriems metams. Tai 
nėra sutartis, todėl Venezue
los derybininkų vizitas į Lie
tuvą yra svarbus ir daromas 
laiku. Kor. 

mundas Butvilą (smuikas), 
Eduardas Kaniava (baritonas) 
ir Virgilijus Noreika (tenoras). 
Vargonavo prof. Aloyzas Kon
čius.

Kardinolo pamokslas
Pamoksle kardinolas Lebrun 

paminėjo, jog tai pirmoji po
piežiaus kelionė į Lietuvą, ku
ri nuo keturiolkto šimtmečio 
yra katalikiška tauta ir vals
tybė, turinti nepaprastų nuo
pelnų už savo ištikimybę tikė
jimui, kurį į garbės aukštumas 
iškėlė lietuvių tautos kanki
nių kraujas. Jis prisiminė, kad 
prieš tapdamas popiežium, Pi
jus XI lankė Lietuvą ir, stebė
damas gilų tautos pamaldumą 
ir pasišventimą Dievo Moti
nai, žavėdamasis pasakė: “Lie
tuva yra Mergelės Marijos že
mė”. Kardinolas kalbėjo: “Šian
dien džiaugsmu plaka popie
žiaus Jono-Pauliaus II širdis, 
nes jis yra tautoje, kuri myli 
Katalikų Bendriją, rodo savo 
meilę Išganytojui Jėzui Kris
tui ir Jo Motinai Marijai”.

Mūsų gyvenamuoju metu, tę
sė kardinolas, “ši katalikiška 
tauta šaukiasi Dievo Motinos 
globos drauge su savo šven
taisiais lietuviais: šv. Kazimie
ru, ir palaimintuoju arkivys
kupu Jurgiu Matulaičiu, mari
jonų kongregacijos kūrėju”. 
Jis meldė, kad Viešpats savo 

Caracas, Venezuela. Šv. Jokūbo šventovėje pamaldos 1993 m. rugsėjo 4 d. 
Ambasadorius JORGE D’ANGELO skaito tikinčiųjų maldų popiežiaus 
vizito proga Lietuvoje

malone, užtariant Švenčiausia
jai Motinai, leistų sužydėti 
krikščioniškoms dorybėms 
kasdieniniame gyvenime, kad 
Viešpats atgaivintų kai kur 
griūvančius mūsų šeimų židi
nius, nes juose užmirštama 
Dievo meilė ir Jo malonės galia.

Tikinčiųjų malda
Tikinčiųjų maldavimus per

davė ambasadorius Jorge 
D’Angelo. Jis meldė, kad “prieš 
dvejus metus nepriklausomy
bę atgavusi Lietuva, dabar 
laisva nuo agresijos svetimos 
valstybės, ilgus metus laikiu
sios savo okupacines pajėgas ir 
vos prieš keturias dienas jas 
galutinai išvedusios iš Lietu
vos teritorijos, kad ji, išsiko
vojusi laisvę savo narsumu, 
tautos solidarumu ir kitų kraš
tų parama, dabar galėtų gyven
ti be mažiausio grėsmės šešė
lio savo taikai ir galėtų ne- 
kliudama kurti pilną ir sėk
mingą gyvenimą savo dangiš
kosios Globėjos Šiluvos Šven
čiausios Mergelės globoje”.

Amb. D’Angelo meldė, kad 
“Baltijos šalyse atsinaujintų 
krikščioniškoji moralė, kurią 
okupacijos metais lietuviai 
taip narsiai gynė”. Galiausiai 
meldėsi “už Lietuvos kanki
nius ir visus tuos, kurie ilgus 
metus kentė areštus, tardymus,

(Nukelta į 2-rę psl.)

Baisu, kad XX a. pabaigo
je reikia naudoti stambaus ka
libro pabūklus, tankus ir kitą 
šiuolaikinę techniką - pasakė 
apie įvykius Rusijoje per spau
dos konferenciją prez. A. Bra
zauskas. Jis paaiškino, kad 
padėtis Maskvoje buvo ati
džiai stebima, supažindino su 
pareiškimu, remiančiu B. Jel
cino pastangas stabilizuoti 
padėtį, pranešė apie priemo
nes, kurių imtasi Lietuvoje. 
Konferencijoje buvo apžvelg
ta taip pat kelionė į JAV. Su
sitikimą su prez. V. Clinton 
A. Brazauskas pavadino labai 
įdomiu ir efektyviu. Pranešė, 
kad su St. Lozoraičiu labai 
gražiai susitarė dėl jo toles
nio darbo Italijoje, o su išei
vija, PLB valdyba daug tarta
si pilietybės klausimu, kuris 
dar bus perduotas svarstyti 
seimui.

Ambasadorių - D. Britani
jos, Danijos, Italijos, Prancū
zijos ir Vokietijos - prašymu 
juos priėmė prezidentas ir 
nušvietė Lietuvos požiūrį į 
padėtį Rusijoje. A. Brazaus
kas pabrėžė, kad Lietuvos lai
kysena dėl įvykių Maskvoje 
iš esmės sutampa su Europos 
bendruomenės laikysena. Pa
dėkojęs už priėmimą, tai pri
pažino Vokietijos laikinasis 
reikalų patikėtinis S. Galonas.

“Ar sugebės Lietuva tapti 
tiltu tarp Rytų ir Vakarų” pre
zidentą klausė dienraščio 
“Komsomolskaja pravda” ko
respondentas V. Zarovskis. 
“To mes norėtume” - atsakė 
prezidentas, tai - vienas svar
biausių mūsų politikos prin
cipų. Kalbėjo apie pastangas 
sudaryti itin palankias inves
ticijų, verslo muito ir mokes
čių, turizmo ir tranzito sąly
gas. Apie tautinių mažumų pa
dėtį pateikė tokius duomenis: 
1989 m. priimtas tautinių ma
žumų įstatymas (pirmas Rytų 
Europoje); 1990 m. - įsteigtas 
tautybių departamentas ir tau
tinių tyrimų centras; rusų ir 
lenkų kalbomis eina rajoniniai 
ir respublikiniai laikraščiai, 
kai kurie remiami valstybės; 
tomis kalbomis yra laidos tele
vizijoje ir radijuje, o lenkų 
kalba yra ir radijo stočių; 
transliuojama Ostankino, da
lis Rusijos ir Varšuvos TV prog
ramų; yra 87 rusų ir 53 lenkų 
mokyklos; rusų kalba galima 
mokytis profesinėse mokyklo
se, 16-oje aukštesniųjų ir II- 
oje aukštųjų; be to, j pastarą
sias tautinės mažumos priima
mos lengvatinėmis sąlygomis; 
jos turi savo maldos namus; 
stačiatikybės fakultatyvų yra 
mokyklose; ten, kur tautinės 
mažumos gyvena glaustai - 
šalia valstybinės kalbos var
tojama ir vietos kalba; tauti
nių mažumų organizacijos turi 
lengvatų rinkimuose į seimą. 
Dėl pilietybės pakartojo kon
ferencijoje pasakytą mintį - 
klausimas turėtų būti palan
kiai Išspręstas netrukus seime.
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Lietuvos vardas skambėjo visai Venezuela! 
Ką popiežius kalbėjo lenkams Vilniuje?

Dalis Šv. Tėvo pamokslo, liečiančio lietuvius ir lenkus
Naktį atnešę, naktį išėję

Rusijos kariuomenės paskutinį dalinį palydint
Pastatyti vieną didelį kryžių

Susitikimas su prezidentu Algirdu Brazausku 
“Nudžiūvusios šakos” žiedai III

Susipažinus su leidiniu “Lietuvos egzodo literatūra 1945-1990” 
Septyniasdešimtieji “Mūsų sparnai” 
Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas

Kazio Sajos “Barakudos” 
Premjera Los Angeles, Kalifornijoje

Į Vieną išvyko Lietuvos res
publikos prezidentas A. Bra
zauskas dalyvauti ET valsty
bių vadovų susitikime. Dele
gacijoje yra P. Gylys, J. Palec
kis, užsienio reikalų ministe
rijos darbuotojai A. Tauran- 
tas ir R. Paulauskas. Susiti
kime bus aptarta šios organi
zacijos vieta tarp kitų organi
zacijų, jos vaidmens didini
mas, ginant žmogaus ir tauti
nių mažumų teises.

Su darbo vizitu į Vilnių at
vyko Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srities administracinis 
vadovas Jurijus Matočkinas. 
Susitikime su A. Šleževičium 
aptarti klausimai, nuo kurių 
suderinimo priklauso gera 
kaimynystė: tai - vizų režimas, 
prekybos, tranzito, karinių 
varžtų, oro erdvės kontrolės 
sutarčių sudarymas. Per spau
dos konferenciją paklaustas 
dėl didelio karo jėgų susitel
kimo srityje Matočkinas atsa
kė, kad einama į jo mažinimą - 
yra “bendras mažinimo kur
sas”, nors jis ir lėtas. Paaiškė
jo, kad netrukus bus pasikeis
ta konsulais.

“Remsiu kaip įmanydamas 
šių kraštų žmonių pastangas 
išsaugoti lietuvybę” - pasakė 
Alfonsas Augulis, paskirtas 
Lietuvos respublikos laikinuo
ju reikalų patikėtiniu Gudi
jos respublikoje. Dėl gudų 
spaudoje pasirodančių straips
nių, ciklų, teigiančių, kad da
bartiniai lietuviai ne tie, ku
rie sukūrė LDK, Mindaugas, 
Gediminas, Vytautas ne lietu
viai, o gudai, tikrasis Gudijos 
pavadinimas - Litva, o gudų - 
litviny, A. Augulis paaiškino - 
tai primityvi pastanga supju
dyti tautas.

Generalinio prokuroro A. 
Paulausko pranešimu, jis tiki
si susitikti su nauju Rusijos 
generaliniu prokuroru A. Ka- 
zaniku, aptarti kaltininkų 
(1991-ųjų sausio ir rugpjūčio 
įvykių) išdavimo mūsų valsty
bei aplinkybių. Buvęs proku
roras V. Stepankovas į Lietu
vos prokuratūros paklausimą 
atsakė: “Lietuva turėtų žino
ti, kad represijos buvo vykdo
mos tik prieš kriminalinius 
nusikaltėlius, banditus ir 
smurtininkus. O Gudijos gene
ralinės prokuratūros atsto
vai teigė, kad nusikaltėliai 
jų respublikoje nepriregist
ruoti, jų gyvenamosios vietos 
jiem esą nežinomos.

Kaune įvyko ūkininkų sąjun
gos tarybos posėdis, kuriame 
nuspręsta pradėti ruoštis vi
suotiniam streikui. Iki lapkri
čio 1 d. numatytos rajonų kon
ferencijos, sudaromi streikų 
komitetai, o lapkričio 5 d.- 
respublikinė konferencija.

Vilniaus technikos universi
tete atidarytas Aviacijos ins
titutas. Jo vadovas - technikos 
dr. doc. Jonas Stankūnas.

G. Gustaitė

«
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Lietuva Venezuelos televizijoje
(Atkelta iš 1-mo psi.)

kalėjimus, gindami savo įsiti
kinimus ir tautos laisvę, rody
dami patvarumą, drąsą, gar
bingumą, pasiaukojimą, net su
dedami kraujo aukas”.

Ambasadoriaus Dambravos 
žodis

Po Komunijos buvo pakvies
tas tarti žodį Lietuvos amba
sadorius dr. Vytautas A. Damb- 
rava. Pradėjęs sveikinimu 
“Garbė Jėzui Kristui”, jis pa
žymėjo, jog šios pamaldos yra 
galbūt pirmosios mūsų visų 
patirtyje: “Dvi tautos bend
roje maldoje kelia akis į dan
gų ir, teikdamos viena kitai 
meilės dovaną, o savo suplika
cijose, drauge su Lietuvą lan
kančiu Šventuoju Tėvu, mal
dauja taikos mūsų šeimoms, 
mūsų šalims ir visam pasau
liui. Koks kilnus išgyvenimas! 
Kristus ir Jo Bendrija yra vi
suotinė, nežinanti nuotolių, 
neturinti sienų, nepažįstanti 
ribų. Tai Viešpaties šeima, ku
ri apima visas valstybes ir vi
sus mus, kurie trokštame taikos 
Kristaus karalystėje”.

Prezidento sveikinimas
Perdavęs Lietuvos vyskupų 

konferencijos pirmininko kar
dinolo Vincento Sladkevičiaus 
ir Vilniaus arkivyskupo Aud
rio Bačkio sveikinimą kardino
lui Lebrun ir nuncijui Quili- 
ci, Lietuvos ambasadorius pa
sakė: “Lietuvos vyriausybė 
taip pat yra su mumis”. Čia jis 
perskaitė Caracas arkivysku
pui kardinolui Lebrun adre
suotą sveikinimą, kurį atsiun
tė Lietuvos respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 
Baigus skaityti tekstą ispaniš
kai, šventovėje kilo plojimų 
audra. Štai sveikinimo tekstas.

“Garbingasis Eminencija, 
su dideliu džiaugsmu priėmiau 
žinią iš savo ambasadoriaus 
Venezueloje, kad Jo Švente
nybės vizito į Lietuvą proga, 
1993 metų rugsėjo mėnesio 4-9 
dienomis, Jūs, Eminencija, vi
sos arkivyskupijos vardu atna
šausite iškilmingas ‘Te Deum’ 
Mišias, dėkojant Viešpačiui 
už mūsų valstybės laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimą, 
ir kad tuo būdu abi tautos 
drauge išreikš ištikimybę Ka
talikų Bažnyčiai ir popiežiui 
Jonui-Pauliui II. Kiek supran
tu, šios iškilmingos pamaldos 
bus pertransliuotos per tele
viziją visam kraštui.

Visoje mūsų tautos istorijo
je šis yra pirmasis popiežiaus 
atsilankymas Lietuvoje, vadi
namoje Marijos žeme. Esu gi
liai dėkingas už šį taurų mos
tą, kurį mums rodo Venezuelos 
Katalikų Bažnyčia ir tauta. 
Esu tikras, jog tokį pat dėkin
gumą jaus ir Šventasis Tėvas.

Lietuvių tautos, Lietuvos res
publikos ir savo vardu noriu 
pareikšti pagarbą Jūsų Emi
nencijai ir solidarumą su drau
giškąja Venezuela, linkėdamas 
Dangaus palaimos pastangose 
įgyvendinti krikščioniškos 
moralės principus ir išlaikyti 
bei stiprinti demokratines 
laisvo krašto institucijas.

Vilnius, 1993 metų rugsėjo 
mėnesio 4 dieną

Nuoširdžiai Jūsų,
Algirdas Brazauskas,

Lietuvos respublikos 
prezidentas”

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

Baigiant
Ambasadorius baigė žodį, 

dėkodamas Eminencijai kar
dinolui Lebrun, nuncijui ar
kivyskupui Oriano Quilici, lie
tuvių kapelionui - Venezuelos 
kapucinų provincijolui Santia
go Perez, kuris netrukus bus 
konsekruotas vyskupu, Šv. Jo
kūbo parapijos klebonui Juan 
Morera, TV programos koordi
natoriui kun. Jorge Luis Ra
mirez, ambasadoriui Jorge 
D’Angelo ir pamaldose dalyva
vusiems ambasadoriams, cho
rui, solistams ir tikintiesiems. 
“Ačiū, ačiū, - baigė ambasado
rius, - Lietuva niekados ne
užmirš šio jūsų mosto. Telai
mina Viešpats jus visus”.

Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu. Televizijoje buvo rodo
mi Lietuvos vaizdai. Ant sienų 
buvo išklijuoti plakatai su Vy
čiu, trispalve ir ispanišku įra
šu: “Lietuva sveikina Tave”.

Pamaldų metu buvo dalina
mos knygos: Prano Gaidos “EI 
Hombre de Dios”, V. A. Damb
ravos “San Casimiro ir “Can- 
cion de Corozon para Petriu
kas”, “Siete Palabras” bei du 
ambasados lankstinukai.

Visus džiugino tautiniais 
drabužiais pasipuošęs lietu
vių jaunimas, kurių mažiau
sios nešė dovanas Mišių auko
jimo metu.

Po pamaldų Lietuvos amba
sadorius dr. V. Dambrava Au
dio-Video misijos centre su
ruošė priėmimą garbingiems 
pamaldų dalyviams ir tautie
čiams. Kardinolas buvo labai 
linksmas ir patenkintas. Kai 
ambasadorius paklausė, kuo 
jis galėtų kardinolui atsily
ginti už suteiktą malonę, šis 
pasakė: “Rašykite daugiau, ra
šykite, o jums ir Lietuvai aš 
visuomet padėsiu”.

Atgarsiai spaudoje
Spauda labai plačiai aprašė 

šį įvykį, o seniausias krašto 
dienraštis “La Religion” visą 
savaitę spausdino žinias ir re
portažus apie Lietuvą, paskelb
damas pilną Lietuvos respubli
kos prezidento pasiųsto sveiki
nimo tekstą, kardinolo Lebrun 
pamokslą, Lietuvos ambasado
riaus žodžius ir išsamius ap
rašymus apie labai sėkmingą 
popiežiaus vizitą Lietuvoje.

Turimomis žiniomis, Lietu
vos vyriausybė pritarė šiam 
projektui. Norėjo, kad ir ki
tos Lietuvos ambasados imtųsi 
kokios nors iniciatyvos popie
žiaus vizitui Lietuvoje pami
nėti.

Projektai, kurie, perskaičius 
kad ir šį spaudos pranešimą, 
atrodo lengvai įgyvendinami, 
reikalauja daug darbo, gerų 
kontaktų ir ištikimų draugų. 
Kitaip panašūs televizijos pro
jektai būtų ekonomiškai lie
tuviams neprieinami.

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

VILNIUJE PRIE SEIMO RŪMŲ, pašventintas paminklinis akmuo savanoriui ARTŪRUI SAKALAUSKUI, šioje 
vietoje žuvusiam nuo sovietų kariškių kulkos 1991 m. rugpjūčio pučui Maskvoje pasibaigus Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

PRANEŠIMAS
Nėra dienos, nėra valandos.
Kad Tu ne su mumis, mūsų širdyse.
Nei laikas, nei pati mirtis
Neužgesina meilės, kuri amžina.

1993 m. spalio 3 d., 2 v.p.p. užmerkė akis mūsų mylima mamytė

STASĖ ŠERGALIENĖ,
sulaukusi 93 metų amžiaus.

Nuliūdę liko sūnūs - Antanas, Jurgis ir žmona Patri
cija su šeima, duktė Onutė, Juozas Peleckiai; seserys- 
Jadvyga, Felicija su šeimomis; vaikaičiai ir provaikaičiai 
bei kiti giminės.

Popiežiaus įspūdžiai
“L’Osservatore Romano” 

1993 m. 38 nr. išspausdino Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II įspū
džius iš kelionės Baltijos vals
tybėse.

Popiežius dėkingas Apvaiz
dai, kad galėjo atlikti maldi
ninko kelionę į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Jis dėkingas tai
pogi šių kraštų ir Bažnyčių va
dovybėms už pakvietimą ir vi
siems, kurie prisidėjo prie ke
lionės organizavimo.

Lietuvoje pagrindiniai lan
kymosi miestai buvo Vilnius 
ir Kaunas, Latvijoje Ryga ir 
Estijoje Talinas. Bet buvo ap
lankytos ir kitos vietos, kurio
se išreiškiamas žmonių tikėji
mas ir viltis, ypač bandymų 
laikotarpiu. Tokia vieta esan
ti Kryžių kalnas netoli Šiau
lių. Tai nedidelė kalva, kurio
je lietuviai pradžioje paskuti
nio šimtmečio, ypač paskuti
niaisiais laikais, išreiškė sa
vo kentėjimus, deportacijas, 
kalinimus, persekiojimus ma
žais ir dideliais kryžiais.

Apie Kristaus kryžių išaugo 
ant kalvos miškas žmonių pa
statytų kryžių. Toje kryžių kal
voje buvęs ypatingas išgyveni
mas. Po šios vietos aplanky
mo kiekvienas supranta, kad 
žmogus negali savęs suprasti 
be Kristaus ant kryžiaus. Kry
žių kalnas yra iškalbingas liu
dijimas ir įspėjimas. Ši šven
tovė yra universali, jos žodis 
yra įrašytas 20 šimtmečio Eu
ropos istorijoje.

Įsidėmėtinos Marijos šven
tovės, iš kurių Šv. Tėvui tekę 
aplankyti Aušros vartus Vil
niuje, Šiluvos ir Agluonos (Lat
vijoje) šventoves. Aušros Var
tai šimtmečiais traukė maldi
ninkus ne tik iš Lietuvos, bet 
Lenkijos, Gudijos, Rusijos ir 
Ukrainos. Šiluva - lietuvių 
šventovė, o Agluona sutraukia 
maldininkus ne tik iš Latvi
jos, bet ir iš kaimynų.

Pamaldumas į Dievo Motiną 
veda į Kristaus garbinimą 
(Kristaus centriškumą).

Popiežiaus kelionė Baltijos 
kraštuose turėjusi specialią 
ir ekumeninę apimtį (dimen
siją). Šiuose kraštuose susi
tinkanti evangelizacija iš Ro
mos ir Konstantinopolio. Tai 
esanti taipogi vieta, kur turė
tų būti siekiama krikščiony
bės vienybė, ypač Latvijos liu
teronai yra atviri ekumeni
niam dialogui. Tokie ekumeni
niai susitikimai įvykę Rygoje 
ir Taline.

Ekumeniniuose susitiki
muose ir pamaldose dalyvavu

si ir Ortodoksų Bažnyčia. Mask
vos patriarchas Aleksiejus II 
atsiuntęs specialų savo atsto
vą. Tai teikią vilčių krikščio
nių vienybės įgyvendinimui.

Lietuvos kelias
“Lietuvos ryte” rugsėjo 28 d. 

laidoje rašoma:
— Lietuvos ūkio gelmės di

desnių vilčių neteikia. Aišku, 
kad be kreditų iš užsienio Lie
tuvos ūkio potencialo ryškiai 
nepadidinsi: jėgų Lietuvoje 
nors ir yra, bet nesama jų va
riklio. Gaudami kreditus turė
tume sugebėti nepaversti jų 
skola. Deja, mokėjimo panau
doti juos gamybos potencia
lui ugdyti aiškai stokojama. ... 
Ministerijos yra ne tiek ūki
nės veiklos koordinavimo ins
titucijos, kiek dideliu gamy
biniu potencialu disponuojan
čios ir milžiniškus gana lais
vai naudojamus pelnus gau
nančios monopolijos. Padėties 
keisti niekas nenori netgi ga
lutinio žemdirbių nuskurdini
mo ir nedarbo pramonėje aki
vaizdoje. Tai kelia didžiau
sią susirūpinimą. Ne Maskvos 
politinės užmačios, netgi ne 
Rusijos pilietinio karo bėg
lių bangos gali uždusinti ar 
paskandinti Lietuvę - ją gali
me pribaigti tik patys, iš ne
vilties pradėję draskytis tar
pusavy.

Ačiū Dievui, lemiamais mo
mentais Lietuvoje atsiranda 
ir ištvermės, ir ryžto. Taip bū
davo ankščiau, taip atsitiko ir 
dabar per savanorių streiką 
ir po jo, padėčiai galutinai 
dar neišaiškėjus. Bet vis dėl
to kodėl mes sau leidžiame 
taip žiauriai bandyti likimo 
kantrybę?

Negi iš tiesų mums per vė
lu rinktis Estijos kelią ir lie
ka tik Gruzijos?

Lietuva stovi pasirinkimo 
kryžkelėje: vienas kelias veda 
per jūrą, kitas - per mišką. Per 
jūrą aišku kur. Per mišką - ne
aišku.
Tėvynės sąjungos pareiškimas

Rusijos sostinėje Maskvo
je prezidento Boriso Jelcino 
priešininkai pradėjo ginkluo
to smurto veiksmus, praliejo 
kraują. Įvykių raida tapo grės
minga ne tik Rusijos demokra
tijai, pavojus ir smurtas gali 
atsigręžti prieš išsilaisvinu
sius Baltijos kraštus, prieš 
mūsų tėvynę Lietuvą. To aki
vaizdoje Tėvynės Sąjunga 
kviečia Prezidentą siekti Lie
tuvos nepriklausomybę re
miančių politinių jėgų bend
radarbiavimo ir tuo tikslu ne
delsiant surengti pagrindinių 
politinių jėgų vadovų pasita
rimą. Reikia sugriežtinti Lie
tuvos sienų kontrolę ir pasi
rengti galimoms bolševikinių 
jėgų provokacijoms šalies vi
duje. Reikia apsispręsti, jog 
tarptautinio saugumo srityje 
norime šlietis prie stabilios 
Vakarų demokratijos šalių.

Pareiškimą pasirašė: V. 
Landsbergis, G. Vagnorius, 
M. Laurinkus, S. Šaltenis, V. 
Žiemelis, A. Kubilius. Vilnius, 
1993, spalio 3 d.

Beveik mažuma savajame 
krašte

Latvijos prezidento G. Ulma- 
nio kalba Jungtinių Tautų vi
sumos posėdyje kreipė organi
zacijos narių dėmesį į esan

čią krašte Rusijos kariuome
nę. Ši kariuomenė, pasak pre
zidento Ulmanio, graso taikai 
ir regiono pastovumui, ken
kia Latvijos ekologijai ir 
atbaido užsienio kapitalą.

Latvija jau dvejus metus sie
kianti susitarimo su Rusija, 
kad pastarosios kariuomenė 
būtų išvesta. Susitarimui kliu
do Rusijos reikalavimai pasi
laikyti Latvijoje tris karines 
bazes, teikti rusų karininkams 
socialinę pagalbą, likusiems 
gyventi Latvijoje.

Latvijos prezidentas primi
nė, kad deportacijos, žudymai 
ir sovietų planinga imigraci
ja Latvijon padarė tai, kad iš 
buvusių krašte 75 nuošimčių 
latvių liko tik 52 nuošimčiai. 
Joks kitas kraštas moderniais 
laikais per okupaciją ir kolo
nializmą netekęs tokios dide
lės dalies savo tikrųjų gyven
tojų. Latviai beveik tapę mažu
ma savajame krašte.

“Via Baltica”
Valdžios pareigūnai ir vers

lo vadovai buvo susirinkę Tali
ne svarstyti projekto “Via Bal
tica” (Baltijos kelias). Buvo 
svarstomi sunkumai, grasinan
tys sutrukdyti užsimotą darbą. 
“Via Baltica” turėtų būti 1000 
kilometrų ilgumo kelias, ku
ris jungtų Taliną, Rygą, Lie
tuvos ir Lenkijos miestus. Tai 
būtų trumpiausias kelias tarp 
Suomijos, Baltijos kraštų ir 
Centrinės Europos. Būtų tai
pogi sudaryta nauja galimybė 
turizmui. Numatoma, kad šį 
kelią galėtų vartoti tarp 1.9 
ir 3.3 milijonų žmonių per me
tus, o prekių būtų pervežama 
1.3- 1.7 mil. tonų.

Projektas reikalauja tuoj 
pat investuoti 40 mil. dol., dar 
reikėtų 230 mil. dol. per pen
kerius metus jį užbaigti.

Estijos prezidentas susirin
kusiems priminė apie kitą de
talizuotą užmojį - nutiesti du
jų vamzdžius per Baltijos kraš
tus ir Šiaurės jūrą į Centrinę 
Europą.

Pirko ginklų
Estijos premjero M. Laar 

pareiškimu, jo vyriausybė iš 
Izraelio pirko 3-8 mil. JAV dol. 
vertės ginklų. Ministeris pir
mininkas nepasakė, kokie tai 
ginklai. Pasak kitų šaltinių, 
greičiausiai tai būsią “Uzi” 
tipo automatai, kuriais bus ap
ginkluota Estijos kariuomenė.

Tos pačios užmačios
“Vilnijos” draugija ir kitos 

organizacijos, kurioms rūpi 
Vilniaus krašto padėtis, pa
siuntė laišką prezidentui A. 
Brazauskui, seimo pirminin
kui Č. Juršėnui, ministeriui 
pirmininkui A. Šleževičiui, 
Valstybinės regioninių pro
blemų komisijos pirmininkui 
R. Ozolui. Laiške rašoma, kad 
Lenkų sąjunga Lietuvoje, Vil
niaus rajono tarybos sesijoje 
priėmė pareiškimus, palaikan
čius 1920-1939 m. Lietuvos ry
tinės dalies okupaciją. Lenkų 
sąjunga pareiškimą paskleidė 
ne tik Lietuvoje, bet jį pa
siuntė Lenkijos prezidentui, 
premjerei, užsienio reikalų 
ministeriui ir jį išspausdino 
laikraščiuose “Kurier Wilens- 
ki” ir “Nasza Gazeta”. Laiške 
yra vartojama želigovskininkų 
terminologija — “Kauno Lie
tuva” ir kita, sąjunga tesilai-

MIRTIES PRANEŠIMAS
Po ilgos ir sunkios ligos 1993 m. spalio 5 d. 

Toronto ligoninėje mirė

VLADAS RICKEVIČIUS,
50 metų amžiaus. Paliko žmoną Darlieną, sūnus - 
Joną-Paulių, Deimantą, Teodorą, Andrių, dukrą Carrie- 
Mariją, tėvus - Bronių ir Mariją Rickevičius bei plačią 
giminę Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Palaidotas 
spalio 8 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Anapilyje.

AfA
NIJOLEI LIHS (ŠALKAUSKAITEI) 

mirus,
dukrą KRISTINĄ, seserį IRENĄ ir brolį KĘSTUTĮ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

J. M. Zubrickai 
D. V. Karosai

AfA 
agronomui VIKTORUI DAILYDEI 

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

Žibutė ir Paul Knepper 
Jolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai

Nusipelniusiam liaudies menininkui

AfA

MOTIEJUI ZAKARŽAUSKUI-
ZAKARŽEVSKIUI

mirus Lietuvoje, žmonai EMILIJAI, dukrai RŪTAI su 
šeima, sūnui VIKTORUI su šeima Lietuvoje bei visai 

giminei ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Anelė Tautkuvienė Vida Malerienė

AfA 
BRONIUI KEBURIUI

mirus,

giliame liūdesyje ir skausme likusią jo žmoną 
ELYTĘ, gimines bei draugus nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Angelė, Petras Česnuliai 
ir šeima

ko teritorinės autonomijos 
programos.

Lenkų frakcija seime pa
smerkė ne tik 1939 m., bet ir 
1920 m. liepos 12 d. sutartį su 
Rusija “atvėrusias kelią bolše
vizmui į vakarus, masinėms 
Panerių, Švenčionių, Varšu
vos geto, Varšuvos sukilimo 
žudynėmis”.

Minėti pareiškimai, rašoma 
laiške, prieštarauja Lietuvos 
respublikos konstitucijos 1, 
2, 3, 7, 10, 17 ir kitiems straips
niams, Lietuvos seimo narių 
priesaikai ir kitiems įstaty
mams.

Siūloma sutartyje su Lenki
ja neįteisinti okupacijos, Len
kų sąjungos frakcijos seime 
pareiškimą perduoti konstitu
ciniam teismui, taipogi pareiš
kimą perduoti generalinei 
prokuratūrai ir teisingumo 
ministerijai, vyriausybės at
stovu Vilniaus rajone paskirti 
rajono deputatą R. Remeiką. 

Laišką pasirašė “Vilnijos” 
draugijos pirm. K. Garšva, Lie
tuvos Sąjūdžio Kauno tarybos 
pirm. V. Nezgada ir kitų orga
nizacijų atstovai.

Saugos įstatymas
Lietuvos seimas, ELTOS 

pranešimu, spalio 7 d. priėmė 
darbo saugos įstatymą. Jis bus 
taikomas įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose, nepriklauso
mai nuo nuosavybės ir paval
dumo. Įstatyme nustatytos 
darbdavių ir darbuotojų tei
sės bei pareigos, atliekant 
saugų darbą. Nustatomi darbo 
aplinkos ir darbų vietos bend
rieji reikalavimai. Nustatyta 
taipogi 40 valandų darbo sa
vaitė. Viršvalandžiai negali 
viršyti 10 vai. per parą. Mote
rys turi teisę pasirinkti pil
ną ir nepilną darbo laiką. Įsta
tymas draudžia moterims, jau
nesnėms negu 35 metų amžius, 
skirti darbus galinčius pa
kenkti motinystei. J. Andr.
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Susitikimas su Lietuvos prezidentu

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS!

1. Keliaujant man po šventas 
vietas Lietuvoje, šiandien yra 
ypatingai maloni trumpa per
trauka Šventosios Dvasios šven
tovėje, kurią reguliariai lan
ko Lietuvos piliečiai lenkai. *)

Užtat šita šventovė yra tar
si koks iškalbingas simbolis ir 
kone paminklas įvykiams, ku
rie paliko neišdildomą žymę 
krikščionybės ir pasaulieti
nėje istorijoje šitų dviejų kraš
tų, suartėjusių nuo to laiko, 
kai Lietuvos kunigaikštis Jo
gaila vedė Jadvygą, paveldė
jo Lenkijos sostą, per giminys
tę stiprindamas draugiškumą 
bei broliškumą. Vien tik švie
čianti šv. Kazimiero asmeny
bė yra pakankamas įrodymas tų 
gilių bei vertingų vienybės ry
šių, kurie ir sunkiausiais lai
kais išliko tvirti, net ir tais, 
kai antagnizmai bandė juos už- 
temdinti, vis dėlto jokios įta
kos neturėję jų esmei ir vertei.

Esu laimingas šiandien bū
damas jūsų tarpe, brangūs bro
liai ir seserys. Sveikinu jus 
visus kuo nuoširdžiausiai, ypa
tingai Maskvos arkivyskupą 
Kondrusziewicz’iu ir Mohile- 
vo arkivyskupą Svviątek’ą. Ma
no susitikimas su jumis, bran
gieji broliai vyskupijų valdy
tojai, šioje vietoje, kuri yra 
tokia brangi savo istorija ir 
visokeriopais prisiminimais. 
Tai tikra Dievo dovana, teikian
ti man didelį džiaugsmą. Aš 
taipgi sveikinu valdžios atsto
vus - ministerio pirmininko 
pavaduotoją p. Goryszewskį, 
kuris atvyko į Lietuvą, amba
sadorių p. Widewskį, kurį aš 
jau buvau sutikęs. Kartu su 
jumis aš norėčiau padėkoti 
Vilniaus arkivyskupui, kuris 
čia mus pristatė. Turiu jums 
prisipažinti, kaip labai aš ver
tinu jo pasišventimą: jis yra lie
tuvis ir kalba daugeliu pasau
lio kalbų ir jau yra parodęs 
daug pastangų išmokti lenkų 
kalbą.

Atnaujintos krikščionybės 
proveržyje stropumas sumažėjo

2. Šiandien aš nenorėčiau iš
skirtinai paliesti praeities - 
netolimos ar ankstyvesnės. Vi
si mes, įskaitant ir mane patį, 
kenčiame dėl praeities klaidų, 
kurios jau dabar priklauso is
torijai. Mes dėkojame Dievui, 
kad laimingais ir tamsiais šios 
istorijos laikotarpiais visada 
jautėme Jo Apvaizdos veiki
mą. Kaip Romos vyskupas aš 
esu čia svarbiausia dėl to, kad 
sustiprinčiau brolius ir sese
ris tikėjime ir kiekvieną pa
drąsinčiau žvelgti į dabarties 
uždavinius, kartu žiūrint su vil
timi į ateitį.

Dabarčiai pirmiausia pri
klauso bendra patirtis, iš ku
rios tik dabar šioje Europos 
dalyje tikintieji prasiveržia. 
Po tamsių valandų ir bandymų 
kurį laiką dabar stropumas 
brėkštančiai atnaujintai krikš
čionybei sumažėjo. Po dauge
lio patirtų sunkumų per 50 me
tų praktikuojant tikėjimą šis 
laikas pagaliau atėjo - mes 
esame patikimi laisvai skelb
ti Evangeliją visiems - len
kams ir lietuviams įsitikinus, 
kad tai pats veiksmingiausias 
būdas tiek atskiram asmeniui, 
tiek visuomenei nugalėti da
barties sunkumus, baimę ir 
gundymus nesiryžti; skatinti 
vieningų įsipareigojimų už
mojus bendrai gerovei ir atei
čiai.

Brangūs broliai ir seserys, 
jūsų miestas yra aiškiai pa
šauktas taikingam sugyveni
mui žmonių, kurie kalba skir
tingomis kalbomis, puoselė
ja savas kultūras ir religijas. 
Ypatingai tai liečia brolišką 
sugyvenimą krikščionių, ku
rie meldžiasi skirtingomis kal
bomis ir jaučiasi esą pavel
dėję skirtingą istorinį užnu
garį, kuriuo - kartais didele 
apimtimi - pasidalinama. Šio
je šventovėje ir daugelyje ki
tų, kur tik Eucharistija yra 
garbinama ir sakramentai tei
kiami abiem kalbom, lenkai ir 
lietuviai yra kviečiami bend
rauti, o svarbiausia, kad vie
ni kitus išklausytų, puose
lėtų vieną ir tą patį tikėjimą, 
turėtų vieną viltį ir jaustų vie
ną meilę, jungiančią visus.

Taipgi plačiau žvelgdami į 
visą Europos kontinentą, kaip 
gi negalėtume jausti skirtin
gų tautinių poreikių, kartu 
priešindamiesi nacionalizmo 
pavojams, prisiimdami atsa
komybę ir kiekvienas savitu 
būdu įsijungdami naujai į šio 
kontinento sąjūdį? Katalikų 
Bendrija yra kviečiama savo 
dalimi atlikti šio istorinio 
laikotarpio misiją, ir ji pada
rys viską, kas tik įmanoma, 
tam sąjūdžiui stiprinti sekant 
Vatikano II nuorodas.
Gyvenkime drauge Evangelijos 

šviesoje
Mylimiausieji, šitame vyks- 

me-sąjūdyje, kuris dabar yra 
palietęs mūsų kontinentą, Eu
ropa laukia mūsų tautinės 
bendruomenės, įskaitant ir 
dalį, esnčią Lietuvos terito
rijoje, įsijungimo atitinka
mam vaidmeniui. Taip pat Ka
talikų Bendrija, kuri yra Eu
ropoje, laukia momento, kada 
ji vėl vieną kartą galės giliai 
-kvėpuoti dvejopu oru - Rytų ir 
Vakarų, kylančiu iš 2000 metų 
istorijos. Kat. Bendrija ir Eu

ropa taipgi laukia jūsų įnašo, 
kad visa galėtų būti atnaujin
ta Šventosios Dvasios veikimu. 
Šiame šimtmetyje Šventoji 
Dvasia išskirtinai veikė per 
visą Vatikano II suvažiavimą. 
Pastarojo išvadomis, kaip iš
eities tašku, pasinaudodami, 
mes privalome kurti ateitį, 
pilną vilties ir gilaus dvasi
nio atsinaujinimo taikoje, susi
taikymo dvasioje ir žmonijos 
solidarume plačiausia šių žo
džių prasme.

3. Šios dienos suėjimas, bran
gūs broliai ir seserys, leidžia 
man atidžiai, nors ir trumpai, 
pažvelgti kartu su jumis į vil
tingą ateitį, kuri bus pasiek
ta giliu tikėjimu Dievu ir žmo
gumi. Tegu Šventoji Dvasia 
įkvepia jums visiems noro ir iš
minties šitoje neramioje Euro
pos dalyje būtinai kurti religi
nę ir socialinę bendruomenę, 
tautinę ir tarptautinę, kuri bū
tų tikrai tikinti į Dievą ir Jo 
karalystę ir tuo pačiu metu 
gerbtų bei brangintų žmogų bei 
specialią jo paskirtį.

Tikėjimas taipgi užima svar
bią vietą visuomenėje. “Jūs 
esate pasaulio šviesa” - Kris
tus sakė savo mokiniams. “Ne
įmanoma paslėpti miesto, ku
ris pastatytas and kalno. Ir nie
kas nevožia ryku degančio ži
burio, bet jį stato į žibintuvą, 
kad šviestų visiems, kas yra na
muose” (Mt.5,14-15).

Rytojaus Lietuva ir Lenkija 
išvystys išplėstą darną, kurio
je jūs, K. Bendrijos vaikai, gy
vendami atskirai ar drauge, 
matysite Evangelijos išmint
ies šviesą iki tokio laipsnio, 
kad visada drąsiai ir su užsi
degimu ją skelbsite ir seksite 
Kristų, kuris yra - Jo paties 
žodžiais tariant - Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas. (Jn 14:6). Kris
tus yra patikimiausias kelias 
ateitin, kuris yra didžioji žmo
gaus vertybė ir svarbiausia pa
skata mylėti; Jis yra vieninte
lė Tiesa, galinti užtikrinti pa
tikimą pagrindą ateičiai; Jis 
yra gyvenimo pilnatvė tiems, 
kurie yra įsipareigoję šiame 
pasaulyje tarnauti savo arti
mui, tačiau su atidžių ir nuo
latiniu žvilgsniu į amžinybę.

Faktas, kad Kristus atėjo 
tam, kad mes “turėtume gyve
nimą ir turėtume jo gausiai” - 
buvo tema didžiojo pasaulio 
jaunimo suvažiavimo, kuris 
įvyko kitame kontinente, Ame
rikos kontinente, Denveryje. 
Aš tikiu, kad tų jaunų žmonių 
nusistatymo atgarsiai jus pa
sieks, ypač jus, jaunime, ir pa
dės jums siekti To, kuris atėjo, 
kad mes turėtume gyvenimą ir 
kad jo turėtume gausiai.

(Po paskutinio palaiminimo 
Šv. Tėvas papildė savo kalbą 
nepasiruošęs).

Ir vėl aš norėčiau ką nors 
dar pasakyti. Kai žmonės kal
ba savo motinos kalba, jie ga
li labai lengvai pasidaryti šne
kučiais. Aš pamėginsiu šito iš
vengti. Tačiau aš tikrai noriu 
kažką pridėti. Aš anksčiau nie
kada nesu buvęs Vilniuje; esu 
čia pirmą kartą. Dabar iš savo 
pusės jūs galėtumėte pasakyti, 
kad per visą savo gyvenimą, kai 
jau esu pasiekęs šito amžiaus, 
aš esu buvęs Vilniuje. Vilnius 
buvo mano mintyse ir širdyje, 
Jūs galėtumėte pasakyti, su vi
sa mano būtimi, mažiausiai 
tam tikroje atskiroje perspek
tyvoje. Ir tai tęsėsi, kai aš 
buvau Romoje, žinoma, net 
daugiau. Tačiau aš pagaliau 
noriu padėkoti Dievo Apvaiz
dai, kuri leido man čia būti. 
Tai man skirta speciali malo
nė, šios maldininko kelionės 
malonė, visų šių susitikimų 
ir ypatingai Eucharistijos, 
kurią pagarbinome šį rytą. Tą 
akimirką aš supratau, kokia 
yra Dievo paslaptis tautų is
torijoje.

Dievas rašo savo tiesas, sa
vo globos ir išganymo planus, 
ir Jis juos rašo kiekvieno žmo
gaus gyvenime, žmonijos isto
rijoje. Ir tai nesunku pamaty
ti; prieš tai viskas pasidaro 
ypatingai aišku. Jis kalba mums 
per visa, kas buvo ir visa, kas 
yra. Aš supratau viską ir tai, 
kad daugelį metų ir dešimtme
čių su tuo gyvenu.

Ir dar vienas dalykas. Vakar 
mes drauge meldėmės Aušros 
Vartuose, kur aš pacitavau pos
mą, skirtą Dievo Motinai, pa
imtą iš Adomo Mickevičiaus 
poemos “Ponas Tadas”.

O Švenčiausioji Mergele,
Kuri iš Aušros Vartų į tolumas 

šviečia
ir gina žibančią
Čenstakavos šventovę”.

Šio pasimatymo pabaigoje 
aš norėčiau jums pasakyti, kad 
tie žodžiai yra pranašiški. Poe
tai savitu būdu dalyvauja pra
našysčių misijoje. Tie prana
šiški žodžiai kalba, kaip tole- 
ruosim niekinimą ir visus sun
kumus, kuriuos mes patys ir 

mūsų broliai bei seserys lie
tuviai gali nelauktai sutikti. 
Žodžiai pasiliks, nes negali 
būti nugalėti. Matome tikro
vę, kad visa tai rūpi Jai. Ji vi
suomet ta pati. Aš tai jau se
niai patyriau visaip, pradedant 
Kalvarija Zebžydovvska, Jasna 
Gora, Fatima, ir pagaliau - 
Aušros Vartuose. Aš žinau, kad 
Ji nugalės kiekvieną blogį, net 
ir didžiausią, suplanuotą blo
gį. Ji traiško žalčio galvą. Aš 
tikiu, kad Ji leis ir mums nuga
lėti tas blogybes, kurios stovi 
skersai kelio žengiant ateitin.

Linkiu visiems savo bičiu
liams piliečiams ir savo bro
liams bei seserims lietuviams, 
gyvenantiems Lenkijoje ir Lie
tuvoje, kad puoštume ateities 
kelią, kurį globoja Jasna Go
ra ir Aušros Vartų Švč. Mer
gelė. Snk.

*) Lietuvių ir lenkų spaudoje ra
šoma, kad Šv. Tėvas Jonas-Pau- 
lius II čia Lietuvos lenkus pava
dinęs “lenkų kilmės lietuviais”. 
Angliškame vertime šio išsireiš
kimo nėra. Lenkų spauda minėtus 
Šv. Tėvo žodžius įvairiai aiškina 
(žiūr. straipsnį “Rusų ir lenkų 
spaudoje pasižvalgius” “TŽ” 1993 
m. 40 nr.).

ŽMONIŲ MINIOS LAUKIA ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS II Vilniaus gatvėse Nuotr. Al. Lauckos

PLB valdybos delegacija, 
kurią sudarė valdybos pirm. 
Br. Nainys, vicepirmininkai - 
R. Česonis, V. Garbonkus ir' 
dr. P. Kisielius, JAV LB kraš
to valdybos pirm. V. Maciūnas 
bei visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. A. Gečys, rugsė
jo 27 d. Niujorke susitiko su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku.

PLB valdyba prezidentui 
įteikė raštą, kuriame prašo
ma išspręsti išeiviams rūpi
mus klausimus. Rašte sakoma, 
kad opiausias klausimas už 
Lietuvos ribų gyvenantiems 
lietuvams yra pilietybės klau
simas. Jau treti metai, kai 
šis klausimas svarstomas be 
aiškių rezultatų. Atrodo, kad 
Lietuvos seime linkstama šį 
klausimą spręsti išeiviams 
palankia linkme. Valdyba pra
šo prezidentą, kad jis sustip
rintų pastangas, jog būtų leis
ta užsienio lietuviams atstaty
ti Lietuvos pilietybę, nerei
kalaujant grįžti gyventi į Lie
tuvą ar atsisakyti gyvenamo 
krašto pilietybės.

Prezidentui priminta, kad 
Rytų kraštuose gyvenantys lie
tuviai yra labai jautrūs Lie
tuvos pilietybės atstatymo 
klausimui. Sibire, Karaliau
čiuje, Gudijoje, Lenkijoje- 
Seinuose skubiai reikia įsteig
ti Lietuvos konsulatus. Jau 
apie tai buvo kalbėta su Lie
tuvos pareigūnais, bet konsu
latų kol kas dar nėra.

Kitas opus klausimas yra 
okupanto atimto turto grąži
nimas. Į šį klausimą už Lie
tuvos ribų gyvenantys lietu
viai kol kas jokio palankes
nio atsakymo negauna, ir labai 
nusivilia.

Nusistebėjimą ir didelį nu
sivylimą išeivių tarpe sukėlė 
vyriausybės nutarimas apmui
tinti siunčiamas į Lietuvą do
vanas.

PLB atstovybė Vilniuje vei
kia beveik vieneri metai, ta
čiau jos padėtis dar nėra aiš
ki. Valdyba pageidautų, kad 
jos atstovas Vilniuje prilygtų 
valdžios ministerio padėčiai, 
kad jis galėtų tiesiogiai palai
kyti ryšius su prezidento įstai
ga, vyriausybe, seimo vadovybe 
bei jo nariais.

Nors iki šiol Lietuvių bend
ruomenė ir jos padaliniai 
bendradarbiaują su Lietuva, 
tačiau atrodo, kad daugeliui 
pareigūnų jungtis su svetur gy
venančiais lietuviais nesu
prantama.

Užsienio lietuvių tarpusavio 
susipratimas bei bendradar
biavimas vyktų žymiai geriau, 
jeigu Lietuvos seimas įgyven
dintų VIII PLB seimo pagei
davimą, kad būtų vienas ar du 
išeivių lietuvių atstovai Lie
tuvos seime pilnateisiais na
riais.

Lietuvos prezidentas, atsaky
damas į klausimus, užsienio 
lietuvių pilietybės klausimą 
pripažįsta svarbiu, spręsti
nu palankia išeivijai prasme. 
Tačiau esąs vienas pagrindi
nių reikalavimų - mokėti kal
bėti lietuviškai. Okupanto 
atimtiną turtą tegali atsiim
ti tik Lietuvoje gyvenantys 
žmonės. Konsulatai kai kur jau 
įsteigti, kai kur steigiami. Ap
muitinti dovanų siuntas esan
ti kvailystė. PLB atstovai tu
rės teisę dalyvauti ministe- 
rių tarybos posėdžiuose ir to
kiame pat lygyje bendradar
biauti su Lietuvos vadovybe. 
Išeivių atstovavimas seime 
taipogi spręstinas išeivijai 
palankia prasme.

Lietuvos ministeriais ir am
basadoriais tegalės būti tik 
Lietuvos lietuviai, išeiviai 
galės būti jų pavaduotojais.

PLB inf.

Beautiful Vilnius.
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.

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

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

Ministerio pirmininko atsakymas
Lietuvos ministeris pirm. 

A. Šleževičius, PLB valdybos 
pranešimu, atsakė į PLB val
dybos pirm. Br. Nainio raštą 
dėl siuntinių apmuitinimo.

Lietuvos muitų režimas esąs 
tobulinamas. Metų pabaigoje 
apmuitinamų prekių sąrašai 
būsią peržiūrėti, “siekiant 
juos liberalizuoti”. Dabar “be 
muitų gyventojas gaili įvežti 
į Lietuvą asmeninio naudoji
mo reikmenis, daiktus (pre
kes), kurių įvežimas (atsiun
timas) į Lietuvą yra apribotas 
už bendrą suiųą; ne didesnę 
kaip 50 JAV dolerių vertės. Be

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

to, be muitų gyventojas gali 
įvežti (atsiųsti) paveldėtą už
sienyje turtą, darbo įrankius, 
jeigu asmuo atvyksta į Lietuvą 
pagal darbo sutartį arba ko
mandiruotę, savo turtą, jei 
asmuo gavo leidimą gyventi 
Lietuvoje ir 1.1.

Taip pat nustatytos alko
holinių gėrimų, vyno, alaus, 
tabako gaminių, kavos, mėsos 
ir jos gaminių išvežimo nor
mos. Muitai prekėms, kurių 
įvežimas (išvežimas) riboja
mas, už dalį, viršijančią nu
statytas normas, imamas dvigu
bas muitas, nustatytas už šiuos 
daiktus (prekes), už kitus daik
tus (prekes) imamas muitas, 
nustatytas už tuos daiktus (pre
kes), pridedant 10% jų vertės”- 
rašoma laiške.

Tokia griežta tvarka esanti 
laikina, kol nėra priimtas gy
ventojų pajamų deklaravimo 
įstatymas. Esą kai kurie Lie
tuvos gyventojai spekuliavimo 
tikslais įveža arba išveža di
delius prekių kiekius, neįre
gistravę savo veiklos. Tokių 
dalykų pasaulyje, pasak prem
jero, niekas netoleruoja. 
Priėmus pajamų deklaravimo 
įstatymą ir įvedus tvarką, bū
sią padaryti kiti sprendimai.

Premjeras primena, “jog ne
apmuitinamos prekės, atsiųs
tos kaip labdara, ir pinigai”. 
Jis tikisi, kad esama muitų 
tvarka nepablogins išeivijos 
ir Lietuvos vyriausybės san
tykių.

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RK
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

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 uostų 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 Lietuvų.
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 (905)763-3586
Londono rajone....................... Aldonai (519)472-0073

arba Aleksui (519)672-4944
Hamiltono ir Burlingtono rajone............. Adelai (905) 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. (905) 522-6633, FAX (905) 522-8846

Jūsų skambinimą tel. 1-800-263-4837 apmokame mes. 
Galima skambinti iš visur 24 valandas per parą.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
GRIGAS JAU NE SOLISTAS

Čikagietis sol. Algis Grigas, 
baritonas, dar sovietinės okupa
cijos metais atliko G. Verdžio 
“Traviatos” Žermono vaidmenį 
Lietuvos operos ir baleto teat
re Vilniuje. Dabar Vilniun jis 
grįžo kaip savo firmos “GT In
ternational” atstovas, pasira
šęs sutartį su Vokietijos orinio 
susisiekimo “Lufthansos” bend
rove. Kai iš Lietuvos dabar bė
ga geriausi operos solistai, ieš
kodami pelningesnių dirvonų 
užsienyje, A. Grigas su savo tu
ristine firma “GT International” 
atidarė “Lufthansos” atstovybę 
Vilniuje. Pas jį ten dabar gali
ma įsigyti bilietus į visus “Luft
hansos” lėktuvus, skrendančius 
ne tik į Vokietiją, bet ir į Š. Ame
riką bei kitus pasaulio žemynus. 
Paslaugi A. Grigo firma “GT In
ternational” parūpins bilietus 
ir į kitų orinio susisiekimo bend
rovių lėktuvus visame pasau
lyje.

AVIACIJOS INSTITUTAS
Pirmuosius mokslo metus rug

sėjo 13 d. pradėjo Aviacijos ins
titutas, įsteigtas prie Vilniaus 
technikos universiteto. Iš tikrų
jų jis turės šio universiteto fa
kulteto teises. Aviacijos institu
to vadovu yra paskirtas univer
siteto docentas Jonas Stankūnas. 
Institutas paruoš lakūnus ir 
skrydžių valdymo specialistus. 
Universiteto rektorius Edmun
das Zavadskas 43 studijų knyge
les įteikė busimiesiems lakū
nams, 16 knygelių - busimie
siems skrydžių valdymo specia
listams. Studijoms jie turėjo 
pasirinkti lietuvių arba anglų 
kalbą. Mat Vilniaus technikos 
universitetas turi jau trejus me
tus veikiantį tarptautinių stu
dijų centrą, kuriame visos pa
skaitos skaitomos anglų kalba. 
Aviacijos institutan numatoma 
pakviesti dėstytojų iš užsienio. 
Instituto įsteigimu džiaugėsi 
iškilmėje dalyvavę lakūnai, Lie
tuvos aviacijos veteranai. Tech
nikos universiteto mechanikos 
ir elektronikos fakultetuose 
jau yra aviacijai tinkančią tech
nologiją studijuojančių studen
tų. Baigę studijas, jie vienerius 
metus lankys Aviacijos institu
tą ir jame susipažins su techni
niais darbais Lietuvos civilinė
je bei karo aviacijoje. . < > n .

“LIETUVOS JERUZALĖ”
Taip yra pavadintas restora

nas, rugsėjo 13 d. atidarytas Vil
niuje, Žydų kultūros centre. Jis 
turi dvi sales — vieną valgyklai, 
kitą arbatinei ir virtuvę rūsy
je. Restorano “Lietuvos Jeruza
lė” įrengimą ir atidarymą finan
savo 1922 m. Kėdainiuose gimęs 
Simonas Kaplanas, mokęsis 
Kauno žydų gimnazijoje. Vokie
čių okupacijos metais jo tėvai 
buvo nužudyti Kėdainiuose, o 
jis pats uždarytas Kauno žydams 
skirtame gete Vilijampolėje. 
Iš geto pabėgo su žmona ir mai
še išsinešta naujagime dukrele. 
Ją priglaudė vilnietė Gembic- 
kaitė, o tėvus - Veršvų kaime 
gyvenusi Preišigalevičių šeima. 
1959 m. S. Kaplanas su šeima 
emigravo Izraelin, bet įsikūrė 
Paryžiuje ir dabar yra didelės 
kompiuterius gaminančios fir
mos savininkas. Virtuvės įran
ga “Lietuvos Jeruzalės” resto
ranui buvo atsiųsta iš Prancū

zijos, iš ten atvyko ir Rusijos 
žydų kilmės vyr. virėjas Jaques 
Znatny. Košerinę mėsą ir koše- 
rinį vyną šiam restoranui regu
liariais skrydžiais iš Paryžiaus 
atgabens Lietuvos orinio susi
siekimo bendrovės lėktuvai.

DOVANA LIETUVAI
Simonas Kaplanas, laisvai 

kalbantis lietuviškai, Vilniuj 
atidarytą “Lietuvos Jeruzalės” 
restoraną laiko savo dovana at
gimusiai Lietuvai. Jis tikisi is
torinį pavadinimą turinčiu res
toranu bei jo košeriniais patie
kalais Vilniun privilioti daug 
žydų kilmės turistų. Jų užsie
nio valiutos labai reikia Lietu
vai. Vilniuj atidaryta “Lietuvos 
Jeruzale” S. Kaplanas nesieks 
pelno. Jis visas bus panaudotas 
labdaros reikalams — pagalbos 
reikalingiems seneliams žydams 
ir juos nuo mirties gelbėjusiems 
lietuviams. Neturtingieji res
torane kasdien gaus maisto pa
ketėlius. Restorano salė yra pa
puošta žydų dailininkų sukur
tais jų žymiųjų veikėjų portre
tais, Vilniaus senamiesčio vaiz
dais. Salėje bus rengiami žydų 
muzikos ir literatūros vakarai, 
švenčiamos jų religinės šventės.

ATVIRI AKTORIAUS ŽODŽIAI
Rašytojas Leonidas Jacinevi- 

čius “Lietuvos ryte” paskelbė 
įdomų pasikalbėjimą su scenos 
ir filmų aktoriumi Regimantu 
Adomaičiu, ieškančiu dabarti
nio nerimo priežasčių. Apie 
jas R. Adomaitis pasakojo: “Kaž
koks sunkumas guli ant širdies, 
kurio net nesugebu įvardyti. 
Tragedijos, žinoma, aš nedarau, 
kad teatrui mažai skiriama dė
mesio, kad žiūrovai nebelanko, 
kad žiemą buvo šalta, kad akto
rių atlyginimai elgetiški. Gal 
mes kažko per greitai norime, 
gal dabartinė situacija neišven
giama. Bet yra kažkoks nuovar
gis, nusivylimas. Ir ne aš vienas 
tai jaučiu. Kiekvienas sutiktas 
kolega tik apie tuos dalykus ir 
šneka. Tai yra kažkokia visuoti
nė liga. Kaip ją diagnozuoti, ne
žinau, bet diagnozuoti reikia, 
norint surasti vaistą, kuris pa
dėtų. Žodžiai jau nebegali padė
ti. Tai ne tik teatro, bet ir visuo
menės liga. Būtent tas ir slegia, 
gimdo nuolatos persekiojantį ne
rimą ...” ■ <

BE LAISVĖS PATIRTIES
Ieškodamas apsakymo į klau

simą, kas tą ligą galėtų nusta
tyti ir imtis gydymo, R. Adomai
tis samprotauja: “Ta pati inteli
gentija. Mes patys. Tik tos inte
ligentijos nebematyti, mūsų ne
bėra dabar. Mus užgožė rėksniai, 
tas žodinis karas, kuris visiems 
atsibodo. Kaip mums grįžti į nor
malų, sveiką ir dorą darbą? Kaip 
įveikti tą negalią? Kartais pa
mąstau, kad mūsų psichika ge
rokai sudarkyta. Mes neturime 
laisvės patirties. Dabar gavo
me tą laisvę ir nebežinome kaip 
su ja elgtis. Visa mūsų energi
ja, kuri akumuliavosi ir buvo 
nukreipta priešintis buvusiai 
santvarkai, dabar prasiveržė 
kaip vulkanas, ir mes kibome 
vienas kitam į gerkles, užuot 
ją nukreipę pozityviam darbui. 
Diena po dienos matome, kad to
ji energija veržiasi pro plyšius, 
tuščiai sproginėja, o ne judina 
stūmoklį, kuris priverstų judė
ti mūsų vežimėlį į prasmingesnę 
perspektyvą”. v. Kst.

Vyskupas dr. A. DEKSNYS sveikina ateitininkų įžodį davusią Vasario 
16 gimnazijos moksleivę INDRĘ SAKUTĖ- Vyskupo dešinėje - kun. E. 
PUTRIMAS Nuotr. M. Šmitienės

LINKUVOS VIDURINĖS MOKYKLOS 
PADĖKA

Leiskite per jūsų leidinį padė
koti tiems brangiems linkuviams 
ir visiems tėvynainiams, kurie 
prisiminė mus, kurie padėjo 
mums, kurie nori su mumis būti.

Širdingiausią ačiū tariame Aust
ralijos LB švietimo tarybos pir
mininkei Isoldai Poželaitei-Da- 
vis, australiečiui inž. Ignui Sas- 
naičiui su šeima, čikagiečiams 
“Linkuvos” monografijos auto
riui, poetui, vertėjui, mokslinin
kui Alfonsui Šešplaukiui-Tyruo- 
liui, Motiejui Kvedarui, monsin
jorui Česlovui Augliui ir sese
lėms kazimierietėms iš Maria 
High School, monsinjorui Jonui 
Burkui iš Hot Springs, mielų 
Juozo ir Onos Vitėnų šeimai iš 
Oxon Hill, gerbiamam rašytojui 
Anatolijui Kairiui iš Čikagos už 
mokyklai atsiųstas knygas, en
ciklopediją, kalendorius. Padėkos 
žodžius tariu ir mieliems Aloyzui 
Astravui iš Melrose, Liucijai

■ ■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE

DĖMESIO PENSININKAMS

Alina Zilvytienė, 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. (905) 679-4578 Hamiltone.

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

SIUNTINYS nr. 2
Miltai .......................... ............. 10 kg Pupelių kava .............. ........... 500 gr
Cukrus ....................... ............. 10 kg Arbata........................ ..........  200 gr
Kumpis rūkytas ......... ............... 3 kg Šokoladas.................. ........... 500 gr
Dešra rūkyta .............. ............... 3 kg Majonezas ................. ........... 400 gr
Sviestas.................... ............... 1 kg Šprotai ....................... ........... 5dėž.
Sūris olandiškas ...... ............... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ................. 2I
Manų kruopos.......... ............... 2 kg Kiaušiniai ................... .......... 20vnt.
Lazdyno riešutai ...... ............... 1 kg
Apelsinai ................... ............... 2 kg Kaina.......................... ....... $105.00

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

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

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tuntas 

veiklą pradėjo rugsėjo 26, sekma
dienį, dalyvavimu Aušros Vartų 
šventovėje 10.30 v.r. pamaldose, 
po kurių įvyko trumpa tunto suei
ga. Jos metu buvo patvirtintos ar 
paskirtos sekančios vadovės: paukš
tyčių - vyr. sk. vyr. sklt. Virginija 
Tirilienė, skaučių - ps. Silvija 
Otto, prityrusių skaučių-tų - Kris
tina Aušrotaitė McAllister. Ta 
proga sk. vyčiui Viktorui buvo 
įteiktas “Ąžuolo” vadovų mokyk
los baigimo pažymėjimas ir ženk
las. Gaila, kad, studijuodamas To
ronte, jis prie mūsų veiklos pri
sidėti negali.

Nors mažai mūsų beliko, bet 
buvo skaučių-tų, dalyvavusių ju
biliejinėje Rako stovykloje JAV 
ir paukštyčių “Romuvos” stovyk
loje. Tunto vadija nuoširdžiai 
dėkoja Toronto “Rambyno” tunti- 
ninkui ps. A. Senkui ir “Šatrijos” 
tuntininkei ps. V. Senkuvienei už 
stovyklavusių Hamiltono sesių ir 
brolių globą.

Netekome mielos skautų rėmė
jos a.a. Marijos Vegertaitės, kuri 
kasmet Kaziuko mugės loteriją 
praturtindavo savo darbo tautine 
lėle arba Vargo mokykla. Liūdime 
dėl jos mirties ir užjaučiame duk
terėčią v.s. Aldoną Pietrantonio ir 
jos šeimą.

Skelbiame mūsų tradicinių šven
čių datas ir prašome kitas orga
nizacijas bei kultūrinius viene
tus į tai atsižvelgti, planuojant 
savo renginius: skautų Kūčios - 
gruodžio 5, sekmadienį; Kaziuko 
mugė - kovo 20, sekmadienį; Šv. 
Jurgio proga sueiga-balandžio 24, 
sekmadienį.

Norintieji įsijungti į skautų-čių 
eiles prašome kreiptis į vadoves 
arba skambinti A. Pietrantonio 
tel. 522-4739. D.G.

KAS YRA RONALD MCDONALD 
NAMAI? Tai laikina prieglauda 
tėvams, kurių vaikai yra gydomi 
nuo vėžio ar kitų sunkių, gyvybei 
pavojingų ligų. Tai lyg namai, toli 
nuo namų, bet šalia ligoninės, ku
rioje yra gydomas vaikas. Jie pa
statyti vakarinėje Hamiltono Main 
g-vės dalyje, prie Chedoke-Mc- 
Master vaikų ligoninės. Namai 
svarbūs tuo, kad vaikai vėžio gy
dymo metu galėtų pailsėti jaukio
je namų aplinkoje. Ronald McDo
nald namai yra jauki namų užuo
vėja tėvams ir ligos iškamuotiems 
vaikams sunkiausiu jų gyvenimo 
momentu. Šiuose namuose, kurių 
oficialūs savininkai yra pelno 
nesiekianti (non-profit) ankolo- 
ginė vaikų priežiūros organiza
cija centrinei vakarinei Onta
rio sričiai, yra 15 miegamųjų 
didelė virtuvė, šeimos kambarys, 
svetainė ir žaidimų kambarys.

Visa tai pastatyti reikėjo labai 
daug darbo, meilės ir pinigų, ku
rių, kaip visada trūksta. Trūksta 
baldų, trūksta įrengimų ir viso 
kito. Provincinė valdžia, atrodo, 
daug dėmesio tam skirti nesiruo
šia. Todėl viltis gauti iš jų para
mą yra maža. Tenka su ištiesta 
ranka kreiptis į visas įmanomas 
bendruomenės grupes, įmones ir 
geros valios žmones. Sergančiam 
vaikui nepakanka vien chemote
rapijos ar rentgeno gydymo. Jiems 
reikia dvasinės paramos ir supra
timo, užuojautos bei globos. La
biau nei kitiems vaikams, jiems 
reikia tėvelių šalia jų lovos, bro
liukų ir sesučių, kad nesijaustų 
visų pamiršti, atstumti ir nebe
reikalingi.

Ligoninės negali leisti tėvams

likti net prie sunkiausiai ser
gančio vaiko lovos 24 valandas 
per dieną. Todėl vienintelė vie
ta jiems visiems pabūti kartu - 
Ronald McDonald namai. Tiem na
mams pastatyti ir įrengti buvo 
surinkta 3,1 mil. dol. Dar trūks
ta 3.5 mil. dol., kad projektas bū
tų galutinai baigtas. Visi pinigai 
buvo gauti tik iš jautrių ir supra
tingų žmonių, korporacijų, bend
ruomenės grupių, profesinių orga
nizacijų, mokyklų t.t. Vien McDo
nald’s restoranai surinko ir paau
kojo vieną milijoną dolerių. Bet tai 
tik kelio vidurys. Be jūsų visų pa
ramos, be geros valios žmonių na
mų gyvavimas yra neįmanomas. 
Tuo klausimu ir kreipiamasi į jus 
visus, jūsų širdis ir gailestin
gumą.

HAMILTONO LIETUVIŠKŲ OR
GANIZACIJŲ iniciatyva spalio 
24, sekmadienį, po abiejų Mišių 
Jaunimo centro salėje yra ruo
šiami pusryčiai. Pelnas skiriamas 
Ronald McDonald namams. Visi 
kviečiami savo dalyvavimu pa
remti šį labai humanitarinį tiks
lą. M.G.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
a.a. Adolfo Matu liūno atminimui: 
$50 - Vera ir Benny Cvirkai, Sim
coe, Ont; $20 - K. Kudukis, Lon
don, Ont; a.a. Stasio Bubulio at
minimui: $20 E. B. Šopių šeima. 
Kostas Meškauskas aukojo Kana
dos lietuvių fondui $100, tapda
mas fondo nariu.

KLF už aukas dėkoja.

Winnipeg, Manitoba
PREL. J. BERTAŠIUS, Šv. Kazi

miero parapijos klebonas, po sėk
mingos klubo operacijos Mizeri
kordijos ligoninėje jau grįžo at
gal į kleboniją ir slaugomas iš 
Lietuvos atvykusių sesers ir bro
lio, sveiksta ir tikisi greitai vėl 
sugrįžti į Dievo tarnybą. Šiuo me
tu jį pavaduoja geras parapijos 
draugas kun. J. Driscoll, SJ. Visi 
parapijiečiai linki dvasios vado
vui greičiau pasveikti.

A.a. PRANAS GUSTYS po sun
kios ir ilgos ligos, sulaukęs 74 
metų amžiaus, mirė 1993 m. liepos 
27 d. Gimė Telšiuose. Atvykęs Ka- 
nadon, pradžioje dirbo aukso ka
syklose, o vėliau iki pensijos 
Boise Cascade bendrovėje. Gedu
lines pamaldas Šv. Kazimiero 
šventovėje atlaikė prel. J. Ber- 
tašius. Palaidotas Visų Šventųjų 
kapinėse. Liūdi žmona Stefanija, 
duktė Gertrūda, sūnūs Vilfredas 
ir Danielius, vaikaičiai, draugai 
Kanadoje ir du broliai bei sesuo 
Lietuvoje.

METINĖ ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS MUGĖ yra rengiama 
lapkričio 12 ir 13 d.d. Loterijos 
traukimas bus pravestas lapkričio 
14 d. tuoj po pamaldų. Parapijie
čiai yra kviečiami kuo gausiau pri
sidėti prie mugės pasisekimo. Pra
šoma pirkti loterijos knygutes, 
dovanoti laimikius loterijai bei 
prisidėti pinigais,, maistu, darbu 
ir dalyvavimu mugėje. EKK

Kurkulis iš Rochester, daktaru 
Juozui Uleckui ir žurnalistu 
Stasiui Prakapui iš Kanados To 
ronto už malonų rūpestį mumis 
bendravimą laiškais ir rūpestį 
tėvyne Lietuva, jos likimu ir 
ateitimi, už gražius kontaktus. 
Taip pat esu dėkingas Rey ir 
Brigitte Bungard iš Rancho Palos 
Verde, CA, bei kitiems tautiečiams 
ir linkuviams kaip gerb. Broniui 
Nainiui, prof. dr. Jonui Geniui, 
prof. J. Račkauskui iš lituanis
tikos studijų centro. Ypač esu 
dėkingas brangiems Antanui Vit
kui ir Steponui Vaitkevičiui iš 
Anglijos Peterborough. Noriu pa
dėkoti ir visiems linkuviams gim
nazijos auklėtiniams, kurie savo 
aukų dėka gražiai įamžino pirmo
jo gimnazijos direktoriaus miru
sio Sibire Igno Brazdžiūno atmi
nimą memorialine marmuro lenta 
ant mokyklos sienos. Ačiū jums 
visiems, brangieji, už jūsų meilę 
Linkuvai, tėviškei ir mums visiems 
čia esantiems.

Kaip visa Lietuva, taip ir mūsų 
mokykla pergyvena sunkius laikus 
dėl kiauro valstybės biudžeto, bet 
jūsų širdžių šiluma, jūsų pagalba 
knygomis labai mums padeda. Ži
noma, mums reikėtų ypač audio 
priemonių ir šiuolaikinių vado
vėlių anglų kalbos mokymui, ka
sečių pamokoms įsirašyti, kurias 
gerb. prof. Liucija Baškauskaitė 
pradės rodyti per Tele-3 Lietu
voje, o apie video aparatūrą ar 
kompiuterį su printeriu mes tik 
svajojame, bet Viešpats keliai 
nežinomi, gal atsiras ir toks žmo
gus, kuris panorės su mumis ar
timiau bendrauti ir mums padėti. 
Kviestume visus linkuvius pa
rašyti mums, atsiliepti, prisi
minti jaunystės dienas ir senąją 
savo gimnaziją. Laukiame jūsų 
laiškų. Ačiū jums visiems.

Aleksandras-Algis Dičpetris, 
Linkuvos mokyklos direktorius

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus >

(Esu “Union Gas” /Z\ 
atstovas) t#

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Vanda ir Placidas Balynai, 

aktyvūs Detroito lietuviai, 
dosniai rėmę lietuviškąsias or
ganizacijas ir lietuvių parapi
jas, birželio 24 d. atsisveiki
no su Detroitu ir išskrido Lie
tuvon. Ten jie įsikūrė Palangos 
kurorte.

Čikagos ir apylinkių lietuviams 
skirtos lituanistinės mokyklos 
naujuosius mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 11 d. Mokinių ir 
moksleivių tada laukė Čikagos 
lituanistinė mokykla Jaunimo 
centre, Maironio lituanistinė 
mokykla Lemonto lietuvių cent
re. Pedagoginis lituanistikos 
institutas Jaunimo centre, vie
nintelė Švč. Mergelės Marijos 
gimimo parapijos lietuviška mo
kykla Marquette Parke, lanko
ma kas dieną, lituanistikos lei
džianti mokytis reguliarių pa
mokų metu. Vaikams yra dvi mo
kyklėlės - Kriaučeliūnų vardo 
Marquette Parke ir “Žiburėlis” 
Lemonte, kur steigiamas Pasau
lio lietuvių centras.

Lietuvių katalikų spaudos drau
gijos susirinkime rugpjūčio 18 
d. buvo nutarta įsteigti specia
lų “Draugo” fondą šio dienraš
čio leidybai užtikrinti. Fondo 
valdybą sudarė jaunesnės kar
tos atstovai: pirm. Jurgis Riš
kus, vadovavęs Pasaulio lietu
vių centrui Lemonte, vicepirm. 
advokatas Rimas Domanskis, 
taip pat vadovavęs jau minėto 
Pasaulio lietuvių centro valdy
bai Lemonte, sekr. Ramunė Ku- 
biliūtė, buvusi JAV LB krašto 
valdybos informacijos vedėja, 
dabar dirbanti jos švietimo ta
ryboje. Fondą sudaryti “Drau
go” vedamajame siūlė red. Da
nutė Bindokienė, laiškų skyriu
je - Marija Remienė ir Bronius 
Juodelis. Pastarasis apgailes
tauja, kad šis sumanymas yra pa
vėluotas. Pasak jo, šiandien jau 
būtų buvę galima turėti milijo
ninį “Draugo” fondą, tik juo rei
kėjo susirūpinti prieš dešimtį 
metų. Br. Juodelis leidybos fon
do reikalu yra optimistas ir da
bar. Jam atrodo, kad milijoną do
lerių galėtų sudėti skaitytojai, 
paaukoję po šimtą dolerių, vers
lininkai, profesionalai, lietu
vių organizacijos, klubai ir cent
rai - po tūkstantį. Saugiai in
vestuotas milijonas dolerių 
“Draugo” leidybai kasmet parū
pintų 70.000 dolerių.

Tai graži svajonė, deja, prak
tiškai turbūt neįmanoma įgy
vendinti dėl pastebimai suma
žėjusio prenumeratorių ir skai
tytojų skaičiaus. Laikraščiui 
neužtenka tik lėšų ir skaityto
jų, reikia ir reguliariai rašan
čių gerų bendradarbių. Dabar 
daug kas “Draugo” puslapiuose 
pasigendam jau, atrodo, pensi
jon išėjusio senosios kartos 
žurnalisto prel. dr. Juozo Pruns- 
kio. Jis ilgus metus lankė Čika
gos lietuvių renginius ir su jais 
supažindindavo “Draugo” skai
tytojus. Su jo pasitraukimu din
go ir daugelio renginių aprašy
mai. Liko tik nedaug tepasakan
tys pranešiami apie būsimus 
renginius su jų datomis, lei
džiantys spėlioti, kad jie vis 
dėlto turbūt įvyko kaip buvo 
suplanuoti. Ne visada randi net 
ir žymesnio čikagiečio laidotu
vių aprašymą, nors ir jos yra da
lis mūsų istorijos.

Australija
Savaitraščio “Mūsų pastogė” 

popietė Sidnio lietuviams rug
sėjo 19 d. buvo surengta Lietu
vių namuose. Susirinkusius po
pietės dalyvius Spaudos sąjun
gos valdybos pirm. Vytautas Pa
tašius supažindino su dr. Vytau

tu Doniela, ką tik grįžusiu iš 
Kauno, ten šešis mėnesius dės
čiusiu filosofiją Vytauto Didžio
jo universitete. Dr. V. Doniela 
dalijosi iš Lietuvos parsivež
tais įspūdžiais, paliesdamas 
lito įvedimą, bankų, kooperaty
vų, kombinatų reikalus, ne visa
da legalias kombinacijas. Jis 
taipgi atsakinėjo į klausimus, 
kurie rūpi Australijos lietu
viams. Juos bene labiausiai do
mino nekilnojamo turto įsigiji
mas Lietuvoje, į miškus pasi
traukę kauniečiai krašto apsau
gos savanoriai, buvusio Lietu
vos komunistų partijos turto 
likimas, Lietuvos vyriausybės 
įvedamas muitas išeivijos do
vanų siuntiniams. Popietė baig
ta “Mūsų pastogės” loterijos lai
mingųjų bilietų traukimu.

Sidnio lietuvių choras “Dai
na” ir tautinių šokių grupė “Sū
kurys” rugpjūčio 1 d. aplankė ge
rokai mažesnę Kanberos lietu
vių koloniją. Svečius iš Sidnio 
Lietuvių namuose sutiko ALB 
Kanberos apylinkės valdybos 
pirm. Jūratė Grigonytė. Kon
certas net ir mažoje kolonijoje 
sutraukė palyginti didelį būrį 
dalyvių. “Dainos” chorui pasi
keisdami dirigavo abu jo vado
vai — Birutė Aleknaitė ir Jus
tinas Ankus. “Sūkurio” šokėjus 
buvo paruošęs Jonas Biretas, o 
juos ir choristus sujungusią py
nę — Rasa Blansjaar. Progra- 
mon buvo įjungta ir Kanberoje 
gyvenančio muziko Vacio Šim
kaus daina “Aš užmiršau”.

Lenkija
Lietuvos istorijos ir geografi

jos konkursą gegužės 29 d. su
rengė Punsko mokykla. Konkur
se su punskiečiais dalyvavo ir 
Vidugirių, Navininkų, Pristavo- 
nių bei Vaitakiemo mokyklų dvi
dešimt vienas V-VI klasių atsto
vas ir devyni VII-VIII klasių at
stovai. Vertintojų komisiją su
darė mokytojai Julija Račiuvie- 
nė, Marija Kardauskienė, Našlu
tė Sidarienė, Ona Malinauskie
nė ir Juozas Bobinas. Konkurso 
dalyviai gavo taškus už raštu 
ir žodžiu atsakytus klausimus. 
Penktokų-šeštokų grupėje I vie
tą laimėjo Elzbieta Tumelytė,
II - Tomas Balyta, III - Žaneta 
Gavėnaitė (visi iš Punsko mokyk
los); septintokų-aštuntokų gru
pėje laimėtojomis tapo septin
tokės. Pirmosios dvi vietos te
ko Navininkų mokyklos atsto
vėms: I vieta - Daliai Sakavi
čiūtei, II - Violetai Sendaitei,
III - punskietei Gražinai Gaspa- 
ravičiūtei. Šiems ir kitiems kon
kurso laimėtojams Lenkijos lie
tuvių draugijos vardu įteiktos 
istorinės knygos, garbės raštai, 
liaudies meistrų pagaminti su
venyrai.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės į

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y A 55 LIETUVIŲ KREDITO 

1 /YjL 1v2tL 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

SIUNTINIAI < LIETUVĄ 
pirmoji H et u vi p 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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .. ... 2.75% asmenines paskolas........... 12.25%
santaupas.......................... .....  2.25 nekiln. turto pask. 1 m.................7%
kasd.pal.taupymo s-ta..... ... 1.75% nekil.turto pask. 3 m...............8.25%
90 dienų Indėlius ............. ....... 4%
1 m. term, indėlius ...........
1 m. term.ind.mėn.pal........

....... 5%

... 4.50% Nemokamas čekių ir sąskaitų

3 m. term.indėlius ........... ... 5.25% apmokėjimo patarnavimas.

5 m. term, indėlius ........... ... 6.25% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) ...... 2.75% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m............... ........5% dyd( iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF ind 3 m........ ... 5.25% asmeninių paskolų
RRSP ir RRIF ind. 5 m........ ... 6.25% drauda iki $25.000.

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

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

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .........  (905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ... (905)822-1827 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ............  (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................ (905) 871-1799
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. (905)643-3334 FAX (905) 643-8980



Paminėtos generalinio štabo pik. leitenanto JUOZO VITKAUS - Pietų Lietu
vos partizanų vado Kazimieraičio 47-sios žuvimo metinės. Vilniuje, Pamėn
kalnio g. prie 24-ojo namo, atidengta paminklinė lenta. Čia Edmundo Arbo- 
Arbačiausko bute nacių okupacijos metais rinkdavosi Lietuvių fronto karinės

organizacijos “Kęstutis” nariai, tarp jų ir Juozas Vitkus. Iškilmėje dalyvavo 
buvę bendražygiai, partizanai, Juozo Vitkaus vaikai, E. Arbas-Arbačiauskas 
(pokaryje apsigyvenęs Los Angeles mieste), A. Ramanausko-Vanago duktė, 
Dainavos rinktinės Kazimieraičio kuopos šauliai Nuotr. Alf. Laučkos

Pastatyti viena dideli kryžių
Susitikimas su prezidentu Algirdu Brazausku

Naktį atnešę, naktį išėję
1993-ųjų rugpjūčio 31-ąją palydint...

G. GUSTAITĖ

Suspėjo, išėjo, išėjo rugpjū
čio 31-osios vidurnaktį. Pen
kiolikos minučių tarpelis te
skyrė paskutinio dalinio - oro 
desanto 108 pulko, stovėjusio 
Panemunėje - paskutinio vago
no nudundėjimą nuo pasira
šyto tvarkaraščio, sutarčių 
netęsėjimo. Įrašai Kenos ge
ležinkelio stoties tvarkaraš
čiuose liudys, kad ypatinga
sis sąstatas tą dieną Lietuvos 
respublikos sieną pervažiavo 
23 vai. 45 min.

1940 m. Lietuvos sieną “jie” 
perkirto birželio 15-ąją, 15 vai. 
Šviesią popietę buvo perkirs
tas gyvenimas - mūsų gyveni
mas. Tuomet, likus valandai iki 
pajudėjimo (14 vai.), Juozas 
Urbšys telegrafavo iš Maskvos 
į Vilnių apie šešias perėjas: 
Eišiškes, Druskininkus, Guda- 
gojų, Druskininkėlius, Dūkštą, 
Pabradę. Pro vytim paženklin
tus sienų stulpus traukė ir 
traukė “jie”, daugiau kaip 35 
tūkst; Lietuvos respublikos 
kariuomenės buvo kiek daugė
liau nei 31 tūkst. Komunizmo 
tvirtovė, Maskva, vertino Lie
tuvos karius! O “juos” įvertino 
gen. V. Vitkauskas, išleistu 
įsakymu, paliepdamas “taikyti 
visas mandagumo ir draugiš
kų santykių taisykles, pana
šiai, kaip jos buvo taikomos 
anksčiau įvestai kariuome
nei”. Ir buvo jos taikytos, pri
taikytos . ..

Pirmieji mūsų miestai “jų” 
paimti - tai Vilnius, Kaunas, 
Raseiniai, Panevėžys, Šiau-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

liai. Iš ten kaip šliaužianti 
lava ” jie” užpylė visą Lietuvą, 
suokdami mums, pasauliui apie 
atneštą “daugystę ir savitarpio 
pagalbą”. Šiandien po “drau
gystės ir pagalbos” nuo 1940 m. 
kaskart labiau matom, kuo ta
pom, į ką pavirtom: jau vagys, 
apgavikai, sukčiai, melagiai
- kairėj, dešinėj, dešinėj, kai
rėj.

Kalbėdamasi su popiežiaus 
kelionės palydovu, apvogtu 
“Lietuvos” viešbutyje, 711 kam
baryje (netekusius visko - ir nu
filmuotos juostos ...), žiūrė
dama į klausytojus iš televizi
jos ekrano, Liucija Baškaus
kaitė ramiai, tvirtai pasakė: 
“Baikim tą žaidimą į kairę ir 
dešinę ..Per jį neturime 
laiko, jėgų pasižiūrėti, kokie 
esame, kuo tapome, o pasaulis 
žiūri, žiūri, į dainuojančios 
revoliucijos vaikus . . .

Aistringo sąjūdininko And
riaus Kubiliaus motina - Ja
nina Žėkaitė-Kubilienė su ato
dūsiu yra pamąsčiusi: “Kai visas 
garas nueina šnypštimui, jo ne
lieka konstruktyviam darbui”.

Per keletą metų, kiek atsi
rado pajutusių vidinį balsą
- kaip senais, gerais partijos 
laikais - užlipusių ant visaži
nystės altoriaus, bolševikinės 
neapykantos suabejojusiems 
jų šventumu, jų neklystamumo 
idėjomis, kaip aptaškytos tul
žim trys įvardžio raidelės: “tie”, 
“tie”, “tie”... Anot kunigo 
Vaclovo Aliulio, tai mūsų prie
šų džiaugsmas (pakikenimas), 
troškimas - “prodolžaite v 
tomže duche” ... - tęskite taip 
ir toliau ...

Veikiausiai pirmą kartą per 
savo valdymą pranešėjos pri
statytas - “kalbės Jo Ekscelen
cija respublikos prezidentas”
- A. Brazauskas paskelbė: 
“Šiandien (rugpjūčio 30 d.), šią 
valandą mes visi išgyvename 
ypatingą Lietuvai momentą. Ga
liu pranešti jums gerą naujie
ną: šį rytą įvykusiame pokalby
je su Rusijos prezidentu Bo

risu Jelcinu susitarta, kad Ru
sijos armija bus išvesta (...)”. 
Po to padėkojo pirmiausia 
“mieliesiem Lietuvos žmo
nėm” už rimtį, orumą, leidu
sius “nenukrypti į pavojingus 
kraštutinumus”, visų vardu už 
palankumą ypač Europos bend
ruomenei, Europos tarybai bei 
JAV, taip pat demokratinei Ru
sijai, jos vadovams (oi, neleng
va jiem ...), kaimynėm mūsų - 
Latvijai, Estijai. Pasakė - ka
riuomenės išvedimas ateityje 
atveria “švarų dviejų valsty
bių santykių puslapį”.

Apie “švarų puslapį” kalbė
jo ir N. Obertyševas, Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje. V. 
Landsbergis įvykį apibūdino 
kaip “abiejų pusių geros va
lios ir Lietuvos derybinių de
legacijų nuoseklios laikyse
nos ir politinio tęstinumo re
zultatą, o A. Butkevičius, Lie
tuvą pavadinęs Rusijos langu 
į Vakarus, pabrėžė, kad dabar 
priklausys nuo mūsų kaip pla
čiai tą langą atidarysime, pri
dūrė - “privalome padėti Lat
vijai ir Estijai”. (Pastarosios 
ministeris pirmininkas M. Lear 
vėliau pasidžiaugė: “Širdyje 
mes švenčiame kartu su lietu
viais”). Per padėkos Mišias 
katedroje tą patį jautė, išreiš
kė arkiv. A. J. Bačkis: “Tik da
bar galime pasakyti, kad pasi
baigė Antrasis pasaulinis ka
ras. Atsivertė naujas istori
jos puslapis”.

Tuo tarpu paskutinis sąsta
tas, kaip rašė T. Juknevičius, iš
riedėjo atgal galbūt tais pa
čiais bėgiais kaip pirmas at
ėjęs, iš Rytų. Dabar viskas pa
daryta - tik greičiau, tik be 
kliūčių iš Lietuvos. Sąstatui 
traukti duotas vienas moder
niausių šilumvežių, numatytas 
tiesiausias, trumpiausias ke
lias, ne aplinkeliai, šalikė
liai. Muitininkai atvyko į Kau
ną, kad pasienio, muitinės tik
rinimai Kenoje tetruktų kuo 
trumpiau. Į šalikeles pakliu
vo, nustumti buvo net keleivi
niai, greitieji. Kelionė iš Kau
no į Keną, paprastai trunkan
ti 5 vai., sutrumpėjo iki 3 vai. 
10 min. Sąstatas stotį pasie
kė 23,35 vai. Keleiviai iš pla
čiosios Rusijos , Kijevo, Varšu

vos, Maskvos Kaliningrado, 
Charkovo, Minsko, Kauno, Vil
niaus - matė, jautė kažką svar
baus. Laužyta lietuvių kalba, 
labai stengdamasi, budėtoja 
paskelbė: “Paskutinis Rusijos 
karinis ešelonas pravažiuos 
pirmu (!) keliu”. Apie šimtinę 
susirinkusių išlydėti sudarė 
koridorių. Merginos metė ant 
bėgių gėles, mašinistai mojo, 
kareivėliai iš blausiai apšvies
tų vagonų kažką šaukė, skės
čiojo. Sąstatas nudundėjo į 
naktį, į Rytus.

Mes laisvi, laisvi visiškai! 
Tik kas yra laisvė? Troleibuse 
matytas šūkis - “Turtas, lais
vė, tvarka”, galimybė klestėti 
“jų” paliktai sėklai, senajai 
moralei? Atgimimo šaukliai 
per savo nepatyrimą nepasakė 
“narvelyje užaugusiems poka
rio vaikams”, kad gyvenimas 
laisvėje labai brangiai kai
nuoja, nepasakė, kad darbai 
joje “liko patys sunkiausi”. 
Ne visi tokią kainą įstengs su
mokėti. Arkiv. A. J. Bačkis mo
kė: “Laisvė - tai atsakomybė, 
nepradėkime garbinti ‘aukso 
veršio’, klausė: “ką padarė
me, kad būtume laisvi”, aiški
no, tuomet, kai apsivalys šir
dys “nuo pykčio, neapykantos, 
įtarimo”, tuomet pasijusime 
laisvi, meldė, “tepadeda Die
vas, tepadeda visai (!) mūsų 
tautai”.

Tepadeda! Klaipėdoje išėju
sių kareivinės atitenka univer
sitetui. O, kad jis išugdytų 
muzikus, prilygstančius pir
majam mūsų europinio lygio 
modernistui Jeronimui Ka
činskui, Kaunas, Vilnius, iš
ugdytų kalbininkus, prilygstan
čius Kazimierui Būgai, Jonui 
Kazlauskui, matematikus - Jo
nui Kubiliui, o Varėna, Drus
kininkai ar Plungė taptų kito 
genijaus, panašaus į Mikalo
jų Konstantiną Čiurlionį gim
tine. Per Gavėnią, prieš Pri
sikėlimą, banguoja šventovė
se giesmės žodžiai: “Tokio gi
rios neišželdins . ..” Išželdin- 
tų žemė mūsų, išugydytų! Tik 
reikėtų nebežaisti žaidimo, 
apie kurį kalbėjo Liucija Baš
kauskaitė. Reikėtų išmarinti, 
pakirsti sėklą, sėklą “jų” - šė
tono”.

P. PALYS

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas, atvykęs į Niu
jorką kalbėti Jungtinių Tautų 
48-tosios sesijos atidaryme, 
LB Niujorko apygardos valdy
bos pakviestas, susitiko ir su 
lietuvių visuomene. Preziden
tas, apsaugos vyrų lydimas, į 
Kultūros židinį atvyko rugsė
jo 27 d., 7 vai. vakare. Kartu 
su prezidentu atvyko ir amba
sadorius Stasys Lozoraitis. Su
sirinkusieji, kurių buvo per 
300, prezidentą pasitiko atsi- 
sistoję ir plodami. Prez. A. 
Brazauską susirinkusiems pri
statė LB Niujorko apygardos 
valdybos pirm. Kęstutis Miklas.

Prezidentas, pasveikinęs su
sirinkusius, žadėjo kalbėti 
tik apie 20 minučių. Vis dėlto, 
į 20 minučių neįtilpęs, kalbė
jo kiek ilgiau. Pirmiausia pa
reiškė padėką atlikusiems di
delį darbą tiems, kurių dėka 
šiandieną turime laisvą ne
priklausomą Lietuvą. Kalbė
damas apie seimo rinkimus pa
sakė, jog jis netikėjęs, kad 
Lietuvoje įvyks tokie staigūs 
pasikeitimai. Jis pilnai su
prantąs žmones Lietuvoje ir už 
jos ribų, kad daug kam buvu
si netikėta tokia rinkimų baig
tis ir tokie rezultatai. “Tačiau 
žmonių valia yra šventas reika-
las”-sakė jis.

Pagraižio miške, netoli Šilavoto, kur enkavedistai 1946 m. birželio 9 d. klas
tingai nužudė Geležinio vilko rinktinės vadą Juozą Stravinską-Žiedą 
ir 8 partizanus, - šiemet, rugsėjo 8 dieną, prie medžio buvo prikaltas kry- 
žius-koplytėlė ir atminimo lenta Nuotr. A. Garmutės

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Įvertindamas seimą pažymė
jo, kad jo supratimu, seimas 
atitinkąs bendram europietiš- 
kam lygmeniui, turįs tvirtą 
darbo tvarką (reglamentą), ir 
normaliai veikiąs. Apie vyku
sias rinkimines varžybas su 
Stasiu Lozoraičiu išsireiškė, 
kad jos buvusios gan korektiš
kos, civilizuotos ir neiššauku
sios nei vienai, nei kitai pusei 
neigiamų pergyvenimų, buvo 
atiduota Lietuvos piliečių teis
mui.

“Ir štai aš prieš jus stoviu 
toks, koks esu ir koks užaugau 
Lietuvoje” - pasakęs tai, glaus
tai papasakojo savo šeimos ir 
savo paties gyvenimą.

Politinę Lietuvos padėti pre
zidentas vertino kaip norma
lią, nežiūrint, kad esą ne viskas 
kaip “sviestu patepta”. Esanti 
ryški Vytauto Landsbergio opo
zicija seime su 52 atstovais iš 
140-ties seimo narių. Opozicija 
veikianti energingai bei koky
biškai ir esanti vertinama.

Kalbėdamas apie ekonomi
nį Lietuvos gyvenimą paste
bėjo, jog pragyvenimo lygis 
esąs blogas. Tačiau šią vasa
rą pavykę sustabdyti infliaci
ją bei kainų kilimą. Atsiradę 
požymiai, kurie rodo, kad gy
venimo lygis pradeda kilti, 
nors bendras lygis gana žemas. 
Šiuo metu svarbiausias Lietu

vos tikslas - pritraukti galimai 
daugiau užsienio kapitalo ir 
atgaivinti pramonę, ypač tą, 
kuri dirbo kariniams reika
lams.

Minėjo konstitucijos pilie
tybės paragrafą 18, kuris tu
rėsiąs būti keičiamas: “Aš ma
nau, kad kiekvienas neužmir
šęs savo gimtąją kalbą ir ku
ris nori būti Lietuvos piliečiu, 
tai būtų pakankama norma to
kį sprendimą padaryti ir su
teikti Lietuvos pilietybę”.

Pastoviam apsigyvenimui at
vykstančių į Lietuvą tvarka 
esanti gana komplikuota. Bus 
stengiamasi ją suprastinti. 
“Noras viens kitus suprasti, 
tai ir bus labai geras pagrin
das mūsų bendradarbiavimui” 
- baigė savo kalbą preziden
tas. Po kalbos klausimų buvo 
daug ir įvairių. Keletą būdin
gesnių ir pateiksiu.

Į klausimą, ar bus mokamos 
pensijos Lietuvoje pasiliku- 
siems rusų karininkams, prezi
dentas patikino, kad iš Lietu
vos biudžeto nė vienas centas 
jiems nebus mokamas. Nuosa
vybės grąžinimo reikalu prezi
dentas ilgiau sustojęs ir ap
taręs pareiškė, kad esąs giliai 
įsitikinęs, jog nuosavybė pri
valo būti grąžinta. Tik iškyla 
laiko, kompensacijos ir panau
dojimo klausimai.

Klausėjui dėl gandų, kad Lie
tuvos karinininkai būsią ruo
šiami Rusijos karo mokyklose, 
o ir ginklai perkami Rusijo
je, prezidentas pasakė, kad 
tokio dalyko nebuvo ir nebus, 
nes Lietuva turi savo Karo mo
kyklą. Kai dėl ginklų pirkimo 
iš Rusijos - jie ten perkami 
vien dėl to, kad būna įsigyja
mi pigiai arba ir visai nemoka
mai. Ginklus pirkti Vakarų vals
tybėse Lietuva nesanti pajėgi, 
nes ten jie kainuoją milžiniš
kas pinigų sumas.

Paklaustas, kodėl Amerikos 
piliečiai, važiuojantieji į Lie
tuvą, privalo įsigyti vizas, pre
zidentas paaiškino, kad tarp 
Lietuvos ir JAV-bių nėra tokio 
susitarimo. Kai bus susitarta 
-vizų nebereikėsią.

Ar bus siekiama iš Rusijos 
žalos atlyginimo, kurią ji Lie
tuvai padarė per 50-ties okupa
cijos metų? Tuo reikalu Lietu
va niekuomet nenusileis - kal
bėjo prezidentas. Bus ieškoma 
moralinės paramos iš visų vals
tybių, Jungtinėse Tautose ir 
įvairiose tarptautinėse orga
nizacijose. O dėl sumos tuo tar
pu esą sunku pasakyti.

Į klausimą, ką reikėtų daryti 
dėl tautos susipriešinimo ir 
padarytų prieš žmogų, o kar
tu ir visą tautą nusikaltimus, 
prezidentas, kiek ilgiau ties 
tuo klausimu sustojęs, pa
brėžęs, kad daugybė žmonių 
žuvo Lietuvos miškuose, kai
muose ir miestuose nuo vienų 
ir kitų rankos, pareiškė: “Lie
tuvoje vietoje daug, daug kry
žių, reikėtų pastatyti vieną 
labai, labai didelį kryžių vi
dury Lietuvos. Ir visus, kurie 
žuvo ir vienoje, ir kitoje, tre
čioje, ketvirtoje pusėje sim
boliškai sulaidoti. Tokiu bū
du tai būtų simbolis Lietuvos 
susitaikymui”.

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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.

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

Standartiniai maisto siuntiniai
NorcUand 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).
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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.

Užklaustas, koks likimas lau
kia Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone Stasio Lozoraičio, 
prezidentas pažvelgęs į amba
sadorių trumpai atsakė: ma
nąs, kad viskas bus tvarkoje 
ir nieko baisaus neatsitiksią!

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas su Niujorko lietuviais 
praleidęs lygiai dvi valandas 
ir atsisveikinęs iš Kultūros 
židinio išvyko 9 vai. vakaro.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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).



Rugpjūčio 7-29 d.d. per šešias Baltijos jūros baseino valstybes vyko estafetinis bėgimas nuo Vilniaus iki Stock- 
holtno su šūkiu “Gelbėkime Baltijos jūrą”. Pagal “Didžiosios estafetės” (The Biggest Relay-Race in the World) 
scenarijų pirmąjį 100 metrų bėga darželinukai Nuotr. D. Meilūno

“Nudžiuvusios šakos” žiedai III
Susipažinus su leidiniu “Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990“ 

Talentai neužkasti svetimose dirvose • Skaitiniai lietuviškam prieaugliui • Literatūros 
tyrinėtojai ir vertintojai • Lietuvių rašytojų draugija

Č. SENKEVIČIUS

Žodžio atgimimas
Labiausiai išeivijos gyvas

tį nusakantis, džiaugsmą ar 
net pasididžiavimą keliantis 
skyrius, reikia pripažinti — 
tai “Egzodo augintiniai”. Per
šasi tuojau šviesi mintis, kad 
tie jaunieji (šiandien, žinoma, 
nebe tokie ir jauni) poetai ir 
rašytojai pirmiausia juk turė
jo pasisakyti už lietuvybę, kad 
taptų lietuvių literatais. Leng
viau negu kiti jie būtų galėję 
nueiti kitais keliais arba ge
riausiu atveju savo žodinio 
meno talentus reikšti ne lie
tuvių kalba. Turime ir tokių. 
O kad su čia apžvelgiamais 
augintiniais taip neatsitiko 
— ačiū tiems, kuriems lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje bu
vo pirmas uždavinys.

Bendrą situaciją vėl prista
to ' Rimvydas Šilbajoris, pa
brėždamas, kad augintiniai 
“aplamai savo pasaulėžiūra” 
panašūs į žemininkus. Įžiūri 
•ir tai, kad “jie patys save iš- 
siauklėjo ir nurodo pavyzdį — 
Liūnę Sutemą. Augintiniai 
esą būdingi “žodžio atgimi
mu”. Naujų kalbos išraiškų 
randa Aldona Veščiūnaitė, 
Leonas Lėtas, Vitalija Bo- 
gutaitė, Eglė Juodvalkė, Ri
mas Vėžys. Tai savitai įdomūs 
poetai. Radikaliausiai į poe
tinę kalbą ir per ją reiškiamą 
“kultūros ir tikėjimo mitolo
giją pasižiūrėjo Algimantas 
Mackus”. Nurodomi išraiškų 
sąlyčiai su žemininkais, kons
tatuojama, kad “jaunesniųjų 
prozininkų taip ir neturime”. 
Pirmaujantis Kazys Almenas, 
savo romanais palietęs ir “se
nąją bajorų Lietuvą”. Šalia 
jo paminėti ir kiti: Dičpetris, 
Janavičius, Užubalienė, Bin-

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

LIETUVOJE

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

dokienė ir vėliau išeivijon įsi
jungę Meras, Venclova, Naza- 
raitė, Kondrotas.

Nemaloni staigmena
Ilona Gražytė-Maziliauskie- 

nė atskirai apžvelgti pasirinko 
gal ir netikėtu originalumu 
žybtelėjusį, automobilio ava
rijoje žuvusį poetą Algiman
tą Mackų (1932-1964), kuris 
“buvo labai paprastas ir kar
tu komplikuotas žmogus”. Jam 
išreikšti žodžiais tai ką jau
tęs buvę sunku, nors “prakal
bas sakė ir dirbo kaip žurna
listas”. Straipsnio autorė, pra
dėjusi įdomiai pasakoti apie 
A. Mackaus poeziją, turėjo 
staiga sustoti. Viskas prasi
dėjo ir pasibaigė 616 psl., net, 
sakytume, simboliškais žo
džiais “poetas nesijautė pa
saulyje” ... Ir čia visas pasa
kojimas nutrūksta, nes sekan
tis puslapis jau 681, kuriame 
kažkas kalba apie išgyvenimus 
“Amerikoje: savanaudės moti
nos užgniaužtas sūnus lieka 
nelaimingas viengungis”. Ten
ka šypsotis, dar daugiau ap
gailestauti. Turbūt knygą 
rišant lankais kaip tik šitoje 
vietoje viskas susimaišė. Be
ieškant tąsos apie A. Mackų, 
randi įrištus tuos pačius sky
rius du kartus. Tai “Paskuti
nieji iš Lietuvos”. Tikrai ap
gailėtina nesėkmė tokios apim
ties veikale. Gal ne visos to
kios knygos? Gal tik mums siųs
toji tokia pasitaikė?

Vaikams ir jaunimui
Paieškoję, pavartę ir nera

dę, skaitome toliau: Danutė 
Brazytė-Bindokienė. Kas ra
šo? Reikia jau pažiūrėti į tu
rinio nurodymus. Randame: 
Audronė Barūnaitė-Willeke. 
Paliečiami čia žymiausi tos 
jaunos beletristės kūriniai -

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 

įvairių žanrų skaitiniai jauni
mui, premijuoti, pagarsėję, 
radę vietos kiekvienuose na
muose, kur auga lietuviškasis 
atžalynas. Toliau pristatomos 
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė, 
kuri už apysaką jaunimui “Bal
tasis stumbras” yra laimėjusi 
JAV LB jaunimo literatūros 
premiją, ir Mirga Pakalnišky- 
tė-Girniuvienė, parašiusi ir 
pati iliustravusi dvi mokykli
nio amžiaus vaikams skirtas 
knygas: “Senojo bokšto pas
laptis” ir “Dingusio gintaro 
paslaptis”. Suglaustai papa
sakotas tų knygų turinys, iš 
kurio matyti, kaip norėta su
dominti mažuosius skaityto
jus, keliant juos į nuotykių pa
saulį lietuviškuoju žodžiu. 
Tai nelengvas uždavinys ne tik 
vaikų literatūros rašytojams, 
bet ir tėvams bei mokytojams, 
pratinantiems prieauglį prie 
skaitybos.

Norint toliau skaityti apie 
augintinius-beletristus, ten
ka peršokti pluoštą puslapių, 
kuriuose per klaidą įsiterpė 
poetai: Liūne Sutema (jai vie
nai net 15 psl.), Vitalija Bogu- 
taitė, Romualdas Kisielius, 
Danguolė Sadūnaitė, Aldona 
Baužinskaitė, Marija Jurgita 
Saulaitytė, Rimas Vėžys, Eglė 
Juodvalkytė, Živilė Bilaišy- 
tė, Teresė Pautieniūtė, Ona 
Mikailaitė, Austė Pečiūraitė, 
Aldona Veščiūnaitė, Lidija 
Šimkutė, Jurgis Janavičius 
ir kt. Parašyta apie vienus dau
giau, apie kitus kiek mažiau. 
Gražus jaunųjų poetų, tikriau 
poečių būrelis. Įdomu, ir kai 
kam gali kilti klausimas, ką 
veikė to paties amžiaus ber
niukai, kai tos jaunos poetės 
debiutavo?

Grįžtame prie Audronės- 
Barūnaitės-Willeke aprašytų 
beletristų. Vytautas Janavi
čius, išleidęs dvi knygas: “Pa
keliui į Atėnus” ir “Nevykėlio 
užrašai”. Tai šis tas naujesnio 
siužeto pasirinkimuose. Napo
leonas Aleksandras Dičpetris 
“visuomenėje pabrėžtinai ne
pritampantis” 1980 metais pa
sirodė su vienintele savo kny
ga “Trys dienos pasaulyje” - 
kiek panašu į “Nietzsches vi
suomenės kritiką”. Kazys Al
menas produktyvus: du nove
lių rinkiniai, keturi romanai, 
apsakymai periodikoje, kelio
nių įspūdžiai ir šiaip straips
niai. Romanas “Sauja skatikų” 
premijuotas “Draugo” roma
nų konkurse. Almeno kūriniai 
pilni humoro, ironijos, anek
dotinio bruožo. Veiksmas ir

paeiliui kiemai Nuotr. D. Meiliūno

Septyniasdešimtieji “Mūsų sparnai”
ALFONSAS NAKAS

Rugpjūčio vidury skaityto
jus pasiekė lietuvių evange
likų reformatų žurnalo “Mūsų 
sparnai” nr. 70, pažymėtas 
1993 m. liepos data. Tai 70-toji 
beveik šimto puslapių knyga 
per 42-jus metus. Paskutinius 
kelerius metus “MS” redaguo
ja Mykolas Zablockas. Pačia
me šio nr. centre nepasirašy
tu, tad redaktoriaus straips
niu Septyniasdešimtąjį nu
merį išleidžiant” glaustai nu
šviečiama po II pasaulinio 
karo Čikagoje įkurto Lietuvių 
ev. reformatų centro ir “MS” 
įsteigimo istorija. Prisimena
mi buvę redaktoriai: vienas iš 
steigėjų ir pirmasis red. kun. 
Eugenijus S. Gerulis, kun. Po
vilas Dilys, Halina Dilienė, 
Jokūbas Kregždė, Petras Bru
žas ir dabartinis — M. Zabloc
kas. Prieš keturis dešimtme
čius visi jie buvo jauni arba 
apyjauniai, kaip ir žurnalo 
skaitytojai. Dabar vieni jau 
amžinybėje, kiti susenę ir pa
vargę. Straipsnyje kukliai pa
sidžiaugiama, kad daug kultū
rinių bei religinių lobių į 70 
knygų susikrovę. Žadama nie
kur iš JAV ir Čikagos neišbėg
ti, žurnalą leisti išeivijos 
lietuviams pirmoj vietoj, nors 
nemažai skaitytojų turima ir 
Lietuvoje.

Ką šiame, 70-tame numery 
randame?

Pradedama kun. Povilio Di
lio pamokslu Sekminių dova
na žmonijai. Tarp kitko, gėri
masi pirmųjų krikščionių gy
venimo būdu: atsižadėjus 
nuosavybės, viską bendrai 
turėti ir dalintis.

Rašiniu ir nuotrauka pa
gerbiamas liuteronų kun. 
Rienholdas Moras, dėl ev. re
formatų kunigų stokos kelis 
dešimtmečius vadovavęs pen- 

amžini nuotykiai pririša skai
tytoją. Nijolė Jankutė-Užuba- 
lienė, pradėjusi reikštis nove
lėmis periodikoje, išleido vai
kams ir jaunimui septynias 
knygas 1963-1990 m. laikotar
piu. Šalia to davė nemažai ir 
publicistikos, bendradarbia
vo (ir bendradarbiauja) laik
raščiuose, redakcijos “Laiškai 
lietuviams” ilgametė narė, 
viena iš “Skautų aido” redak
cinių Pelėdų. Kūrybinė linija- 
gamta, nuotykiai, vaikų bei 
jaunimo pasaulis.

Spėję įšokti
Paskutiniuosius iš Lietuvos 

knygon įveda Liūtas Mockū- 
nas. Didžiausia dėmesį skyręs 
Tomui Venclovai, peržvelgia 
smarkiau išeivijos skaityto
jus ir literatūros vertintojus 
sujudinusį Icchoką Merą, pa
mini poetus Editą Nazaraitę 
ir Julių Kelerą, nepamiršta 
ir prozininko Sauliaus Tomo 
Kondroto, kuris “išeivijos li
teratūriniame gyvenime nesi- 
reiškė” (!) Kalbant apie tuos 
paskutiniuosius ateivius, spė
jusius įšokti į knygos priekyje 
nurodytą laikotarpį, kaži ar 
tikslu statyti juos vienon ri- 
kiuotėn su egzodo literatūros 
atstovais? Nors savo kūryba 
jie papūtė nauju dvelksmu, vis 
dėlto jie kitur ir kitaip bren
do, ir tasai posvyris į Vakarus, 
ir tasai nebevaržomas savęs 
atradimas, ir išsisakymas, at
rodo, lyg būtų pasikėlęs iš ki
to, išeivijai svetimesnio taško.

Žinovai ir kritikai
Kaip poetai ir beletristai, 

taip ir literatūros tyrinėtojai 
bei kritikai išeivijos gyvenimo 
dešimtmečiais išsiryškino tri
mis amžiaus grupėmis. Vladas 

(Nukelta į 7-tą psl.)

kioms reformatų parapijoms 
Biržų apylinkėje.

Nepasirašytu rašiniu pasa
kojama apie Pasaulio refor
matų bažnyčių sąjungą (W.A. 
R.C.), kuri turinti apie 70 
milijonų narių 80-ty šalių, 
įskaitant ir Lietuvą. Kitas 
nepasirašytas straipsnis lie
čia šv. Jono apreiškimą (.Sep
tyni antspaudai iš pasaulio 
pabaigos). Pastebima, kad 
tos pranašystės skendi alego
rijų rūkuose bei paslaptinguo
se skaičiuose, tad visokių sek
tantų savaip interpretuoja
mos. Nustatinėjamos pasaulio 
pabaigos datos. Pranašais ap
sišaukėlių klaidinami, kar
tais pražudomi nekalti leng
vatikiai (paminėta Waco, Tek
sase, tragedija šių metų pra
džioje).

Graudu ir tiesiai baugu skai
tyti vienerių metų laikotarpy 
amžinybėn išėjusių įžymių 
žmonių nekrologus. Štai jie: 
Patras Bružas, Palmyra Kut- 
raitė-Lampsatienė, Danutė

Hypatia Y. Petkus (Petku- 
vienė) rašo apie savižudybes, 
plintančias visame pasaulyje, 
ypač Japonijoje. Smerkia eu
tanaziją. Piktinasi Mičigano 
gydytoju Jack’u Kevorkian, į 
savižudybę nuvedusiu netoli 
20 žmonių.

Kun. dr. E. Gerulis aprašo 
Lietuvos išsivadavimo iš bol
ševizmo imperijos 1990-91 m. 
įvykių eigą (Dainuojanti re
voliucija). Pradedant neprikl. 
atstatymo paskelbimu 1990 m. 
kovo 11 d., surankiotos ir la
koniškai aptartos visos svar
biausios datos iki 1991 m. ko
vo 18 d. Straipsnio gale palie
čia ir Vatikano bei popiežiaus 
Jono Pauliaus II laikyseną. 
Nors reaguota nedelsiant dėl 
“kruvinojo sekmadienio”, bet 
tik lenkų spaudoje ir per lie
tuvį kardinolą.

Neturėjau progos patikrinti, 
ar kun. dr. Gerulio surankio
tos datos tikrai autentiškos. 
Bet jeigu taip, tai, kol nėra 
ta tema straipsnio istorijos 
vadovėly ar enciklopedijoje, 
verta šį rašinį pasilaikyti 
lengvai pasiekiamoje vietoje.

Jeigu pačioj pradžioj minė
tas Sekminių pamokslas ne
paseno dėl religinių, huma
nistinių ir kitokių minčių, 
tai tikrai pavėluotas “pra
nešimas spaudai”, kad Ame
rikos presbiterijonai lankys 
reformatų parapijas Lietuvoj, 
nes lankys, t. y. lankė 1993 m. 
rugpjūčio 12-29 dienomis.

Jono Gylio (John Gillies) 
maždaug 2 psl. straipsnis 
Heritage parašytas anglų kal
ba ir neišverstas.

Tęsiami labai įdomūs ve- 
lionies Jackaus Sondos-Son- 
deckio atsiminimai, klaidin
gai datuojami 1918-24. Iš tik
rųjų, liečiami įvykiai iki 1930- 
jų ir šiek tiek vėliau. Minima 
daug pavardžių. Žmonių cha
rakteristikos dažnai verčia 
šypsotis. Ir stebėtis! Š. m. pra
džioje suėjo 100-metis nuo J. 
Sondeckio gimimo (1893.1.15).

Vytauto Trečioko Papilio 
reformatų bažnyčia persi
spausdinta iš 1992. VIII. 19 
“Biržiečių žodžio”. H. Y. Pet- 
kuvienės rašinys Paslaptin
gieji Negyvosios jūros rank
raščiai ne tiek kalba apie 
Qumrano uolų urvuose rastus 
rankraščius, kiek apie dėl jų 
nesibaigiančią polemiką, net 
piktus ginčus. Ta pati autorė 
trumpu rašinėliu neigiamai 
pasisako apie katalikų kunigų 
celibatą.

Pagerbiami du ilgo 90-ties 
metų amžiaus sulaukę ev. re
formatų veikėjai: kuratorius 
inž. Vilius Variakojis ir kurat. 
inž. Hermanas Pavilonis.
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“DIDŽIOSIOS ESTAFETĖS” EMBLEMA

Yčaitė-Kregždienė, Emilis 
Petras Snarskis, Kostas Ta- 
mulėnas, Jonas Indriūnas. 
Beveik visi jie buvę ev. reform, 
kuratoriai, aktyvūs religinia
me bei kultūriniame gyvenime. 
Susimąstęs klausi: kiek per 
tuos vienerius metus išmirė 
eilinių ev. reformatų? Kiek 
liuteronų? Kiek katalikų? 
Kiek išeiviškos lietuvių spau
dos skaitytojų?

Po “Kronikos” žinelių bei 
pranešimų, paskutiniai 20 žur
nalo puslapių palikti raši
niams bei pranešimams iš Lie
tuvos. Paminėsiu tik kelis. Ed. 
Šulaitis rašo apie komp. Vlado 
Jakubėno draugiją bei jos sky
rius Lietuvoje, ir ypač apie 
pasiruošimą velionį paminėti 
1994 metais, jo 90-jo gimtadie
nio proga (g. 1904. V. 15). Ilius
truota autoriaus nuotrauko
mis. Lietuvos reformacijos 
istorijos ir kultūros draugi
jos (koks ilgas pavadinimas!) 
vienerių metų veiklos aprašy
mas.

Įdomiu rašiniu paminima 
biržietiška “Radvilos” drau
gija, jos 60 metų sukakties pro
ga. Bolševikmečiu ji buvo ap
marinta, dabar atgyjanti. Po
ra rašinių ir Petro Zablocko 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

’SAMOGrnA' Knygų rišykla 
ĘBjf' “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Maloniai kviečiame naudotis
įS naujos lietuviškos įstaigos Ą

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

Siuntiniai į Lietuvą siunčiami be muito mokesčio
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos......................... $1 -OO

3 kubinės pėdos.............................. $2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ................................................ $7.00
arba 1 kg.........................................................$1.20
Siuntiniai (Lietuvąlėktuvu:
1 kg.................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas-iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu (namus .......................... 4% +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos (rangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo............. $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

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

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki 

eilėraščiu paminima Biržų 
gimnazijos 75-rių metų sukak
tis. Biržuose niekada nebu
vęs, čia pamatęs Biržų gimna
zijos rūmų nuotrauką, šios 
apžvalgėlės autorius net aik
telėjau; juk tai Rokiškio Tu
mo-Vaižganto gimnazijos rū
mai! Lašas lašan. Tik aplink 
— jokio medelio. Matyt trauk
ta prieš dešimtmečius. Tuo
met nebuvo medelių ir aplink 
Rokiškio gimnaziją. Kiekvie
ną gegužės 1-ją sodinome ber
želius, ąžuolėlius, liepaites. 
Dabar pastatai džiunglėse! 
Medžių dešimteriopai per 
daug. Spėju, kad panašiai ir 
Biržuose? . .

Bet nukrypau nuo temos ... 
Paskutiniuose dviejuose pus
lapiuose Algimantas Baublys 
tęsia ir užbaigia rašinį Biržų 
gatvių labirintas. Sužinome, 
kad 1932 m. Biržai turėjo 51 
gatvę, o dabar jų padvigubėję. 
Autorius siūlo kai kurių pa
vadinimus, duotus bolševik- 
mečiais, pakeisti.

Šen ir ten puslapiai užsklęs
ti sklandžiais, prasmingais 
eilėraščiais: Irenos Jašins- 
kaitės, Petro Zablocko, M(y- 
kolo) Zablocko, net vienu Ka
zio Binkio (Lituanicos garbei).f c- ■

AMBER BEECHInc.
r ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS 

AL MARGIS 
TORONTO—WASAGA BEACH 

(41 6) 656-4149

GINTARAS

EXPRESS
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. — 4 v.p.p.



Kazio Sajos “Barakudos”
Premjera Los Angeles, Kalifornijoje
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O TOMĖJE VEIKLOJE
A. GUSTAITIS

Rašytojas Kazys Saja, gimęs 
Lietuvoje 1932 metais, yra pla
čiai žinomas dramaturgas. Jo 
veikalus teatrai pradėjo vai
dinti 1954 m. Yra gavęs pre
mijų. Kai kurie kūriniai iš
versti į keliolika kalbų, vai
dinti užsienio teatruose. Dra
maturgas mėgsta gyvenimo ak
tualijas papuošti šmaikščiu 
humoru. Jo kūrybinei plunks
nai priklauso ir jaunimui skir
ti raštai, kartais šešėliškai 
panaudojant lietuvių tautosa
kos ar senesniųjų raštų mo
tyvus ir visa pateikiant savo
sios sąrangos mintimis.

Kazys Saja yra lankęsis Los 
Angeles, Kalifornijoje. Jam 
įstrigę pasakojimai apie iš 
Lietuvos į Los Angeles, Santa 
Monica ir apylinkes, atvyks
tančias “laimės ieškotojas” 
jaunas lietuvaites. Jos gražios, 
lipšnios, pakankamai iškal
bingos. Atsipalaidavusios nuo 
sovietinės okupacinės aplin
kos, Amerikos pasaulyje ban-
do susirasti prieglobstį pagy
venusio viengungio ar našlio 
namuose. Tada ryškėja jų lipš
numo tikroji paskirtis. Jas pra
dėta pravardžiuoti barakū- 
domis-plėšriomis žuvimis.

“Barakudos” Los Angeles 
dramos sambūrio scenoje

Šis dramos sambūris yra 
vienas darbingiausių lietuvių 
teatrų Amerikoje. Sėkmingai 
vaidinęs ne tik Amerijoe, bet 
ir Lietuvoje. Teatras, vadovau
jamas Vinco Dovydaičio, artė
ja prie veiklos 40-mečio. Šiuo 
metu pasirinko Kazio Sajos 
dviejų dalių komediją “Bara
kudos”. Režisierius Petras 
Maželis, nupiešęs ir dekoraci
jas. Apšvietimas Algimanto 
Žemaičio. Garsai ir muzika 
Pauliaus Jasiukonio. Scenos 
talkininkės Ema Dovydaitienė 
ir Sigutė Mikutaitytė. Premje
ra įvyko Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje 1993 
rugsėjo 18 d., pakartota rug
sėjo 19 d.

Pradžioje per sceną pražy
giuoja vaidintojai, galvas pri
sidengę pieštų gėlių puokštė
mis. Dekoracijose vyrauja 
piešti doleriai. Veiksmas vyks
ta jau iš Sovietų Sąjungos iš
silaisvinusioje nepriklauso
moje Lietuvoje, viešbutyje.

Antanas Girdžius tvarko 
kambarį ir galvoja, kas toji 
moteris, tamsoje neįžiūrėjęs 
jos veido, nežino vardo, pavar
dės, ją norėtų vėl sutikti. Jo

Koks brangus.,.
Koks trapus gyvenimas ant delno 
Amžinam skridimo virpesy, 
Skaudų jį, žaizdotą, švelnų 
Su savim kalneliais, lygumon neši.

Į skridimo gausmą įsiliejęs
Žalumoj ir paukščio čiulbesy, 
Kiek save į saulę pakylėjęs, 
Tiek svajonėj amžinas esi.

Koks brangus gyvenimas ant delno 
Dūžtančioj sekundės atminty, 
Ant vaikystės išdainuoto kalno, 
Dieviškos ramybės spindesy.

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

ši rudenį Lietuvoje subrendo geras javų derlius Nuotr. D. Meilūno

noras gali būti pagrįstas do
lerių šimtinėmis, kurių, kaip 
medžiotojas šovinių, prisidė
jęs dvigubame dirže. “Baraku
dos”, pajutusios dolerius, ne
duoda jam ramybės. Pasibel
dusi skarele mosikuoja Daiva 
Čiučialiulytė; indų sektos dra
bužiais, mažais žingsneliais 
įdomiai atlinguoja Agnė Kibil- 
daitė; barakūdienė Monika; 
barakudos duktė Rūta.

Turtuolis Amerikos lietuvis, 
pasamdęs vietinį rašytoją Be
ną Kaštauną, besiteiraujantį 
rašomai knygai minčių. Neįgy
vendintų išradimų autorius 
Vytas Pajamantis išmoko suk
ti ant siūlo pakabintą apskri- 
timuką, iš akmens išspaudžia 
smėlį. Gerai vaidina. Šiame 
personaže ar tik autorius ne
bus palikęs daugiausia min
ties?. Buvęs KGB pulkininkas 
toks kaip buvęs, nors vadina
mas “trenktu”. Vieną kartą 
enkavedistas - visada enkave
distas. Nesvarbu santvarkos 
pavadinimo pakeitimas. Tik šį 
sykį jo bandymus suvaldo pa-
gyvenusi “barakuda”, iš jo atė
musi brauningą ir vėl grąžinusi.

Girdžius dalina šimtines 
greta jo esantiems. Neprisi
leidžia giminių, jie viešbučio 
apačioje laukia eilės. “Bara
kudos” savo dar neįvykdė.

Pagrindinis aktorius Vincas 
Dovydaitis (Antanas Girdžius). 
Ar tik ne prie aštuoniasdešim
ties artėjantis, tebėra judrus, 
apsukrus, vykusiai jungęs sce- 
non atėjusius. Iš Amerikos at
vykęs Lietuvon pasidžiaugti 
“barakudomis”.

Labai ryškus Amandas Ra
gauskas (Anastazas Džinga- 
las), sukūręs savotišką išraiš
ką, judesius, išlikusius nuo 
anų laikų, netinkančius da
bar, bet įdomius scenoje.

Kiti vaidinę: Juozas Raibys 
(Benas Kaštaunas), Ramunė 
Vitkienė (Daiva Čiučialiuly
tė), Veronika Ragauskienė 
(Agnė Kibildaitė), Ema Dovy
daitienė (Rūta), Raisa Urba- 
nienė (Monika).

Visų bendra, stebėtina jung
tis.

Autorius Kazys Saja papras
tus pokalbius pavertė gražiai 
skambančiais literatūriniais 
žodžiais. Aktoriams pavyko 
tai perduoti.

Režisierius atidžiai stebėjo, 
paruošė aktorių judesius, iš
raiškas.

Žiūrovų buvo pilna salė. Po 
vaidinimo - ilgi garsūs ploji
mai, artistų apdovanojimai 
gėlėmis.

Caracas, Venezuela. Šv. Jokūbo šventovėje 1993 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos kultūrininkai pamaldų metu. Iš kai
rės: ALOYZAS KONČIUS (vargonai), RAIMUNDAS BUTVILĄ (smuikas), VIRGILIJUS NOREIKA (tenoras), 
EDUARDAS KANIAVA (baritonas)

“Nudžiuvusios šakos” žiedai III
(Atkelta iš 6-to psl.)

Kulbokas straipsnyje “Kritika 
ir literatūros mokslas” po įva
dinių paaiškinimų apie į Va
karus pasitraukusius kriti
kus, apie į subjektyvumą pa
linkusius rašytojus-kritikus, 
apie visų jų gyvenimo ir dar
bo sąlygas - pradeda vyriau
siosios kartos grupe, kuri pa
kankamai gausi: Jonas Aistis, 
Vytautas Alantas, Benediktas 
Babrauskas, Vytautas Bagda- 
navičius, Kazimieras Barė- 
nas, Juozas Brazaitis-Ambra- 
zevičius, Bernardas Brazdžio
nis, Jurgis Gliaudą, Jonas Gri
nius, Vacys Kavaliūnas, Vla
das Kulbokas, Antanas Macei- 
na-Jasmantas, Pranas Naujo
kaitis, Vincas Maciūnas, Hen
rikas Radauskas, Bronys Rai
la, Alfonsas Tyruolis-Šešplau- 
kis, Antanas Vaičiulaitis. Čia 
paminėti literatūriniai gin
čai dėl V. Ramono romano 
“Kryžiai”, V. Alanto “Praga
ro pošvaisčių”, dėl Salomė
jos Neries.

Viduriniajai kartai atsto
vauja: Algirdas Titus Antanai
tis, Kazys Bradūnas, Juozas 
Girnius, Algirdas Julius Grei
mas, Vytautas Aleksandras Jo
nynas, Julius Kaupas, Algir
das Landsbergis, Petras Mel- 
nykas, Henrikas Nagys, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, Vincas 
Natkevičius, Kostas Ostraus
kas, Alė Rūta, Alina Staknie- 
nė, Rimvydas Šilbajoris, An
tanas Škėma, Bronius Vaške
lis, Pranas Visvydas. Paaiš
kinama apie Žemės ir “Litera
tūros lankų” sambūrius, pami
ni ginčą dėl A. Landsbergio 
“Penki stulpai turgaus aikštė
je” ir diskusijas dėl A. Škėmos 
literatūrinio palikimo.

Nemažas būrelis ir jaunųjų 
kritikų. Dauguma jų yra išei
vių vaikai, subrendę ir išsi
mokslinę laisvame Vakarų pa
saulyje. Literatūrinė orien
tacija, žinoma, aiškiai prova- 
karietiška. Paminėtini: Živilė 
Bilaišytė, Birutė Ciplijauskai- 
tė, Dana Vasiliauskienė, Jo
lita Kavaliūnaitė, Vytautas 
Kavolis, Kęstutis Keblys, Vio
leta Kelertienė, Aušra Liuke- 
vičienė, Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė, Liūtas Mockūnas, 
Marija Stankus-Saulaitė, Vik
torija Skrupskelytė, Delija 
Valiukėnaitė, Audronė Barū- 
naitė-Willeke; prijungti išei
viją daug vėliau papildę, ki

tur užaugę Aušra Marija Sluc- 
kaitė Jurašienė ir Tomas Venc
lova.

Straipsnis baigiamas paste
bint, kad tik Jonas Grinius ir 
Vaclovas Biržiška turėję dau- 
giaiu laiko atsidėti kritikos 
darbams. Kiti tai darė “atitrūk
dami nuo profesūros darbo 
Amerikos ar Kanados univer
sitetuose”. Išvardinta visa ei
lė kritikų paruoštų mokslinių 
darbų, pasirodžiusių atskirais 
leidiniais.

Literatūra periodikoje

Algirdas Titus Antanaitis 
rašo apie literatūrinius lei
dinius ir literatūrą periodiko
je. Tai įdomi, berods, dar nie
kur neskelbta, suvestinė, trum
pa pavadinimų, datų ir pavar
džių istorijukė. Tikriausiai - 
atrankinė, nes pilnesniam 
vaizdui čia jau reikėtų atski
ros nemažos knygos. Kada ir 
kur kas išleista, kieno reda
guota ar kuriuose laikraščiuo
se skelbta - visa tai surinkti 
ir išleisti vienu leidiniu būtų 
reikšmingas užkaišiojimas 
spragų, kuriųą natūraliai at
siranda tekalbant apie stam
biąją kūrybą. Jau ir čia straips
nio autorius pateikia apsčiai 
įdomesnių žinių. Pvz. gal ne
daug kas žino, kad “pirmasis 
spaustuvėje spausdintas dvi
savaitinis laikraštis “Lietu
vis” išėjęs Hassendorfe, Vo
kietijoje, 1945 m. rugpjūčio 
16 d. ir išsilaikęs du mėnesius. 
Leidėjas ir redaktorius - Ka
zys Kemežys. Arba-pastoviau
sias ir ilgiausiai išsilaikęs Vo
kietijos Detmolde savaitraštis 
“Lietuvių žodis” (1946-1949) 
buvo redaguotas žurnalisto Jo
no Kardelio. Maždaug chrono
logine tvarka peržvelgti pe
riodiniai leidiniai, skyrę vie
tos grožinei literatūrai. Iš
spausdintos ir kai kurių lei
dinių faksimilės. Antraščių 
faksimilėje randame ir “Tė
viškės žiburių” titulinę ant
raštę.

Rašytojų veikla

Lietuvių rašytojų draugi
jos ir jų kitokią literatūrinę 
veiklą atskira apybraiža apž
velgia Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis. Pradedant išeivijos ra
šytojų susiorganizavimu 1946 
m. sausio 24-26 d.d. Tiubinge
ne (Vokietijoje), veiklai reiš
kiantis kasmetiniais suvažia
vimais, valdybos buvo sudaro
mos didesniuose lietuvių telki
niuose. Išsiskirščius į užjū
rius, pamainomis jos daugiau
siai veikė Niujorke, Čikagoje, 
Los Angeles. Straipsnyje pri
siminti suvažiavimai pailiust
ruoti retesnėmis nuotrauko
mis. Ypač įdomi 1947 m. Augs
burgo suvažiavimo nuotrauka: 
štai, kone pilna salė rašyto
jų. Žiūri čia pat į Klivlando su
važiavimo 1982 m. nuotrauką 
ir gali tik dūsauti. Kur visi din
go? Ir peršasi gundanti mintis: 
pokarinis entuziazmas tapti 
“organizuotais” rašytojais 
greičiausiai buvo peržengęs 
ribas. Straipsnyje peržvelgti 
literatūros vakarai, autorių 
rečitaliai, literatūros premi
jos, konkursai, paskaitos, kny
gų sutiktuvės; paminėtos lei
dyklos, radijo valandėlės; pa
sidžiaugta naujais knygne
šiais - knygų platintojais, da
lyvavimu tarptautiniame PEN 
klube. Visa toji informacija 
kalba apie didelį poetų bei 
rašytojų įnašą į lietuvių kul
tūrą. Žodžio menininkų kūry

binių užmojų nestabdė sąlygos 
už tėvynės ribų. Atvirkščiai — 
kūrybine prasme jos buvo ge
ros.

Leidinio pabaigoje - plati 15 
psl. pavardžių rodyklė ir vie
nas psl. turinio. Beje, tenka 
dar paminėti, kad knygoje 
kiekvienas skyrius baigiamas 
bibliografija. Randame, kas 
apie ką rašė, kur pasisakė. 
Tasai “sausas” darbas šio lei
dinio redaktoriams ar jų tal
kininkams, nėra abejonės, kai
navo labai daug darbo va
landų.

Bendros pastabos
Iškiliausiomis pajėgomis ap

žvelgta grožinė lietuvių išei
vijos literatūra. Knygos pava
dinime žodis “grožinė” turbūt 
sąmoningai praleistas-nesun
ku suprasti, kad į tokios apim
ties leidinį negalėtų būti su
dėta visa literatūra (plačią
ja prasme) - raštija.

Kas per tą 45-rių metų laiko
tarpį sekė išeivijos literatū
rinį gyvenimą, skaitė kūrinių 
rinkinius, žurnalus, antologi
jas, susipažinęs su šia pa
minkline knyga gali pastebėti 
tartum kokį apyskaitinį kūry
binio darbo įvertinimą, pa
matyti atlikto egzamino duo
menis, kurie turbūt galutiniai. 
Tame didžiuliame portrete kū
rėjų ir jų kūrinių pristatymai, 
žiūrint į juos iš pašonės, atro
do aiškūs ir maždaug supran
tami. Daugiau klausimų galbūt 
galėtų kelti tie, kurie daugelį 
metų iš toliau sekė kas čia da
rosi, kartais jau ir su išanks
tine prielaida, kad išeivijoje 
joks kultūrinis vyksmas negali 
būti geresnis už “naminį”.

Literatūros mokslininkai ir 
kritikai, neabejotini tos srities 
specialistai, šalia poetų ir ra
šytojų išsiryškina kiekvienas 
atskira spalva, taipgi tapda
mi to veikalo aktyviais daly
viais. Užtat ir kyla klausimas, 
koks specialitas begalės žino- 
višku žvilgsniu aptarti tą lei
dinį? Šita laikraštine apžval
ga norėta tik “TŽ” skaityto
jus truputį supažindinti su 
knygos turiniu ir pamėgin
ti atspėti literatūros mėgėjų 
įspūdį.

Leidinyje vienas kitas kalbi
nis krislelis. Manome, kad 
lengvai galima buvo apseiti 
be žodžių: rolė, kolizija, mot
to, omeny, sublimacija, kontak
tas, konvencionalu, generacija 
etc. Galutinai neiššvarintos nė 
korektūros klaidos. Spauda ge
ra, nuotraukos ryškios. Knyga 
ne tik puošmena, bet ir ver
tybė.

LIETUVIŲ EGZODO LITERA
TŪRA 1945-1990. Mecenatas 
Lietuvių fondas (JAV) Reda
gavo Kazys Bradūnas ir Rim
vydas Šilbajoris. Viršelis ir 
dailės priežiūra Vytauto O. 
Virkau. Išleido Lituanistikos 
institutas. 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, II. 60636. Tira
žas 1000 egz., spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Kaina 30 dol.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Vaitiekūnas, VIDUR

NAKČIO SARGYBOJE L Rinkti 
niai raštai. Redagavo Antanas Sa
balis. Išleido “Į laisvę” fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti. Kny
gos viršelis - Pauliaus Jurkaus. 
“Draugo” spaustuvė (4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. USA). 
371 psl.

Agnė Lukšytė, KAVINĖ “PO KA
DAGIAIS”. Keturių veiksmų dra
ma. Išleista Henriko Meiliūno lė
šomis. Vilnius, UAB “Centrinio 
pašto dėžė 150", 1993.

Aldona Gustas (Gustaitė), 
dabartiniame Šilutės rajone gi
musi lietuvių kilmės vokiečių poe
tė, gyvenanti Berlyne, yra išlei
dusi daug poezijos rinkinių vo
kiečių kalba. Staigmena tapo šie
met lietuvių ir vokiečių kalbomis 
išleista jos piešinių ir poetinės 
prozos knyga “Simbiozės mote
rys”. Lankydamasi Lietuvoje ji 
surengė tų knygos piešinių paro
dą Vilniuje, “Vartų” galerijoje.

Lietuva džiaugiasi Čikagoj 
išleista Kazio Bradūno ir Rim
vydo Šilbajorio redaguota knyga 
“Lietuvių egzodo literatūra 1945- 
1990”. Mat ji skaitytojams Lie
tuvoje padės susipažinti su išei
vijos kultūriniu gyvenimu, mažai 
žinomais jo įvykiais. “Lietuvos 
rytas” savo skaitytojams prane
ša: “Religijos ir kultūros žurna
las ‘Naujasis židinys — Aidai’ 
skelbia šios knygos recenzijos 
konkursą. Tai ne vien galimybė 
sujudinti Lietuvos kritikus, bet 
ir proga susimąstyti apie mūsų 
kultūros vientisumą. įdomu, ar 
siūloma 100 JAV dolerių premi
ja pajėgs įkvėpti Lietuvos li
teratūrologus bei kultūros is
torikus?”

Dabartinė Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba, vadovaujama 
pirm. Pauliaus Jurkaus, yra Niu
jorke. Savo reikalus ji aptarė rug
sėjo 10 d. Kultūros židiny įvyku
siame posėdyje. Jau sudaroma ver
tintojų komisija, paskirsianti pre
miją už 1992 m. išleistą geriausią 
grožinės literatūros knygą. Pre
miją žadama įteikti lapkričio 24-28 
d.d. Čikagoje ir Lemonte įvyk
siančiame VHI-jame mokslo ir kū
rybos simpoziume. Posėdžio daly
viai taipgi prisiminė, kad Simo
nas Daukantas yra gimęs 1793 m. 
spalio 26 d. Tad Lietuvoje jau se
niai ruošiamasi iškilmingai pami
nėti jo 200 metų gimimo sukaktį. 
Lietuvių rašytojų draugija tik da
bar nutarė, kad ir išeivijoje reikėtų 
surengti šiai S. Daukanto sukak
čiai skirtų literatūros vakarų gran
dinę. Sumanymas gražus, bet ne
pateisinamai pavėluotas. Kažin ar 
verta kalbėti apie grandinę minėji
mui skirtų vakarų, kai tas istorinis 
Simono Daukanto gimtadienis jau 
čia pat - spalio 26 d. Logiškiau 
skamba posėdyje svarstytos gali
mybės sudaryti naują Lietuvių ra
šytojų draugijos valdybą. Gal ji 
būtų veiklesnė už dabartinę.

Senąsias klojimo teatrų tra
dicijas Punske atgaivino 1992 m. 
iš Lietuvos atvykusių grupių su
rengta Penktoji klojimo teatrų kri
vūlė. Punskiečiams tai buvo pir
masis klojimo teatrų festivalis. 
Š.m. liepos 3-4 d.d. Punsko kultū
ros namų teatro skyriaus vadovė 
Irena Maciulevičienė grupes iš 
Lietuvos pakvietė antrajan kloji
mo teatrų festivalin Punske ir jo 
apylinkėse. Festivalyje dalyvavo 
septyni teatrai: du vietiniai ir pen
ki iš Lietuvos. Didžioji spektak
lių dalis su įvadiniu dalyvių para
du įvyko Skansenu pavadintame 
Punsko kraštotyros muziejuje po 
atviru dangumi. Pavadinimą len
kai pasiskolino iš švedų. Ten tokį 
kraštotyros muziejų turi Stockhol- 
mas Skanseno parke. Lietuvoje 
toks Liaudies buities muziejus 
yra įsteigtas 1966 m. prie Rum
šiškių. Iš Punsko klojimo teatrų 
spektakliai buvo perkelti į Seinus, 
Burbiškiu, Klevų, Krasnagrūdos ir 
Pristavonių kaimus.

Punsko festivalyje Marijam
polės lėlių teatrui atstovavo A. 
Gudelio “Pasėjo senelis avižas 
mėnesienoje” (rež. Tatjana Ulec- 
kienė), Trakų karališkajam rūmų 
teatrui - P. Pundzevičiaus-Pet- 
liuko “Neatmezgamasis mazgas” 
(rež. Vytautas Mikalauskas), Uk
mergės mėgėjų teatrui - J. Žemai
tės “Mūsų gerasis” (rež. Vytau
tas Česnaitis), Telšių J. Žemai
tės vardo teatrui - jos “Piršlybos” 
(rež. Laima Pocevičienė), Kalva
rijos klojimo teatrui - J. Žemai
tės “Piršlybos” (rež. Kęstutis 
Krasnickas), Vaitakiemio dramos 
būreliui - J. Žemaitės “Mūsų ge
rasis (rež. Jūratė Kardauskienė), 
Punsko lietuvių kultūros namų 
klojimo teatrui - J. Žemaitės 
“Piršlybos” (rež. Teklė Parence- 
vičienė). Nusiskundžiama, kad 
klojimo teatrų festivalin buvo at
sivežta per daug tų pačių J. Že
maitės kūrinių. Tai betgi žiūro
vams leido susipažinti su skirtin
gomis režisierių pastangomis. Tie 
patys J. Žemaitės “Mūsų gerojo” 
spektakliai Vaitakiemio ir Ukmer
gės teatruose buvo naudingi vai- 
takiemiečiams. Jų susirgusį akto
rių festivalio spektakliuose pa
keitė ukmergietis. Šeštojon Lietu
vos klojimo teatrų krivūlėn lie
pos 24-25 d.d. Klaipėdos rajono 
Aglonėnuose buvo pakviestas ir 
joje dalyvavo Punsko kultūros 
namų teatras.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
viešnagei skirtą religinės poezi
jos popietę Vilniaus arkikated
roje surengė išeivijos ir Lietuvos 
poetai. Sekmadienio popietei va
dovavo kun. Kastytis Matulionis, 
savo kūrinius skaitė poetai: Ber
nardas Brazdžionis, Kazys Bradū
nas, Aldona Puišytė, Lacrima, 
Judita Vaičiūnaitė, kun. Edmun
das Atkočiūnas, OFM, ir Jonas 
Juškaitis.

Latvijos dailininkų tapybos 
darbų parodą Vilniuje surengė 
Lietuvos dailės muziejus. Jai Lat
vijos dailės muziejus iš savo fon
dų atsiuntė beveik pusę šimto tapy
bos darbų, kuriuos sukūrė aštuo
niolika viduriniosios kartos daili
ninkų, pastarųjų dviejų dešimt
mečių laikotarpyje sugebėjusių iš
saugoti latvių tautos dvasią.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras Vilniuje naująjį sezoną rug
sėjo 15 d. pradėjo specialiu A. 
Glazunovo baleto “Raimonda” 
spektakliu. Mat jis buvo skirtas 
pirmajai profesionalei lietuvių 
balerinai Jadvygai Jovaišaitei- 
Olekienei, gimusiai 1903 m. rug
pjūčio 3 d. Tbilisyje, sulauku
siai devyniasdešimtojo gimtadie
nio. Ji ten šokti mokėsi italės ba
lerinos M. Perini baleto studijo
je. Kaune nuo 1921 m. lankė Ol- 
gos Dubeneckienės baleto studi
ją, šoko Lietuvos operų spektak
liuose. Studentės vaidmenį J. Jo- 
vaišaitė atliko pirmajame Lietu
vos baleto profesinio lygio spek
taklyje 1925 m. gruodžio 4 d., jam 
pasirinktoje L. Delibo “Kopelijo- 
je”. Sukaktuvininkė keturiasde
šimt trejus metus šoko Lietuvos 
operos ir baleto teatruose Kaune 
bei Vilniuje, penkiasdešimt pen
kerius metus dėstė plastiką, kla
sikinį bei istorinį šokį įvairiose 
studijose ir mokyklose. Jai taip
gi teko būti ir baletmeistere, pa
stačiusia kelis baletus. Šakota pri
ma balerinos J. Jovaišaitės veik
la bus paminėta jos kūrybos vaka
ru Menininkų rūmuose.

Naujasis sezonas nesmagus 
Vilniaus jaunimo teatrui. Mat iš 
jo pasitraukė daug pagrindinių 
vaidmenų sukūręs aktorius Vladas 
Bagdonas ir tuos veikalus pastatęs 
žymusis rež. Eimuntas Nekrošius. 
Aktorius Povilas Budrys, pagarsė
jęs monospektakliais, perėjo į Vil
niaus dramos teatrą. Pagrindinė 
pasitraukimų priežastis, atrodo, 
yra lėšų trūkumas. Apie tai jau 
yra kalbėję kitų teatrų atstovai. 
Pasak jų, maksimalus mėnesinis 
atlyginimas net ir tarptautinių 
konkursų laimėtojams tėra 168 
litai, o ir jų beveik trečdalį tenka 
atiduoti mokesčiams. Pasitraukę 
Vilniaus jaunimo teatro nariai 
apie atlyginimus nekalba. Jie tik 
pabrėžia, kad dirbama pagal su
tartis ir kad niekas nežino kitų 
gaunamo uždarbio. Aktorius V. 
Bagdonas pradėjo dirbti radiofo
ne, dirba dėstytoju Lietuvos mu
zikos akademijoje. Rež. E. Ne
krošius brandina paslapty laiko
mus naujus sumanymus. Jaunimo 
teatras liko tik su viena etatine 
rež. L Bučiene, o kiti kviečiami 
pagal sutartis. I. Bučienė ruošia
si statyti A. Strindbergo “Pelika
ną”, J. Sabalius - A. Camus “Ne
susipratimą”, V. Dapšys- R. Har- 
woodo “Kostiumininką”, filmų 
rež. V. Žalakevičius su aktoriaus 
K. Smorigino talka - F. Durren- 
mato “Penktąjį Heraklio žygdar
bį”, estas M. Mikiveras - H. Ibse
no “Laukinę antį”, anglas S. Po- 
wel - M. Cervanteso “Don Ki
chotą”.

Jonas Aleksa, buvęs Lietuvos 
operos ir baleto teatro vyriausias 
dirigentas, dabar šį darbą dirban
tis Bratislavos operos teatre, “Lie
tuvos ryto” atstovei Daivai Rinke
vičiūtei atskleidžia išvykimo iš 
Lietuvos priežastis: “Mane pa
kvietė pats Bratislavos operos 
teatras, kuriame dirbu jau trečius 
metus. Tenka daug gastroliuoti 
tiek su teatru, tiek asmeniškai 
su kitais simfoniniais orkestrais. 
Darbas įdomus. Namo parsivešiu 
geros patirties. Manau, kad grei
tai sugrįšiu. Iš Lietuvos išvykau 
todėl, kad norėjau atsinaujinti. 
Man, kaip menininkui, reikėjo 
gaivaus oro gurkšnio: kitos ap
linkos, kitos trupės, naujų žmo
nių ir santykių. Būna, kad diri
gentas, dirbdamas su orkestru 
ketvirtį amžiaus, išsisemia. Taip 
pat išsisemia ir jo vadovaujamas 
kolektyvas. Todėl išsiskyrimai 
būna labai naudingi. Tokios mano 
išvykimo priežastys, ir jokių nuo
skaudų bei minčių pasilikti nieka
da neturėjau. Kai atvykstu pasi
svečiuoti į Vilnių, esu maloniai 
priimamas ir laukiamas...” J. 
Aleksa dabar nori Vilniun atvyk
ti dažniau ir teatre paruošti ko
kį nors naują spektaklį. v Kst
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1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius....... 4.25%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term. Indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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

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

JURGIO KAIRIO šypsena-nuoširdi kaip ir jo skrydžiai Nuotr. R. Šuikos

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario^l6S4R5. 
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

D\/| ELECTRICALDVL ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE world-
CHOICE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Aukštojo pilotažo žymūnas
Jurgis Kairys, Dariaus ir Girėno 

aviacijos klubo narys, jau daug kar
tų yra tapęs pasaulio aukštojo pilo
tažo čempionu. Jis pasiekęs šioje 
sporto šakoje aukščiausiąją viršū
nę. Lietuvos padangėje matomas 
retai. Šią vasarą, varžybų lėktu
vu iš Italijos parskridęs į Kyviškes, 
pirmą kartą pademonstravo savo 
naująją programą. LTV “Vakaro 
žinios” parodė jo skraidymo gaba
lėlį visai Lietuvai. Jurgio Kairio 
valdomas lėktuvas danguje šoko, 
maudėsi, ėjo kulversčia, krito že
myn lyg pašautas paukštis ir vėl 
grąžtu gręžėsi į dangų . . . Tai buvo 
“aukščiausia klasė”, kalbėjo visa 
Lietuva.

Pasinaudojant Romos Grinber- 
gienės pokalbiu “Lietuvos aide” 
1993.VIII.24, pateikiamos mintys 
šiapus Atlanto tautiečiams, susi
pažinti su šiuo lietuviu, aukštojo 
pilotažo (akrobatinio skraidymo) 
tarptautiniu meisteriu:

... Aukštajame pilotaže tenka su
sidurti su specifine problema . . . 
(kalba J. Kairys): kaip lekiant že
myn galva, nepamesti galvos ir, at
sižvelgiant į aplinkybes, viską dary
ti tiksliai. Pvz., kad ir koks stiprus 
būtų vėjas, kad ir kaip jis galėtų 
ištempti kilpą, ją reikia “nubrėžti” 
lygiai tokią pat, kokia nupiešta pie
šinyje. Tas pats ir su vertikale. Ji 
bet kokiomis sąlygomis turi būti 
absoliučiai vertikali. Penkių laips
nių paklaida - jau nuodėmė, kurios 
teisėjai neatleidžia. Mes su visomis 
figūromis turime išsitekti viename 
kubiniame kilometre, gero matomu
mo zonoje, bet jokiu būdu ne že
miau kaip 100 metrų nuo žemės. 
Pagrindiniai aukštojo pilotažo 
vertinimo kriterijai yra programos 
įvairumas, originalumas, harmoni
ja, ritmas, atlikimo kokybė, tiks
lumas ir dar kartą tikslumas. Skrai
dymų meistru tapti, šio bei to įgim
to turėti pravartu. Daugiausia pa
siekiama darbu, atsidėjimu, užsi
degimu. Rusendamas netoli skrisi...”

Į klausimą, kokia kibirkštis įžie
bė meilę aviacijai, atsakyta:

“Tikriausiai tai buvo tie ‘kuku- 
rūzininkai’, kurie barstė trąšas Ši
lalės rajono Beržės kaimo laukuo
se. Aš lakūnams padėdavau žemėje, 
jie už tai pavežiodavo mane, kai
mo vaiką, dangumi. Kai baigiau vi
durinę, svarstyti, kur stosiu, nerei
kėjo - tik į lakūnų mokyklą. Egza
minus reikėjo laikjdi Vilniuje. Kaip 
šiandien prisimenu: išėjau į Žemai
čių plentą, pakėliau ranką ir su
stojo ... ‘Čaika’. Taigi pradžia bu
vo kone stebuklinga. Bet Vilniuje 
koją pakišo medicinos komisija: 
lyg angina, lyg dar kažkas. Iš tik
rųjų bloga buvo mano biografija. 
Gimiau Krasnojarsko krašte, kur tė
vukus išvežė 1950 metias, ten augau 
aštuonerius metus. Tad vietoj la
kūnų mokyklos teko tenkintis tre
jų metų studijomis Vyborgo aviaci
jos technikos mokykloje. Kai ją bai
giau ir grįžau į Lietuvą, svarbiau
sia man buvo kaip nors patekti į avia
cijos sporto klubą. Priėmė kaunie
čiai. Jaučiausi ne šiaip sau dangu
je, o devintame danguje ...

Didžiausias gyvenime patirtas 
džiaugsmas, kuriuo ir dabar gyve
nu, tai Lietuvos nepriklausomybė. 
Lengviau kvėpuoti pasidarė. Šimtai 
galimybių atsivėrė: tik imk ir da
ryk. Be to, labai didelis skirtumas 
su kokia vėliava tarptautinėse var

žybose dalyvauji, kuriai valstybei 
atstovauji. Kai per varžybas pa
skelbia “Kairys iš Lietuvos”, man 
tai irgi kaip sparnai... Ir, būtų 
didžiausia nelaimė, Lietuvos sugrą
žinimas ten, kur buvome. Tai būtų 
tragedija”.

Skraidymai neperdaug leidžia 
skirti laiko šeimai? Ir čia Jurgis 
atsako taip:

“Šeima - mano užuovėja, pats mie
liausias ir jaukiausias uostas. Žmo
nai, žinoma, nelengva. Ji yra anglų 
kalbos mokytoja Salomėjos Neries 
vidurinėje. Dar du mokinukus tu
rime namuose. Mantui - vienuolika, 
Simui - ketveri. O aš namie ilgiau 
retai pabūnu - Birutė supranta, kad 
kitaip negaliu. Vaikams tai suvok
ti sunkiau. Man rodos, kai šiemet 
Kyviškėse pamatė mano skraidymą, 
jie buvo nustebinti, nors žinojo, 
kad skraidau. Turbūt neįsivaizda
vo, koks tas skraidymas”.

J. Kairys skraido su naujausiu 
Suchojaus bendrovės akrobatiniu 
SU-31 lėktuvu. Net Rusijos rink
tinė dar nė vieno tokio lėktuvo 
neturi, o jis visur atstovauja su 
juo Lietuvai:

“Daug kas klausia, ir man pačiam 
kartais tai panašu į stebuklą, nes 
žinau ir matau, kad Rusijos rinkti
nėje yra žmonių, labai ilgesingai 
žvilgčiojančių į SU-31. Bet aš daly
vavau kuriant šį lėktuvą nuo pat 
pradžios - nuo 1984 metų. Konstruk
toriai dirbo, atsižvelgdami į mano 
aukštojo pilotažo supratimą, į tai, 
koks, mano manymu, turėtų būti ak
robatinis lėktuvas. Mes pasirašė
me sutartį. Aš esu lakūnas - ban
dytojas. Tad ir SU-31 bandau. Tai 
nepaprastas lėktuvas. Kol kas vie
nintelis tokios modifikacijos. Jo 
galimybės didžiulės. Ir net pasau
linėse varžybose be jo pirmauti bū
tų sudėtingiau ...”

Į Lietuvos aukštojo pilotažo atei
tį J. Kairys žvelgia gana optimis
tiškai:

“Labai norėčiau, kad jau kitais 
metais į pasaulio aukštojo pilotažo 
čempionatą Vengrijoje iš Lietuvos 
atvykčiau ne vienas. Lietuva turė
jo, turi ir, neabejoju, visad turės 
gerų lakūnų, vadinasi, gyvuos ir 
aukštasis pilotažas. Dabar tai - mū
sų pačių rankose. Ką nuveiksime, tą 
ir turėsime”.

Minint Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą šešiasdešimtmetį, Jur
gis Kairys vėl pasirodė Kyviškių 
padangėje. Šį kartą - su akrobati
niu lėktuvu SU-26, kurį nusipirko 
drauge su savo bendražygiu Vytau
tu Lapenų, nutarę dėti pamatus 
Lietuvos akrobatinio skraidymo 
tarptautinei mokyklai.

Pokalbį su žymūnu Roma Grin- 
bergienė užbaigė sakydama: 
“.. . sunku suvokti, kokį nepapras
tą aukštojo pilotažo meistrą Lie
tuva turi”.

Plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių plau

kimo pirmenybės įvyks 1993 m. lap
kričio 7 d. Trinity Recreation Cent
re, 155 Crawford St., Toronto, Ont. 
(tarp Bathurst ir Ossington g-vių, įva
žiavimas iš Queen St.) Vykdo - To
ronto Estų plaukimo klubas. Varžy
bų pradžia 8.30 v.r. Registracija 
— apšilimas nuo 8 v.r.

Varžybos bus vykdomos šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (15 m. ir vyres
nių), senjorų virš 24 m., jaunių ir 
mergaičių - 13-14 m., 11-12 m., 9-10 
m., 7-8 m. ir 5 metų ir jaunesni. Lie-

tuvių pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių.

Programa apima visus stilius. Šuo
lių į vandenį nebus. Amžiaus klasi
fikacija nustatoma pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Dalyvavimas 
atviras visiems lietuvių, latvių ir 
estų plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m. lap
kričio 1 d. pas PSF-jos plaukimo ko
miteto vadovę Mai Kreem, 618 Da
venport Rd., Toronto, Ont. M5R 1K9. 
Tel (416) 924-6028. Registraciją at
likti ir informacijas gauti galima 
pas Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. Tel. (216) 
486-0889, faksas (216) 943-4485.

Klubams nepriklausą plaukikai 
dėl informacijų gali kreiptis į bet 
kurį sporto klubą, M. Kreem, A. 
Bielskų ar Iloną Smalenskienę. Vi
si lietuvių sporto vienetai ir pa
vieniai plaukikai skatinami šiose 
varžybose gausiai dalyvauti. Lie
tuvių dalyvavimą koordinuos Ilo
na Smalenskienė tel. (416) 769-7040.

ŠALFASS-gos centro valdyba ir 
plaukimo komitetas

Hamiltono “Kovo” žinios
Klubo valdyba praneša, kad žie

mos sezono krepšinio treniruotės 
prasideda 1993 m. spalio 16 d. ir 
jos vyks kiekvieną šeštadienį: vy
rams ir jauniams per 14 metų am
žiaus nuo 2 v.p.p. iki 3.30 v.p.p., o 
jauniams ir jaunučiams, žemiau 14 
metų, nuo 3 v.p.p. iki 5 v.p.p., West
dale Highschool salėje. Kviečiami 
prisijungti ir naujieji sportininkai, 
besidomintys krepšiniu.

Baltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybėse, kurios vyko 1993 m. 
rugsėjo 11-12 d.d. Burlington, Ont, 
Hamiltono “Kovo” lengvaatlečiai lai
mėjo 16 pirmųjų, 15 antrųjų ir 12 
trečiųjų vietų įvairiose šio spor
to šakose.

R. Alderdise, Hamiltono “Kovo" 
ilgųjų nuotolių bėgikas, pakviestas 
dalyvavo Ontario kolegijų suruoš
tose laukų bėgimuose. Jis 8.5 kilo
metro atstumą prabėgo per 25.23 
min. ir laimėjo pirmąją vietą.

Skautų veikla
• Skautų-čių tėvų komitetas 

šį savaitgalį, spalio 16-17 d.d. ren
gia darbo iškylą į Romuvą. Kvie
čiami visi prisidėti, atsivežti 
pjūklus bei kitus įrankius. Mais
tas bus paruoštas; vakare laužas.

• Spalio 18, pirmadienį, 7.30 
v.v. skautų būkle “Rambyno” tun
to, o spalio 19, antradienį, tuo pa
čiu laiku “Šatrijos” tunto vadovų- 
vių posėdis.

• Kapinių lankymo dieną, spa
lio 31, sekmadienį nuo 9 v. ryto 
Anapilyje skautai pardavinės va
zonines rudens gėles po $6. Bus 
gera proga papuošti savo artimų
jų mirusių kapus ir tuo pačiu pa
remti skautų veiklą.

• Jei kas norėtų “Romuvai" 
paaukoti dar veikiančius varto
tus šaldytuvus, skalbimo maši
nas ar drabužių džiovintuvus, 
prašoma paskambinti dr. Ant. Pa- 
cevičiui tel. 1-519-853-3652. Pini
gines aukas prašoma nukreipti iž
dininko adresu: V. Paškus, 4150 
Ideal Ct., Mississauga, Ont. L4W 
3P6. Tel. 1-905-238-0580. M.

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

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

Xjy CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro apveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Torontietis LEONARDAS KIRKILIS, nuolatinis sportininkų rėmėjas, 
šią vasarą ilgesnį laiką praleido Lietuvoje. Nuotraukoje - prie seimo rūmų 
Vilniuje. Užsilikusios barikados primena sunkiai išgyventus momentus, 
tautai žengiant į nepriklausomybę

KLB žinios
KLB XV-SIOS KRAŠTO TARY

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

Toronte viešėjo Lietuvos televi
zijos “Panoramos” laidos darbuo
tojų grupė. Viešnagės tikslas bu
vo paruošti laidą Lietuvos televi
zijai apie Toronto (Kanados) lie
tuvius. Be susitikimų su vietiniais 
lietuviais, grupė turėjo progos su
sipažinti su Kanados televizijos 
darbuotojais, apžiūrėti Toronto 
miestą, pasigrožėti Niagaros kriok
liais. Didžiausią ir šilčiausią įspū
dį paliko sutikti žmonės. Tai liudi
ja ši padėka:

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame KLB val

dybos pirmininkui A. Vaičiūnui ir 
visai Kanados lietuvių bendruo
menės valdybai, Lietuvos genera
liniam konsului Kanadoje H. La
pui, “Tėviškės žiburių” redakci
jai, kleb. kun. A. Simanavičiui, 
OFM, kleb. kun. J. Staškui, “Pa
ramos” lietuvių kredito koopera
tyvo vedėjai A. Ramanauskienei, 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvo vedėjui R. Underiui, 
Toronto Lietuvių namų valdybos 
pirmininkui V. Kulniui, “Volun
gės” choro ir “Gintaro” ansamblio 
vadovams D. Viskontienei, R. J. 
Karasiejams, Maironio mokyklos 
vedėjai G. Paulionienei, dr. S. A. 
Kazlauskams ir visiems, kurie 
padėjo Lietuvos TV naujienų di
rekcijos “Panoramos” grupei susi
pažinti su Kanados lietuvių gyve
nimu. Buvome toli nuo tėvynės, 
tačiau visą laiką ją jautėme per 
Jūsų širdis.

Norėtume tikėtis, kad mūsų ke
lionės reportažai per Lietuvos 
televiziją suartins Lietuvą su Ka
nados lietuviais.

Visada bus malonu Jus sutikti 
Tėvynėje.

Algimanta Žukauskienė, Jogaila 
Morkūnas, Alvydas Laurinavičius, 

Romualdas Šliažas
Torontas, 1993.X.2

SS 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

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 07 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 DALI ND A, 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

EUROPARCEL
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 (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

LASALLE, QUE. Į
Naujas telefonas 

aaaa skambinkite infor- , ū 2 / _QQQx macuos ir aptarn- 
1 □ □ Į "□□□□ AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

MEDELIS CONSULTING

1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 
Tel. 1-905-434-1847

ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

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

KELIONĖS
I LIETUVĄ
Nupigintos kainos sezono pabaigai
Kelionės į šiltus kraštus 
geriausiomis kainomis

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604
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PERRINKIME JeSSe FLIS lIMLibeial
Parkdale - High Park

Liberalų planas Kanadai
Sukurti 

galimybę
Kanada turi pakeisti savo linkmę. Jai reikia valdžios, 
kuri sukurtų galimybę kanadiečiams ir parūpintų 
darbų. Ekonominis stiprėjimas ir visuomenės 
saugumas-tai pagrindiniai pirmumai.

Spalio 25, BALSUOKITE
“...Parkdale-High Park rajonų gyventojai yra 
laimingi turėdami tokį rūpestingų, garbingą 
ir pasiaukojantį asmenį, kuris jums 
reprezentuoja Otavoje”.

Chris Hoover, High Park

Jei jūs norėtumėte prie namų iškabos ar savanoriškai 
prisidėti priešrinkiminiuose darbuose, skambinkite 
763-FLIS(3547), arba užeikite į raštinę 2100 Bloor St. W.

KANADOS ĮVYKIAI

Kurjerių paslaugos pašte?
Ne visi pastebėjo trumpą pra

nešimą birželio pradžioje, kad 
valstybinė Kanados pašto bend- 
drovė už 55 milijonus dolerių 
nori įsigyti privačią kurjerių 
firmą “Purolator Courier Ltd.” 
Rugsėjo 8 d. specialiu veda
muoju šį klausimą plačiau pa
lietė Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail”. Mat tada Ka
nados transporto agentūra 
pradėjo specialią apklausą, 
susietą su “Purolator Courier 
Ltd.” pardavimu Kanados paš
tui. Tačiau ir šį kartą skaity
tojų dėmesys nuo pašto ir jo 
suplanuoto pirkinio yra nu
krypęs į Kanados parlamento 
rinkiminį vajų. Tokia proga, 
atrodo, sąmoningai naudojasi 
Kanados pašto vadovai, norin
tys gauti valdžios pritarimą 
šiam pirkiniui.

Spauda primena skaityto
jams, kad valstybinė Kanados 
pašto bendrovė dėl daugelio 
streikų, brangaus atlyginimo 
tarnautojams ir jų lėto darbo 
prarado net 90% anksčiau tu
rėtų paslaugų. Dabar didoką 
jų dalį norima atgauti didžiau
sios kurjerių firmos įsigijimu 
ir Kanados pašto monopolio 
sustiprinimu.

Privačia firma “Purolator 
Courier Ltd.” naudojosi 43% 
kanadiečių, bet ji 1991 m. tu
rėjo 1,9 milijono dolerių nuo
stolio, o 1992 m. - 9,4 milijono. 
Tuo tarpu Kanados paštas, ne
tekęs net 90% paslaugų, mono
polio dėka susilaukė pelno 
pirmos klasės laiškų siunto
mis. Įstatymas kurjerių fir
moms neleidžia pristatinėti 
laiškų, jei siuntėjas kurjeriui

nesutinka mokėti trigubai 
daugiau negu ant laiško rei
kia pašto ženklų. Už šio įstaty
mo pažeidimą kurjeriams gre
sia penkeri metai kalėjimo.

Pasak dienraščio “The Gobė 
and Mail”, privačios kurjerių 
firmos buvo sudarytos ir išau
go, Kanados pašto valdžios 
bendrovei paslaugas kanadie
čiams sumažinus 90%. Tad da
bar jai neturėtų būti leista 
jas susigrąžinti po savo spar
nu, o kovai su negrįžtančiomis 
panaudoti pašto monopoliu 
užtikrintą laiškų pelnę.

Ontario finansų ministeris 
Floyd Laughren šiemet grėsu
sį 17 bilijonų dolerių deficitą 
tikėjosi sumažinti iki 9,2 bili
jono provincinio pajamų mo
kesčio padidinimu ir naujuoju 
socialinės sutarties įstatymu 
nr. 48. Juo buvo užšaldyti val
džios tarnautojų atlyginimai 
trejiems metams, gerokai ap
karpytos Naujųjų demokratų 
socialistinės premjero Bob 
Rae vyriausybės išlaidos. Tas 
įstatymas suerzino Ontario 
valdžios unijų narius ir jų va
dus, atnešdamas nusivylimą 
Ontario NDP socialistų par
tiją. Dvejų metų pusiaukelį 
pasiekusios premjero Bob 
Rae vyriausybės dabar jau 
laukia turbūt neišvengimas 
Ontario parlamento rinkimų 
pralaimėjimas.

Liūdniausia, kad pasirinktų 
pastangų, atrodo, nepakaks 
biudžetiniam deficitui suma
žinti iki numatyto 9,2 bilijo
no dolerių. Finansų ministe
ris F. Laughren pranešė, kad 
pajamų mokesčio lėšų bus gau-

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

*Geriausios kainos. Patogiausios oro linijos 
*Priimami užsakymai 1994 m. kelionėms į 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)

ta bilijonu dolerių mažiau. 
Tad deficitą teks padidinti 
bent puse bilijono. Nesibai
giančią kovą su deficitu atne
šė pirmajame F. Laughreno 
biudžete 1991 m. balandžio 
27 d. paskelbtas jo padidini
mas nuo liberalų vyriausybės 
palikto pustrečio bilijono do
lerių iki 9,7 bilijono. Drastiš
kai padidintu deficitu socia
listinė premjero Bob Rae vy
riausybė tada tikėjosi socia- 
listiškai išspręsti nedarbo 
problemą. Klaidingos pastan
gos tik padidino Ontario pro
vincijos skolą ir jos palūka
noms išleidžiamą dolerių su
mą. Rinkiminiame Kanados 
parlamento vajuje dabar pa
našiai elgiasi liberalų vadas 
J. Chretienas, darbams parū
pinti žadantis kelis bilijonus 
dolerių.

Problemų legaliems atei
viams metropoliniame Toron
te atneša Ontario vyriausybės 
priimtas labdaros įstatymo pa
keitimas. Jis yra taikomas pas 
šeimas legaliai įsileistiems 
ateiviams, kuriuos įsipareigo
ja remti anksčiau Kanadon at
vykusi šeima. Ji tampa finan
siškai atsakinga už atsikvies
to ateivio išlaikymą Kanadoje 
dešimtį metų. Tokių šeimų glo
bojamų ateivių metropolinia
me Toronte yra apie 6.000. Jų 
skaičius kasmet padidėja pen
ketu šimtų.

Seniau jie, neturėdami pa
stogės ir pragyvenimo šalti
nių, tiesiog kreipdavosi met
ropolinio Toronto labdaros įs
taigon ir prašydavo finansinės 
paramos. Remdamiesi įstaty
mo pakeitimu, dabar jie turės 
įrodyti, kad juos iškvietusi 
šeima dėl lėšų stokos negali 
įgyvendinti pasirašytų paža
dų. Tik tada tokiam ateiviui 
suteikiama pilna labdaros pa
šalpa. Neturėdamas oficia
laus įrodymo, toks ateivis gau
na tik mažesnį laikinos labda
ros čekį.

Suvaržymus įvedė išlaidų 
sumažinimu su deficitais ko
vojanti premjero Bob Rae vy
riausybė. Mat pasitaiko tokių 
šeimų, kurių pirmieji Kana
don atvykę nariai paskui ban
do atsivežti ne tik likusius šei
mų narius, bet ir visus gimi
nes. Kartais tokiu būdu Kana
don atvykdavo net kelios de
šimtys ateivių, gavusių finan
sinės globos įsipareigojimus 
iš vienos tos pačios šeimos. 
Suktiems globėjams buvo aiš
ku, kad jų iškviesti ateiviai, 
net ir nebūdami šeimos nariai, 
gaus finansinę paramą iš lab
daros įstaigų. V.Kst.

SKAITYTOJAI PASISAKO
PRAŠO ATSILIEPTI

Vydūno gimnazijos Šilutėje di
rektorius Jonas Jatautas praneša, 
kad po 55 metų pertraukos ši moks
lo įstaiga atstatoma. Mokinių dau
giau negu buvo tikėtasi. Planuoja
ma turėti dvi mokslo kryptis - hu
manitarinę ir tiksliųjų mokslų - 
pagal mokinių pasirinkimą. Deja, 
medžiaginė bazė nesanti gera. 
Remia rajono valdžia, bendrovės 
bei atskiri žmonės.

Direktorius kreipiasi į buvusius 
šios gimnazijos auklėtinius bei 
kitus tautiečius, gyvenančius išei
vijoje, ir prašo finansinės para
mos. Rašyti adresu: Vydūno vidu
rinė mokykla, Atgimimo alėja nr.3, 
Šilutė 5730, Lithuania. Inf.

STEBĖTINA DRĄSA
Skaitydamas “TŽ” atkreipiu dė

mesį ir į skelbimus. Būna jų ir iš 
Lietuvos. Tik stebėtina Lietuvo
je gyvenančiųjų drąsa ir nuobo
dus verkšlenimas. Jeigu tik prasi
dėjo nauja statyba, tuojau plau
kia laiškai į užjūrį su prašymais 
aukoti. Lietuvoje žmonės galvoja, 
kad užsienyje auga “dolerių me
džiai”. Išėjai, papurtei ir nukrito, 
kiek reikia. Bet deja, taip nėra. 
Juk išeiviai prasigyveno dėka sa
vo doro ir sąžiningo darbo. O lie
tuviai tėvynėje nori tik lengvai 
gauti, o dirbti ne. Juk ir patarlė 
sako-dirbk ir turėsi!

Audrius Mykolaitis,
Lietuva

PASIPIKTINĘ DĖL MOKESČIO
Ateinančiais metais, liepos mė

nesį, Lietuvoje yra rengiama Dai
nų šventė, į kurią kviečiami ir iš
eivijos lietuvių chorai. Kiekvie
nas choro dalyvis turi iš anksto, 
beveik prieš metus, sumokėti 120 
JAV dolerių - registracijos mo
kestį. Dėl tokio reikalavimo cho
rų dalyviai yra labai pasipikti
nę. Atrodo, kad jei nori dalyvau
ti, turi apsimokėti mokestį už tai, 
kad leidžia dalyvauti. Chorų da
lyviai supranta Lietuvos ekono
miją ir nieko nenori nemokamai ir 
mielai apsimokėtų už nakvynes 
(kurie neturi giminių) ir kitas iš
laidas. Kai kurie gal paaukotų ir 
didesnę sumą, bet nereikėtų imti 
priverstino mokesčio, irtai beveik 
prieš metus.

J. Išganaitis

ATSIŠAUKIA TĖVO ĮTAKA?
Prof. Tomui Venclovai A. Snieč

kų palyginus su’Vytautu Didžiuo
ju ir 1941 metų birželio mėnesio 
sukilėlius Lietuvoje pavadinus 
nacių politikos įrankiu, iškilo 
aštrios diskusijos Lietuvoje ir 
Amerikoje. Tik prof. T.V. pats ga
lėtų pasakyti, kokie motyvai jį, 
poetą ir literatūros specialistą, 
pastūmėjo į kontroversinę poli
tiką.

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

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.

“Lietuvių enciklopedijoje” skai
tant Tomo tėvo Antano Venclovos 
biografiją, matyti jo didelė ne
apykanta su keršto grasinimais 
1941 metų sukilėliams ir sukilimo 
rėmėjams. Biografiją parašė Hen
rikas Blazas, politinės kairės vei
kėjas. Jo dešiniuoju ekstremiz
mu apkaltinti niekas negalėtų. 
Enciklopedijoje rašoma: “1943 
m. vasarą keliolika kartų per 
Maskvos kominterno radijo stotį 
skelbė, kas iš lietuvių bolševi
kams ‘išlaisvinus’ Lietuvą, turės 
būti pakartas. Išvardintų asmenų 
tarpe buvo tokių, kurie tuo me
tu už priešnacišką veiklą kalėjo 
Vokietijos koncentracijos stovyk
lose”.

Kad ir nenorint, tarp tėvo ir sū
naus matyti paralelės. Tėvas pri
klausė A. Sniečkaus grupei. A. 
Venclova gavo Stalino premiją 
1947 m. Kas, ‘išlaisvinus’ Lietu
vą, 1941 metų sukilėlius trėmė, 
kankino, korė ir šaudė, žinome. 
Kodėl sūnus dabar garbina A. 
Sniečkų ir smerkia prieš stalinis- 
tus sukilusius lietuvius?

Jonas Matulaitis,
Los Angeles

Įvairios žinios
JAV-se veikia Popiežiaus Leo

no XIII literatūros fondas, ne 
pelno siekianti korporacija. 
Kviečiami visi lietuviai auko
ti šiam fondui, nes jis pasiry
žęs Lietuvoje remti krikščio
niškos minties spaudą ir ki
tas informacijos priemones, 
taipogi skirti stipendijas stu
dentams, norintiems giliau 
susipažinti su demokratija 
ir krikščioniškais socialiniais 
principais. Stambesnių auko
tojų pavardės bus įrašytos į 
planuojamą aukotojų knygą. 
Aukas prašoma siųsti šiuo ad
resu: Pope Leo XIII Fund, 7125 
Motzart, Chicago, II60629. Inf.

“Armijos krajovos” aukų klu
bas išsiuntinėjo spaudai laiš
ką, kuriame prašo tautiečių 
paramos. 1942-1952 m. rytų 
Lietuvoje veikė “Armija kra- 
jova”, nuo kurios nukentėjo 
daug žmonių: buvo kankinami 
ir žudomi lietuviai, gudai, žy
dai, net lenkai.

Paminėdami 1944 m. birže
lio mėn. Dubingių, Giedraičių, 
Inturkės, Joniškio, Bijutiškio 
apylinkių skerdynių penkias
dešimtmetį (nužudytas 91 žmo
gus), “Vilnijos” draugija ir 
prie jos veikiantis “Armijos 
krajovos ” aukų klubas rengia 
knygą “Armija krajova’ Lie
tuvoje”.

Prašoma visų, ką nors žinan
čių apie “Armijos krajovos” 
veiklą, pranešti “Vilnijos” 
draugijai, pateikiant doku
mentus, nuotraukas, surašant 
“Armijos krajovos” aukas, pa
žymint pavardę, vardą, tėvo 
vardą, gimimo metus, mirties 
datą bei vietą, kaimą, apylin
kę, palaidojimo vietą, žudikų 
ir liudininkų pavardes. Visus 
duomenis prašoma siųsti šiuo 
adresu: “Vilnijos” draugija, 
A. Jakšto 9, Vilnius 2600, Li
thuania. Tel. 627009, 629779, 
765334.

• Auka bei talka lietuviškajai' 
spaudai — parama savajai tautai.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo qew)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

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

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/WKK West Realty Inc.

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

An independent member broker °hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ytfUJCl. patarnauja lietuvių kalba.

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.)

Qnlunc. DRESHER Ltd-
Real Estate

Trr^[TT JLI 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.

TIDI7QI-II7D INSURANCE 1J I VILaJ 11 IL IV BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

DRA IDA — I\SIRA\CE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Rudeninė Kapinių lankymo 
diena bus spalio 31, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių 
šventovėje 3 v.p.p. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarkų prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Autobusas kapinių lankymo pa
maldoms važiuos nuo Islington 
požeminių traukinių stoties Ana
piliu 2.30 v.p.p., o nuo Anapilio 
atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapi
lio autobusėlis tą sekmadienio 
rytą važiuos Anapilin į pamaldas 
įprasta sekmadienio tvarka.

— Spalio 3, sekmadienį, Kapi
nių lankymo dieną, Anapilio pa
rodų salėje mūsų parapijos KLK 
moterų draugijos skyrius rengia 
parodą, kurioje dalyvaus kera
mikė Valentina Balsienė su sa
vo keramikos bei aukso ir sidab
ro dirbiniais, ir Vytautas Macas 
su savo paveikslais.

— Pakrikštyti: Valdo ir Violetos 
(Pikytės) Ramanauskų dukrelė 
Daiva; Roy ir Julijos (Paliulytės) 
Harvie’sūnus Kostas-Marius.

— Tėveliai prašomi savo vaiku
čius registruoti Pirmosios Ko
munijos pasiruošimo pamokoms 
klebonijoje. Pamokas ves sės. 
Loreta.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti šias naujai išleistas knygas: 
“Užsienietė ir lietuvis kunigas”, 
“Tremties keliais” ir anglų kalba 
O. Garbštienės “Hell in Ice”. Taip
gi galima įsigyti Lietuvoje išleis
tą pataisytąją Naujojo Testamen
to laidą. Knyga kietais viršeliais 
su spalvotais Kristaus laikų pla
nais ir žemėlapiais. Kaina — $5. 
Galima įsigyti ir “Bibliją vai
kams”, kuri yra spausdinta Kroa
tijoje ir išleista Švedijoje. Tai 
patraukli knygutė ne tik vaikams 
bet ir suaugusiems. Kaina — $5.

— Mišios spalio 17, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Edmundą Miliaus
ką, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 11 v.r. už a.a. Kazimierą Šaltį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 115 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Marija Pakalnienė iš 
Vilniaus, Vačislovas Vaičys iš 
Kauno, Girdžiūnai iš Anglijos, 
kun. V. Laugalis iš Manitobos, Jes
se Flis, MP, parlamento narys, ir 
duktė Elaine Flis. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos pirm. V. Kulnys.

— Spalio 17 d., 1.30 v.p.p. bus ro
domi dokumentiniai filmai apie 
pirmuosius Lietuvos atgimimo 
žingsnius “Sugrįžimas”, dar kar
tą “Lietuva” ir “Dosjė”.

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

— Visuomeninės komisijos veik
los posėdis spalio 21, ketvirtadie
nį, 6 v. v.

— LN “Lokio” svetainės komite
tas, vadovaujamas A. Oleinikienės, 
po atliktų atnaujinimo darbų, su
rengė vakarą spalio 8 d. Vadova
vo V. Povilonis ir V. Ramanaus
kas. Buvo susirinkę daug jaunimo 
žiūrėti “Blue Jay” žaidimą. Va
karas praėjo sėkmingai.

— Slaugos namų projekte užpla
nuoti penki aukštai: pirmas aukš
tas - komercinės patalpos, antras 
ir trečias aukštai - Slaugos namai, 
ketvirtas ir penktas - 34 papigin
tos nuomos butai. Šių butų staty
bai finansuoti yra pateikti prašy
mai Ontario statybos ministeri
jai. Reikalinga įrodyti, kad šie 
butai yra būtinai reikalingi ir kad 
turime kandidatų, norinčių juose 
apsigyventi. Prašome įrašyti sa
vo pavardę į pateikiamus sąrašus. 
Savaitės eigoje, darbo valando
mis, galite pasirašyti Prisikėli
mo parapijos raštinėje ir banke
lyje, Lietuvių namų raštinėje ir 
“Paramos” bankelyje. Sekmadie
niais Prisikėlimo, Išganytojo, Ana
pilio parapijose ir Lietuvių na
muose. Bet kuriuo kitu laiku skam
binti V. Kulniui tel. 769-1266 arba 
V. Šimkui tel. 231-9425. Jūsų para
šai palengvins ir pagerins šio 
mums svarbaus projekto įvyk
dymą.

Aukos Slaugos namams
A.a. agronomo V. Dailydės atmi

nimui Z. A. Stančikai ir Živilė Vid- 
mantienė paaukojo $100. Iš viso 
statybos fonde, yra $909,012.59. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kooperatyvuose arba tie
siog siųsti šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.________________________
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai, virtu
vė, vonia, atskiras įėjimas, III-me 
aukšte. Skambinti tel. 654-9052.

■■■■■llllllllllllllllllllll
ROYAL LEPAGE
■■■■niiiiiiiiiiiiiiiuiiii
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 Teodoras (Ted) Stanulis
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmos Komunijos pamokos 

mūsų parapijoje prasidės lapkri
čio mėnesį. Vaikučiai bus ruošia
mi lietuvių, o jei reikės ir anglų 
kalba. Juos registruoti parapijos 
raštinėje. Pirmajai Komunijai 
ruošiami vaikai sulaukę septy- 
nerių metų aamžiaus.

— Susituokė Birutė Adomonytė 
su Neil Sherwood, Tundra Ehlers 
su Albert J. Lee.

— Spalio 6 d. palaidota a.a. Sta
sė Šergalienė, 92 m.; spalio 8 d. 
palaidotas a.a. Walter-Ramutis 
Renčius-Rickevičius, 50 m.; spa
lio 11 d. palaidotas a.a. Balys Tru- 
kanavičius, 77 m.

Berniukai ir mergaitės, kurie šį 
pavasarį priėmė Sutvirtinimo 
sakramentą, kviečiami spalio 
24 d. po 10.15 v. Mišių pabendrau
ti su mokytojais ir pasidalinti sa
vo įspūdžiais ir pergyvenimais. 
Rinktis į naująją posėdžių salę 
už altoriaus.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius organizuoja 
uždaras rekolekcijas moterims 
gruodžio 4-6 d.d. Tėvų augusti- 
nijonų vienuolyne, King City, Ont. 
Rekolekcijas ves kun. Stasys Ši
leika, SDB. Registruotis parapi
jos raštinėje.

— Sekantis KLK moterų parapi
jos skyriaus susirinkimas - spa
lio 24 d. po 11.30 v. Mišių Parodų 
salėje. Kalbės dr. B. Jonienė te
ma “Vaiko psichologija”.

— Mišios spalio 17, sekmadienį,
8.30 v.r. - už prel. Praną Vaserį, 
9.20 v. už a.a. Joną Grinskį, 10.15 
v.r. - Padėkos intencija, už a.a. 
Vincą Murauską ir Murauskų šei
mos mirusius, už a.a. Antaną ir 
a.a. Stasę Gindrėnus ir už a.a. An
taną ir a.a. Sofiją Laurinvičius,
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

A.a. Stasės Šergalienės atmi
nimui Birutė ir Jonas Tamoliū- 
nai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Vaclovo Kecoriaus de
šimtąsias mirties metines mi
nėdama, žmona Valė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Danutės Beres-Beresne- 
vičienės atminimui Alvina ir 
Vladas Ramanauskai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Broniaus Keburio atmi
nimui, užjausdami Eleną Ke- 
burienę bei kitus artimuosius, 
E. Bersėnienė su šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Broniui Keburiui mirus 
(Strathroy, Ont.), užjausdami 
žmoną Elenutę Keburienę, vie
toje gėlių Juozas ir Lydija Luk
šos “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A.a. Stasio Valiuko atmini
mui B. S. Jedrych “Tėviškės ži
buriams” aukojo $40.

A.a. rašytojo Vytauto Tamu- 
laičio atminimui pagerbti V. M. 
Miceikos, Gintautas ir Dai
va “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A.a. Viktoro Dailydės atmini
mui ir a.a. Vytauto Tamulaičio 
atminimui, užjausdami miru
siųjų šeimas, Zuzana (Ščepana- 
vičienė) ir Stasys Dzikai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Stasio Bubulio, brangaus 
vyro ir tėvelio atminimui, nuo
širdžiai užjausdami žmoną Ja
niną Bubulienę, sūnų Edvardą 
ir jo žmona Aldoną Bubulius, 
dukrą Dianą ir jos vyrą Claus 
Wiese Toronto jaunimo an
samblis “Gintaras” “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — A. Lukošienė, 
P. Česnulis.

Daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje per KLK moterų draugi
jos Lietuvos kankinių para
pijos skyrių aukojo: $50 — A. 
Kanapka.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų •van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų dangų
• dažymo ir kt. Įrengiame arusius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Skambinti Alvydui tel. 848-9628

LŠS rinktinė Kanadoje “Vilnius” rugsėjo 3, sekmadienį, po pamaldų Lietuvos kankinių šventovėje. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse paminėjo paminklo “Žuvusiems už Lietuvos laisvę” penkerių metų sukaktį. Kalba rinktinės pir
mininkas JUOZAS ŠIAUČIULIS Nuotr. A. Pūko

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo spalio 11 iki spalio 
16 dėl techniškų kliūčių trans
liacijos 7150 kHz dažniu čia 
nebus girdimos. Po to žinios 
bus perduodamos įprastu lai
ku.

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

Grįžtama į standartinį laiką 
spalio 31 d., sekmadienį, 2 v. 
ryto, t.y. laikrodžių rodyklės 
beveik visoje Kanadoje atsuka
mos vieną valandą atgal.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia mirusiųjų prisi
minimą — Vėlines lapkričio 2, 
antradienį. Mišios — 10 v.r. 
Prisikėlimo parapijos švento
vėje. Pietūs —12.30 v.p.p., “Vil
niaus” rūmų 3 aukšto menėje. 
Bus loterija. Bilietus prašo
ma įsigyti pas T. Kobelskienę 
tel. 760-8003 ir P. Ivanauskie
nę tel. 767-3677. Sklb. Valdyba

Toronto rotušės aikštėje spa
lio 15 d., vidudienį 12 vai. bus 
švenčiama tradicinė vokiečių 
“Oktoberfest” šventė, dalyvau
jant muzikantams iš Europos ir 
populiariam TV aktoriui Kari 
Moik. Maistas bus pardavinėja
mas savikaina. Įėjimas nemo
kamas. Dėl platesnių informa
cijų skambinti tel. 928-1044.

Numatytas ansamblio iš Lie
tuvos “Armonika” koncertas 
lapkričio 7 d. Anapilyje ne
įvyks, nes negauta įvažiavimo 
viza. Paskutinis jų pasirody
mas Amerikoje bus Detroite 
spalio 31 d., sekmadienį, po 
pamaldų.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja Vil
niaus šaulių rinktinei Kanado
je už $100 auką. R.M.

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

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.

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

5.75%
1 METŲ 

UŽDARYTOS NEKILNOJAMO 
TURTO PASKOLOS 

(MORTGIČIAI)
“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Vilimas Anskaitis, valstybi
nės įmonės “Kauno keliai” di
rektorius, lydimas Vlado ir Li- 
lijos Nakrošių, lankėsi “Tėviš
kės žiburiuose”, domėjosi laik
raščio leidyba, ypač spaustu
vės darbais.

Dr. Valdas Samonis šiuo 
metu lankosi Lietuvoje ir da
lyvauja Lietuvos žemės ūkio 
akademijos ruošiamoje tarp
tautinėje žemės ūkio eksper
tų konferencijoje. Grįžęs į 
Torontą, lapkričio 7 d., sek
madienį, 2.30 v.p.p. Lietuvių 
namuose kalbės tema “Lietu
vos ekonomija ir žemės ūkis 
metams praėjus po valdžios 
pasikeitimo”. V.K.

“Gilmour’s Albums” CBC 
radijo programoje praeitą sa
vaitę — spalio 9, šeštadienį, 
6 v.v. ir spalio 10, sekmadie
nį, 12 vai. buvo transliuota ir 
lietuvių muzika, atlikta solo 
dainavimu. Programos vedė
jas paminėjo ir lietuvių bend
ruomenę Kanadoje, pažymė
damas, kad Toronte leidžia
mas plačiai skaitomas lietu
vių savaitraštis “Tėviškės 
žiburiai”, kuriam palinkėjo 
sėkmingos ateities.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $200 — J. K. Ališaus
kai; $100 — A. Z. Stančikai, A. 
A. Kilinskai. Iš Viso iki šiol su
rinkta $22,620.24.

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.

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

IEŠKOME lietuviškai kalbančios 
auklės, kuri sutiktų prižiūrėti tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 4 ir 
2 m. amžiaus vaikučius Mississau- 
goje. Skambinti tel. 826-6839.

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

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.

Klaipėdos universiteto bi
bliotekai hamiltonietis K. Gu- 
dinskas pasiuntė pilną “Tėviš
kės žiburių” rinkinį, o kiti tau
tiečiai — keletą dėžių knygų 
per Hamiltono uoste atsilan
kiusį Lietuvos laivą “Kapito
nas Stulpinas”. Bibliotekos 
direktorė Janina Pupelienė 
už visa tai padėkojo specia
liu laišku, kuris bus išspaus
dintas “TŽ”. Kaip matyti iš 
Klaipėdos un-to žiniaraščio, 
jo biblioteka gauna daug do
vanų iš įvairių kraštų, ta
čiau, kaip naujakurė, dar sto
koja daug mokslinių ir litera
tūrinių veikalų. Adresas: J. 
Pupelienė, Klaipėdos univer
siteto biblioteka, S. Nėries 
— 5,5799 Klaipėda, Lithuania.
Atitaisymas. “TŽ” 1993 m. 40 

nr. skyriuje “Lietuviai pasaulyje” 
išspausdinta, kad JAV katalikų 
vyskupų konferencija savo atsto
vu Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II su
tiktuvėse Latvijoje paskyrė “lat
vį vysk. C. A. Salatką”. Pastara
sis yra lietuvių kilmės amerikie
tis arkivyskupas, dalyvaujantis 
įvairiuose didesnio masto religi
nėse lietuvių šventėse. Jis yra 
ir “TŽ” skaitytojas.

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

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.

NESENIAI LIETUVOJE yra išleis
ta Jono Balčiūno etnografinės apy
braižos (Biržų krašto) knyga “Tėviš
kės akimirkos”. Ją galima įsigyti 
pas St. Prakapą Prisikėlimo parapi
jos knygyne arba pas platintoją Bro
nę Palilionienę tel. 769-7370.

LIETUVOJE UŽREGISTRUOS jū
sų patentą, prekių ženklus. Tiksles
nę informaciją teikia Ramunė Garš- 
vienė, Dūkštų 28-20, 2010 Vilnius, 
Lithuania. Faksas 370/2/619080.

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.

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

KLK moterų draugijos Montrea- 
lio skyriaus susirinkimas įvyko 
spalio 3 d. seselių namuose. Susi
rinkimui pirmininkavo J. Blauz- 
džiūnienė, sekretoriavo B. Rup
šienė. Buvo aptarti einamieji rei
kalai. Daugiau sustota prie drau
gijos metinės šventės ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių 75 me
tų įsteigimo sukakties. Abu šie 
įvykiai drauge bus paminėti gruo
džio 5 d. Aušros Vartų parapijoje 
su oficialia bei menine programa 
ir pietumis. Pelnas bus skiriamas 
seselėms. Susirinkimo pabaigoje 
“Nepriklausomos Lietuvos" laik
raščio redaktorė Birutė Nagienė 
kalbėjo apie moterų sąjūdžius 
Europoje ir Lietuvoje. Po susirin
kimo vyko vaišės.

“Rūtos” klubas yra gavęs kelias 
labai geras vaizdajuostes iš po
piežiaus lankymosi Lietuvoje. Pir
ma dalis bus rodoma spalio 13, 
trečiadienį, 1 v.p.p. seselių na
muose. Visi kviečiami to nepa
mirštamo įvykio pasižiūrėti.

Kun. Stasys Šileika, SDB, išvyko 
į Los Angeles, Kalif., pravesti roke- 
lekcijas.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
atvyko iš Lietuvos kelioms savai
tėms ir apsistojo AV klebonijoje.

Kristinos (Niedvaraitės) ir Lino 
Piečaičių antras vaikutis spalio 
2 d. AV šventovėje pakrikštytas 
Luko-Broniaus vardais. Krikštijo 
klebonas kun. J. Aranauskas. 
Krikšto tėvais buvo Asta Staškevi- 
čienė ir Gytis Niedvaras.

A.a. Petras Petrauskas, 85 m. am
žiaus, mirė spalio 1 d. Iš Šv. Kazi
miero šventovės spalio 4 d. palai
dotas Mount Royal kapinėse. Liūdi 
žmona, dukra, du sūnūs, trys duk
raitės ir kiti giminės čia ir Lie
tuvoje. B.S.

Vasario 16-sios gimnazijai remti 
Montrealio būrelio nr. 59 aukotojai: 
$400 - Montrealio kredito koope

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

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

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

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

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai 

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

ratyvas “Litas”; $250 - Aušros Var
tų parapija; $200 - B. Baltrukonis; 
$100 - St. Jaugelis, A. Vapsvienė, 
P. Verikis; $50 - V. Klučinskas, dr. 
J. Mališka, Montrealio jūros šaulių 
kuopa “Neringa”; $40 - A. M. Jone
liai, kun. St. Šileika; $35 - Alb. Da- 
sys; $30 - M. Adomaitienė, V. Ker- 
belis, P. Klezas, Šv. Onos draugija, J. 
Skučas; $25 - Adamonis Ins. Agen
cy, J. Gražys, O. Norkeliūnienė, E. 
Vaičekauskas, X.Y.

$20 - K. Andriuškevičius, kun. 
J. Aranauskas, SJ, L. Balaišis, J. 
Baltuonienė, S. Baršauskienė, J. 
Blauzdžiūnienė, Alb. Brilvicas, Br. 
Bunys, P. Bunys, A. Čepulis, J. Dal- 
motas, V. Gečas, P. Girdžius, Iz. Go- 
rys, A. Grigelienė, V. Jakonis, P. Juo
delis, J. Jurėnas, A. Keblys, A. M. 
Kringeliai, J. Kurilo, V. Lietuvinin
kas, J. Lukoševičius, Jz. Lukoševi
čius, M. Makauskas, Iz. Mališka, V. 
Markauskas, J. Mazuraitis, G. Mont
vilienė, Aug. Mylė, J. Naruševičius, 
R. Polisaitis, V. Piečaitis, A. Pet
raitytė, K. Rašytinis, R. Rudinskas, 
B. Rupšienė, V. Sabalys, J. Šalte
nis, J. Šeidys, O. Šilkauskienė, L. 
Šimonėlis, B. Staškevičius, P. Šukys, 
E. Szewczuk, L. Urbonas, Z. Valins
kas, Pr. Vapsys, J. Zabieliauskas, 
B. Žilinskas

$15 - Z. Barisas, St. Pocauskas; 
$10 - J. Adomonienė, K. Ambrosas, 
A. Astrauskas, A. Augaitis, J. Bab- 
rauskas, B. Bendzienė, O. Čečkaus- 
kienė, G. Gedvilienė, O. Glaveckie- 
nė, K. Jasutienė, C. Juška, J. Kali
nauskas, J. Ladyga, P. Latvaitis, K 
Mickus, J. Miekiauskas, A. Mikala
jūnas, Jul. Norkeliūnaitė, K. Petru
lienė, Jz. Piečaitis, P. Piečaitis, A. 
Rudytė, V. Skaisgiris, E. Šlekienė, J. 
Šulmistras, A. Urbonas; $5 - P. Di- 
kaitienė, P. Gabrys, A. Matusevičius.

Aukas rinko - A. Jonelis ir J. Dal- 
motas.

Vasario 16-sios gimnazijos var
du nuoširdžiai dėkojame visiems au
kotojams-

Dana Šakienė, Aušra Karkienė,
KLB švietimo komisijos narės


