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Seimo metinės
Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Aukš

čiausioji taryba, vadovaujama V. Landsbergio, pustrečių 
metų sunkiai grūmėsi dėl valstybės pamatų statymo, vyk
domų reformų bei struktūrinių pertvarkų. Savų ir nesavų 
statomos kliūtys ir savaiminiai pradiniai sunkumai Lie
tuvos priekyje atsistojusiems buvo nelengvas egzaminas. 
Ir tada daugeliui ėmė rodytis, kad susigrūdusias proble
mas išspręs seimo rinkimai.

SEIMAS buvo išrinktas. Daugiausia balsų gavo bu
vusi LTSR komunistų partija, vadovaujama A. Bra
zausko, laisvėjimo metu atsiskyrusi nuo Maskvos 
ir pasivadinusi Lietuvos demokratine darbo partija 

(LDDP). Apie priežastis, kodėl pastaroji laimėjo, tuoj po 
rinkimų buvo nemažai pasisakyta. Ateitis atidengs gal 
ir daugiau šiandien dar nežinomų dalykų? Kol kas tėra 
žinoma ir oficialiai skelbiama, kad tokia buvusi bal
suotojų valia. Kaip ten bebūtų buvę, išrinktasis seimas 
jau gali švęsti savo darbo metines. Ta proga lyg ir derėtų 
padaryti tam tikrą įvertinimą: kas žadėta ir kas atlikta; 
kuria linkme politikuota; kiek naudingų įstatymų išleis
ta; kas delsimais pakenkta; kiek demokratinio bruožo 
įgyta? Stebint sudėtingą ir gana painų Lietuvos nepri
klausomybės įtvirtinimą, tokie ar panašūs klausimai sa
vaime iškyla. Norisi aiškesnio susumavimo ir vaizdo - 
kur šiandien stovime. Neatrodo, kad į tokius klausimus 
vienas pats seimas ryžtųsi atsakyti. Daugiau linkstama 
manyti, kad išrinktoji tautos atstovybė per metus pati 
dar nespėjo susigaudyti kur patekusi. Vis dėlto tuo “ap
šilimo” laikotarpiu reikėjo ką nors daryti. Lengviau
sia buvo sustabdyti kas pradėta, dairantis išeičių, vis 
pasiguodžiant ir kitiems paaiškinant, kad V. Landsber
gis savo valdymu tiek visko prinarpliojęs, kad reikės ne
mažai laiko siūlų galams surasti. Atrodo, kad šiais ar 
panašiais teiginiais šiandien jau ir už LDDP balsavę ne
betiki. Didėjančios nesėkmės, sunkėjančios problemos 
pradeda skaldyti valdančiosios partijos frakciją.

GAL KAS ir kitaip vertintų seimo vienerių metų 
darbo rezultatus, bet, stebint gyvenimo raidą Lie
tuvoje, džiaugsmas nedidelis. Ir tai, kas matoma 

iš toliau, aiškiai patvirtinama spaudoje, laiškuose, pokal
biuose. Išeivijai, beveik niekaip negalinčiai praktiškai 
prisidėti pastangose ir kovose su negerovėmis, tenka tik 
apgailestauti. Dar blogiau, kai peršasi išvada, kad lais
vę atgavusią Lietuvą iš tikrųjų valdo kažkokia viešai ne
matoma sandrauga, kurios nariais kas nori ar kas priima
mas gali tapti. Ir tampa savižiūriai seimo nariai, teisė
jai, patarėjai, bankininkai, vyriausybės ministerial bei 
atskirų žinybų žymūnai. Kaip manoma, pirminis to ele
mento tikslas - asmeninis įsitvirtinimas, praturtėjimas 
naudojantis ne visada pasitaikančiomis progomis. Visa 
tai atsiduoda tartum kokia kompensacija už sugriautą 
sistemą, kurioje jie buvo privilegijuoti piliečiai, staiga 
atsidūrę nebesaugios aplinkos būklėje. Tuo būdu kova 
dėl išsilaikymo ir karjeros įgauna pirmumą. Ir jei pvz. 
kai kurios vykdomos reformos gali kenkti jų asmeniniam 
gyvenimui, geriau, kad jų nebūtų, arba būtų tokios lanks
čios, kad įstatymuose atrodytų vienaip, o vykdymuose 
kitaip. Užtat ir atsiranda pagrįstų nuomonių, kad dėl ši
tokio balansavimo tarp savęs ir valstybinių reikalų nė 
ekonominės reformos negali būti rimtai tvarkomos. Tarp
tautinių klausimų sprendimuose orientacija į Rytus ga
li būti ta pačia dinsgtimi aiškinama. Ten daugiau draugų, 
geresnės asmeninės galimybės. Ko galima tikėtis prade
dant antruosius metus? Bent jau estiško pavyzdžio. Č. S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Keista pagalba Somalijai
Spaudoje plačiai nuskambėjo 

pranešimai apie Kanadon iš 
Mogadišo plūstančius tvirčiau- 
sio sukilėlių diktatoriaus Mo- 
hamedo Aidido ir jį remian
čių šeimų narius. Kanadon jau 
1989 m. su dviem vaikais atvy
ko jo antroji nėščia žmona Cha- 
diga Gurhan, politinę globą 
gavusi 1990 m. M. Aididas ją 
vedė Indijoje 1984 m., kai ten 
jam teko būti Somalijos amba
sadoriumi. Sukilimu pilieti
niame Somalijos kare 1991 m. 
jis nuvertė marksistinę prez. 
Siado Barro diktatūrą. Dabar 
ir pats M. Aididas tapo dikta
toriumi, dėl Somalijos valdy
mo kovojančiu su kitais dikta
toriais, kai somaliai miršta 
badu.

M. Aidido sukilėliai Moga
diše pradėjo šaudyti ir į Jung
tinėms Tautoms atstovaujan
čius karius, prižiūrinčius at
vežto maisto dalijimą soma- 
liams. Pirmosiomis diktato
riaus M. Aidido aukomis tapo 
pakistaniečiai, o vėliau ir ki
ti. Tada aštrūs susikirtimai 
vyko su JAV kariais, bandan
čiais surasti, suimti M. Aidi- 
dą ir jį atiduoti Jungtinių Tau
tų teismui. Jos netgi buvo pa
žadėjusios didoką dolerių su
mą už M. Aidido išdavimą. So- 
malius maitinančių vakarie
čių nusivylimą diktatoriumi 
M. Aididu sustiprino iš numuš

to malūnsparnio ištraukto žu
vusio amerikiečio pusnuogio 
kūno tampymas Mogadišo gat
vėmis. Tad nenuostabu, kad 
televizorių ekranuose netrū
ko balsų, diktatorių M. Aidi- 
dą pavadinusių Afrikos Hit
leriu. Pasak dienraščio “The 
Toronto Sun”, tik jo žmonai 
Chadigai Gurhan Kanadoje jis 
tebėra amerikietiškasis Mar
tin Luther King.

Televizijos programa “Cur
rent Affair” jau pernai prane
šė amerikiečiams, kad pirmoji 
M. Aidido žmona nuo 1976 m. 
gyvena Kalifornijoje su aštuo- 
niais vaikais, kurie visi yra 
JAV piliečiai. Vienas netgi 
yra įstojęs į marinų eiles ir 
su jais buvo nusiųstas Somali- 
jon. Kanadoj gyvenanti antro
ji žmona Chadiga Gurhan da
bar jau turi keturis vaikus, 
kurių du yra gimę Kanadoj. Is
lamo religija musulmonams 
leidžia turėti keturias žmonas.

Kanados imigracijos parei
gūnai jau tiria Chadigos Gur
han įsileidimo ir apgyvendi
nimo aplinkybes. Ji buvo įsi
leista kaip politinė pabėgėlė 
iš Mogadišo. Teigiama, kad 
su vaikais gyveno Toronte, gau
dama mėnesinę 1.800 dolerių 
labdaros pašalpą, nemokamą 
OHIP sveikatos draudą ir dan
tų gydymą. 1991 m. Chadiga

(Nukelta į 9-tę psl.)

Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas B. CLINTON (dešinėje) 1993 m. rugsėjo 27 d. pirmų kartą Baltuosiuose 
rūmuose Vašingtone priėmė nepriklausomų Baltijos valstybių Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentus. Iš kairės: 
ALGIRDAS BRAZAUSKAS, GUNTIS ULMANIS ir LENNART MERI

Kraujas Maskvoje ir Vilniuje

Nuotr. Office of Specialty Press, The White House

Niujorko arkivyskupas kardinolas JOHN O'CONNOR savo rezidencijoje rugsėjo 27 d. įteikė Lietuvos prezidentui 
ALGIRDUI BRAZAUSKUI dovaną - lėkštę su arkivyskupijos insignija, o pastarasis kardinolui - 6 tomų Lietuvių 
enciklopediją anglų kalba (mikrofilmus). Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose 
ANICETAS SIMUTIS, prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, kardinolas 
JOHN O'CONNOR ir prezidento patarėjas SIMAS VELONSKIS Nuotr. Kęstučio Miklo

POVILAS ŽUMBAKIS

Nakties metu 1993. X. 10 per 
CNN televiziją vėl matėme ru
sų kareivius su juodomis be
retėmis ir automatiniais gink
lais; vėl tie žiaurūs rusų de
santininkai su šautuvais, auto
matais, lazdom; vėl KGB AL
FA žudikų būriai, ginkluoti 
iki ausų, puola valstybės pa
status.

Šį kartą rusai puolė savuo
sius: politikus ir jų ginkluo
tus draugus — komunistus bei 
fašistus. Prieš trejus metus 
tie rusų daliniai puolė Vil
niaus TV bokštą, saugomą be
ginklių lietuvių. Tie kariniai 
vienetai buvo apsupę Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pastatą.

Lietuvai tas mūsų drąsių 
tautiečių kraujas buvo atgi
mimo krikštas.

Tada komunistas Gorbačio
vas bandė įtikinti pasaulį, 
kad Sovietų Sąjungos konsti
tucija jam davė teisę sustab
dyti revoliuciją. Pagal Gor
bačiovą, lietuviai buvo nusi
kaltę konstitucijai. Tačiau 
dauguma žmonių, ypač Vaka
ruose, rėmė lietuvius, puo
lamus rusų tankų — dažnai ne 
visai entuziastiškai, nes jiems 
Gorbačiovas buvo toks mielas.

Tą savaitę Maskvoje užsi
darę (užsibarikadavę) politi
kai kreipėsi į pasaulį pagal
bos, nes, pagal juos, ne prezi
dentas Jelcinas buvo teisus, 
bet jie. Pagal juos, konstitu
cija sukilėliams, ne Jelcinui, 
davė teisę atleisti preziden
tą. Pagal konstituciją, jų nie
kas negalėjo atleisti. Bet jų 
šauksmo pasaulis negirdėjo — 
nebent Kubos, Šiaurės Korė
jos ir gal Kinijos komunistų 
politbiurai.

Kaip būtų galima tai paaiš
kinti? Kodėl lietuviams pavy
ko įtikinti pasaulį, kad jie 
turi teisę stoti prieš konsti
tuciją, o Rutskojui ir Chasbu

latovui nepasisekė, net kai jų 
konstitucija duoda jiems teisę 
atleisti prezidentą Jelciną?

Atsakymas yra svarbus 
mums ir mūsų istorijai.

Sovietų konstitucija, kurią 
laisva Rusija pasilaikė nepa
keitus, negaliojo mūsų kraš
tui. Lietuva buvo jėga ir me
lu įtraukta į Sovietų Sąjungą. 
Michailas Gorbačiovas, libe
ralų herojus, teisininkas ir 
iki galo kietas komunistas, 
žinojo, kad ta konstitucija 
nebuvo demokratiškas doku
mentas. Ta konstitucija buvo 
ir yra komunistinis, propagan
dinis dokumentas, kuriuo rem
damasi komunistų partija mo
kėjo apgaudinėti Vakarų isto
rikus, diplomatus, politikus 
ir net kai kuriuos teisininkus.

Sovietai neturėjo teisės pri
mesti savo konstitucijos Lie
tuvai ir lietuvių tautai. Lietu
viai, stoję ginti Vilniaus TV 
bokšto, t. y. laisvo žodžio, nuo 
bolševikų, buvo teisūs. Gorba
čiovas ir jo draugai žudikai 
klydo. Jie buvo nusikaltėliai.

Maskvos atvejis yra katego
riškai skirtingas. Vadinamieji 
rusų “parlamentarai” rėmėsi 
senąja sovietine konstituci
ja. Jie norėjo atstatyti sovie
tinę imperiją ir diktatūrą, kad, 
kaip ir anais laikais, baime, 
ne įstatymais galėtų valdyti 
kraštą. Ta pati konstitucija 
buvo naudinga jiems sukelti 
neramumus, chaosą ir, paga
liau, kruviną konfrontaciją 
su policija. Ne Jelcino žmo
nės, o Rutskojus ir jo šalinin
kai, pradėjo tą kruviną kovą.

Kai jau kraujas buvo pralie
tas, prezidentas Jelcinas iš
rinktas visos Rusijos žmonių, 
neturėjo kito kelio — jis tu
rėjo pavartoti jėgą — negalė
jo nusileisti anarchijai.

Tai suprato Vakarų demo
kratijų vadai ir išreiškė Jel
cinui paramą.

1990 m. lietuviai, įvairiau
siais būdais spaudžiami ir pro

vokuojami, buvo taikūs, tvar
kingi ir principingi. Nesilei
do provokuojami visokiais bū
dais. Ta jų laikysena neišpa
sakytai sunkiomis sąlygomis 
kilo iš dvasinės stiprybės ir 
teisėtos pozicijos. Tas davė 
lietuviams impulsą nugalėti 
daug stipresnį priešą.

Nėra lengva matyti tankus 
ir jėgos panaudojimą net ir 
prieš ginkluotus sukilėlius. 
Bet kartais be jėgos ir aukų 
negalima sukurti demokrati
jos.

Mums bus daug ramiau, jei
gu Jelcinas laikysis savo žo
džio, jeigu rinkimai įvyks lai
ku, ir naujas parlamentas pri
ims tikrą konstituciją. Demo
kratija be tankus aplipusių 
desantininkų yra mums daug 
geresnis kaimynas.

Bet dar praeis daug laiko, 
kol iš Rytų pradės sklisti ra
mybė. Jelcino elgesys su rub
liu, spaudos suvaržymas, cen
zūra, partijų uždraudimas ir 
panašūs ėjimai yra pavojingi.

Tai nereiškia, kad niekad 
negalima uždrausti partijų 
ar net jų spaudos, bet tai yra 
reti atvejai. Pavyzdžiui, na
cių partija uždrausta Vokieti
joje, Amerikoje buvo uždraus
ta komunistų partija. Be par
tijų opozicijos ir pilnai lais
vos spaudos ateityje Jelcino 
priešai galės teisingai sakyti, 
kad tie rinkimai buvo panašūs 
į Gorbačiovo orkestruotus rin
kimus į dabar jau išsklaidytą 
tarybą.

Sovietinė konstitucija ne
buvo teisiškai pagrįstas doku
mentas. Gorbačiovas ir Ruts
kojus klydo, grįsdami juo savo 
veiklą. Landsbergis ir Jelci
nas buvo teisūs, nepaisydami 
sovietų konstitucijos.

Jelcinas nėra Landsbergis. 
Landsbergis neuždraudė bu
vusių komunistų partijos. Par
tija pati persiorganizavo, kad 
galėtų įtikti savo balsuoto
jams. Landsbergis nenorėjo

Mafija išlenda tada, kai ne
belieka nė vieno švaraus po
litiko - teigia seimo narys R. 
Valatka po V. Lingio nužudy
mo. Apie ankstesnius politi
kus: moralios politikos šali
ninkai ciniškai pareiškia, kad 
jiems kova su mafija - antra
eilis uždavinys. Primena isto
riją su A. Klimaičiu. “Tuo me
tu, kai ne tik mafijos bosai, 
bet jau ir smulkmė plovė pa
vogtus ir išprievartautus iš 
verslininkų pinigus, su kuo 
kovojo šalies generalinis pro
kuroras? Su kažkokiu A. Kli
maičiu”. Priduria, kad šiam 
užsakymui nesigailėta nei lai
ko, nei pajėgų, nei valiutos. 
O “iš to išėjo šnipštas”.

Tebeplaukia užuojautos iš 
Lietuvos, ne Lietuvos: dr. J. 
Kuncos, Melburno, Almaus 
Šalčio (JAV), Arvils Asera- 
ders, Latvijos leidėjų ir redak
torių organizacijos preziden
to, Claes Leo Lindval, Švedi
jos žurnalistų sąjungos prezi
dento, Gunčio Ulmanio, Latvi
jos respublikos prezidento, 
Prancūzijos respublikos ne
paprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Lietuvoje (užtik
rinu, kad jo “žūtis sukėlė di
delį susijaudinimą Prancūzi
jos spaudoje”), Romo Saka- 
dolskio, R. Miliutės Peter Hjor- 
ne (Geteborgo, Švedija), Mikei 
Klima (Čekija), L. Baškauskai
tės - Tele 3, M. Baublys (Vokie
tija), Matis Elistė (Estija) ir kt.

Latvijos redaktorių ir lei
dėjų sąjunga įsteigė kasmeti
nę Vito Lingio premiją, kuri 
bus skiriama už profesionalu
mą, rašantiem teisėsaugos 
klausimais. Premijos dydis kol 
kas nežinomas - 5-10 tūkstan
čių JAV dolerių.

“Respublikos” redakcija taip 
pat įsteigė V. Lingio premiją, 
kuri bus įteikiama spalio 12 d. 
žurnalistams, rašantiems apie 
teisėsaugą drąsiai ir princi
pingai.

Herzlich willkomen - nuo
širdžiai sveikiname... Vokieti
jos prezidentas Richardas Jon 
Weizsaeher su žmona lankėsi 
Lietuvoje. Dviejų dienų vizi
to tikslas - susipažinti su po
litine valstybės padėtim, už
megzti ryšius su prezidentu, 
aukščiausiais valdžios parei
gūnais. Iš Lietuvos preziden
tas vyko į Latviją; Estijoje jis 
jau lankėsi vasarą.

Biržuose, buvusiuose Tiš
kevičių rūmuose, susitiko Lie
tuvos delegacija, vadovaujama 

vartoti jėgos kelyje į prezi
dentus. Jis galėjo jėga per
imti Lietuvą referendumo me
tu, bet laikėsi demokratinio 
principo.

Matysime, kuris iš jų, Lands
bergis ar Jelcinas, efektinges
nis demokratas. Istorija paro
dys, kuris labiau vertintinas. 
O šiandieną net Burokevičiaus 
grupei Maskvoje nėra ramu ...

(Amerikos lietuvių radijas) 
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Šį kartą rusai puolė savuosius 
“Vaiko tėviškės namai’’

Informacija apie Lietuvos beglobius vaikus
Užsienio lietuvių vyskupas Seinijoje 

Vysk. P. Baltakis, OFM, aplankė Seinijos lietuvių centrus
Kalinių sužadėtinė

V. Maminskaitė-Kulbokienė globojo lietuvius Lenkijos kalėjimuose 
Didelio šulo netekus

Rugsėjo pradžioje mirė a.a. Juozas-Bronius Laučka 
Lietuvos režisierius Toronto teatre

Apie Joną Jurašą ir jo režisuotą pjesę “Mergaitė ir mirtis” 
Su Stasiu Dalium po pasaulį keliaujant

Autoriaus knyga “Kituose kraštuose”

A. Šleževičiaus, su Latvijos 
delegacija, vadovaujama V. 
Birkavs. Tartasi dėl naftos ter
minalo Būtingėje statybos - 
latviai tebebūkštauja dėl jos 
ekologinės grėsmės - bei Lat
vijos ir Lietuvos jūros sienos 
nustatymo. Latviai siūlo rem
tis 1927 m. sutartimi, pagal 
kurią Latvija turėtų bendrą 
sieną su Lenkija, o Lietuvos 
erdvė jūroje būtų labai ne
didelė.

Lietuva - pirmoji Europos 
valstybė, į kurią atvyksta 
PDVSA (Venezuelos naftos 
bendrovė) delegacija. Bend
rovės vadovybė sutiko su am
basadoriaus V. Dambravos pa
siūlymu atvykti į Lietuvą tar
tis dėl bendros įmonės stei
gimo.

“Iš studijų be praktikos nie
ko nebus”, prisipažino neturįs 
diplomatinio darbo patirties 
Alfonsas Eidintas (41 metų is
torikas), naujasis Lietuvos 
ambasadorius JAV-se. Vašing
tone jau dirba du jo žmonės: 
Jonas Paslauskas, buvęs URM 
protokolo skyriaus vadovas, 
numatytas patarėju politiniais 
klausimais, ir Vytautas Žalys, 
istorijos mokslų daktaras, dir
bęs Istorijos institute, numa
tytas pirmuoju sekretorium. 
Dirbę su S. Lozoraičiu žmo
nės “Laisvajai Europai” pasa
kė, kad išeina visi; jų buvo 12, 
dabar turėtų dirbti 7. Anot A. 
Eidinto, “atstovauti valstybei 
ir priminti, kad ji yra” - štai, 
kas svarbiausia.

Jau yra Lietuvos kariuome
nės vadas - pulk. Jonas And
riuškevičius. Per pristatymą 
jis pasakė: kariuomenėje turi 
tarnauti ne lengvo pelno ir 
gyvenimo ieškantys, o tėvynės 
garbės, nepriklausomybės ir 
orumo ginti atėję.

Tikrai išeina A. Butkevičius, 
krašto apsaugos ministeris, 
ateina L. Linkevičius. (?) - 
LDDP frakcijos seimo narys. 
Buvęs ministeris visose še
šiose vyriausybėse, A. Butke
vičius rengiasi studijuoti Lon
dono karališkajame gynybos 
institute.

Seimas nubalsavo už Lietu
vos banko valdybos pirminin
ko R. Visokavičiaus atleidi
mą (už - 61, prieš - 1, be susi
laikiusių). Anot R. Visokavi
čiaus, normaliai dirbti ban
kui buvo leista 3 mėn., po to - 
baslinė kritika.

Dviejų didžių žemaičių ren
giniai: jau plačiai minimas is
toriko Simono Daukanto 200- 
osios gimimo metinės ir dai
lininko Adomo Galdiko 100- 
osios gimimo metinės.

“Toks dabar yra Vilnius” - 
žiurkių, pelių pilna. Anot de
zinfekcijos stoties gydytojos D. 
Arlauskienės, padėtis tragiš
ka: įmonės, įstaigos neturi lė
šų sutartim. Graužikam plisti 
kuo palankiausios sąlygos, 
nes miestas blogai valomas, 
apleistas. G. Gustaitė.



2 psi. * Tėviškės žiburiai • 1993. X. 26 - Nr. 43 (2278)

WI f VISKI S ŽIBURIAI
x THE LIGHTS OF HOHELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. (416) 275-4672. FAX (416) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata --$35, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $40, garbės - $50 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $110. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$35.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

Religinės šalpos veikla
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos metinis suvažiavimas 
įvyko spalio 10-11 d.d. Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rų sodyboje Putname, CT. Da
lyvavo 21 narys, įgaliojimus 
atsiuntė 28. Pirmininkė pa
kviesta dr. Elona Vaišnienė, 
sekr. kun. dr. V. Cukuras, man
datų komisijon - Tėvas W. Ješ- 
kevičius ir monsj. L. Peck (Pe- 
čiukevičius).

Tarybos pirm. vysk. P. Balta
kis, OFM, pabrėžė religinės 
šalpos misijos svarbą Lietu
vai. Pagrindiniai rūpesčiai 
yra pakelti tautos dvasinį ir 
moralinį lygį, skatinti krikš
čioniško socialinio teisingu
mo bei etikos atsinaujinimo 
vyksmus. Labiausiai reikalin
ga parama švietimo, auklėji
mo ir evangelizacijos srityse.

Reikalų vedėja R. Virkuty- 
tė apžvelgė šių metų darbus 
- išsiuntinėtos apklausos anke
tos Lietuvos kat. mokykloms, 
finansuotos stipendijos 33 kat. 
mokyklų mokytojams dalyvau
ti APPLE kursuose, pradėtas 
mokyklinių reikmenų vajus, 
paremtos trys katechizacijos 
studentės iš Lietuvos. Nuro
dyta visa eilė atliktų darbų 
bei numatytų projektų, pra
nešta apie rugsėjo mėn. įsteig
tą Religinės šalpos atstovybę 
Vilniuje.

Iždininkas A. Sabalis pra
nešė, kad nuo šių metų pra
džios iki spalio 1 d. perduota 
į Lietuvę iš viso $262.459. Šiais 
metais gerai veikė finansų ko
misija, kuri rūpinosi Religi
nei šalpai patikėtų fondų in
vesticijomis.

Naujo statuto projektą pri
statė dr. E. Vaišnienė. Su ma
žomis pataisomis projektas pri
imtas. Statutas nustato Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
tikslus bei veiklos bruožus Lie
tuvoje ir išeivijoje.

AfA 
MOTIEJUI ZAKARŽAUSKUI

mirus Lietuvoje, 
mūsų mielas nares - žmoną EMILIJĄ, dukrą RŪTĄ su 
šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių
parapijos skyrius

AfA 
BRONIUI KEBURIUI 

mirus,
sunku rasti paguodos žodžių jo žmonai ELENUTEI 
KEBURIENEI - Jis labai ilgai Tavęs laukė šičia, o dabar 
ir vėl lauks amžinybėje -
Mt. Brydges, Ont. Juzė Valaitienė

PADĖKA
AfA

BOLIUI TRUKANAVIČIUI,
š. m. spalio 7 d. staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame 
Tėvams pranciškonams už atnašautas Mišias, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuo
se, šventovėje ir kapinėse; D. Radtkei už giedojimą 
šventovėje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems taip 
gausiai atsilankiusiems į laidotuvių namus bei paly
dėjimą [kapines. Dėkojame draugams už gėles, aukas 
Mišioms, “Tėviškės žiburiams”, Slaugos namams, skir
tas a.a. Boliaus atminimui. Ačiū J. Gurklienei už pa
ruoštus skanius pusryčius.

Dėkojame visiems -
testamento vykdytojai -

A. ir A. Kilinskai

Išrinkta nauja valdyba: vysk. 
P. Baltakis, OFM, - pirm.; kun. 
A. Kontautas - pirmasis vice- 
pirm.; prel. V. Balčiūnas - ant
rasis vicepirm.; dr. E. Vaišnie
nė-trečioji vicepirm.; kun. Pr. 
Giedgaudas, OFM, - ižd.; dr. N. 
Bražėnaitė - sekr. Inf.

Remia ir lietuvius
Castelgandolfo mieste, ne

toli Romos, kaip skelbia Vati
kano radijas, spalio mėn. vyko 
tarptautinės labdaros organi
zacijos “Kirche in Not” visu
mos susirinkimas. Naujuoju 
organizacijos pirmininku iš
rinktas tėvas benediktinas 
Willem de Smet.

Ši tarptautinė katalikiška 
organizacija yra pavaldi Šven
tajam Sostui. Aukos yra ren
kamos 14-koje šalių ir paskirs
tomos 120-ties kraštų Katalikų 
Bendrijos rėmimui. “Kirche 
in Not” remia ir Lietuvos ka
talikus, prisidėdama prie nau
jų šventovių statybos, susiži
nojimo priemonių vystymo, 
taipogi skirdama stipendijas 
užsienyje studijuojantiems 
lietuviams kunigams, vienuo
lėms ir pasauliečiams.

Nuo 1987 metų organizacija 
savo pajamas sugebėjo padi
dinti net 87% — nuo 41 mil. 
dol. iki beveik 78 mil. dol. At
skirų aukotojų išaugo iki 
408,470. Organizacijos finan
suojamų metinių projektų 
skaičius pasiekė beveik 8.000.

Suprantama, kad sovietų 
imperijos žlugimas Rytų ir 
Centro Europoje prisidėjo 
prie šios tarptautinės lab
daros organizacijos veiklos 
padidėjimo.

Šiuometiniame visumos po
sėdyje pasidžiaugta, kad, pa
didėjus aukoms, bus galima 
padvigubinti pagalbos tieki
mą Rytų Europos kraštams. A.

Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, lankydamasis JAV-bėse, 1993 m. rugsėjo 29 d. Niujorke, Jung
tinių Tautų rūmuose susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministeriu K. SKUBIŠEWSKIU, perdavusiu Lenkijos 
prezidento L. Walensos kvietimų apsilankyti Lenkijoje Nuotr. O. Širvytės

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Prezidentų susitikimas

Baltųjų rūmų iš Vašingto
no pranešimu, JAV preziden
tas B. Clinton 1993 m. rugsėjo 
27 d. priėmė Baltijos valsty
bių prezidentus: Lietuvos — 
Algirdą Brazauską, Latvijos - 
Guntį Ulmanį ir Estijos - Len
nart Meri. Tai buvęs pirmas 
susitikimas su nepriklauso
mų Baltijos valstybių vado
vais.

JAV prezidentas pareiškęs 
pasitenkinimą per pastaruo
sius dvejus metus baltiečių 
padaryta pažanga siekiant 
ekonominių reformų. Jis už
tikrino, kad JAV sieks artimų 
ryšių su Baltijos kraštais ir 
finansiškai rems reformas, 
netrukus paskirs vėl 50 mi
lijonų paramą per “Baltic - 
American Enterprise Fund”. 
Prezidentas taipgi atskleidė 
numatymą pastatyti 5000-7000 
butų Rusijos kariams, pasi
traukiantiems iš Estijos ir 
Latvijos.

Prezidentas pasidžiaugė, 
kad neseniai Rusijos kariuo
menė pasitraukė iš Lietuvos, 
ir dar kartą pabrėžė rėmimą 
besąlyginio Rusijos dalinių 
pasitraukimo iš Estijos ir Lat
vijos. Tą klausimą jis pakar
totinai kėlė paskutiniuose pa
sitarimuose su Rusijos federa
cijos vadovais.

Prezidentas taipgi padisku
tavo rusų keliamus rūpesčius 
dėl tautinių mažumų Estijoje 
ir Latvijoje ir pareiškė, kad 
tarptautiniai stebėtojai nera
dę jokių žmogaus teisių pažei
dimų tuose kraštuose. Jis iš
reiškė viltį, kad tuo painiu 
klausimu bus surastas praktiš
kas sprendimas. Tuo reikalu 
JAV vertina JT pozityvų vaid
menį bei Europos saugumo bei 
bendradarbiavimo konferen
ciją (CSCE) ir Europos tary
bą (COE), padedančias sudary
ti rezoliuciją, liečiančią visus 
nesutarimus tarp Rusijos ir 
Baltijos valstybių.

Vokietijos prezidento vizitas
Eltos pranešimu Lietuvoje 

lankėsi Vokietijos prezidentas 
Richard Von Weizsaeker su 
žmona Marianne.

Spalio 21 d. iš orauosčio 
aukštieji svečiai nuvažiavo 
į Vilniaus Antakalnio kapines. 
Vokietijos prezidentas padė
jo vainikus ant sausio 13-sios 
ir Medininkų žudynių aukų 
kapų.

Seimo rūmuose prez. Ri
chard von Weizsaeker susiti
ko su prez. Algirdu Brazausku, 
seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu. Abu prezidentai pasa
kė kalbas.

“Mūsų susitikimas čia pa
brėžia, kad nuo diplomatinių 
santykių atnaujinimo dienos, 
prieš gerus dvejus metus, mū
sų abiejų šalių santykiai jau 
pastebimai prisipildę gyvybės 
dvasia. Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimas ir mums, vo
kiečiams, buvo jaudinantis 
žingsnis, turintis ypatingą is
torinę reikšmę” - kalbėjo Vo
kietijos prezidentas - “mes, 
vokiečiai, nepamiršime, kad 
būtent nusikalstamas Hitle
rio - Stalino paktas lietuvių 
tautai lėmė tokią sunkią da
lią. Koks didelis buvo Lietu
vos žydų skausmas, tai mes 
giliai suvokiame”. Jis taipo
gi pabrėžė, kad politinis 
1989-1991 m. lūžis įgalino vo
kiečius ir lietuvius toliau tęs
ti bei plėtoti geras bendros 
istorijos tradicijas.

Prez. A. Brazauskas kalbėjo: 
“Lietuvių ir vokiečių santy
kių istorija - ilga ir dažnai 
prieštaringa. Ypač skausmin
gas mūsų tautoms ir valsty
bėms buvo šis šimtmetis. Abi 
šalys nebe pirmą kartą kelia
si iš dvasinių ir fizinių griu
vėsių. Mes neteisiname praei

ties ir matome ją tokią, kokia 
ji buvo. Lietuva žiūri į da
bartinę Vokietiją su pasitikė
jimu ir viltimi... Naudodama
sis proga noriu akcentuoti Lie
tuvos integravimosi į Europos 
Bendriją siekį bei padėkoti 
už Vokietijos parodytą supra
timą ir palaikymą”.

Tėvynės sąjungos 
memorandumas

“1991 m. gruodžio 5 d. pri
imtas Lietuvos Respublikos 
Pilietybės Įstatymas ligi šiol 
nėra tinkamai įgyvendinamas. 
Be to, jame yra neaiškumų, o 
Vyriausybės aktai bei įstaty
mo įgyvendinimo taisyklės 
tuos neaiškumus dar padidino. 
Todėl daug kitose šalyse gy
venančių lietuvių, turinčių 
teisę į Lietuvos pilietybę, su
siduria su įvairiais sunkumais, 
kuriuos dažnai dar padidina 
valdininkų nepaslaugumas, 
prasta įstaigų veikla.

17-me įstatymo straipsnyje 
aiškiai nurodyta, jog visi lie
tuvių kilmės asmenys, gyve
nantys kitose valstybėse, tu
ri teisę į Lietuvos pilietybę 
ir gali gauti atitinkamą šios 
teisės patvirtinimo dokumen
tą. Su tokiu dokumentu jie 
vyksta į Lietuvą ir iš Lietuvos 
be vizų ir gyvena čia nevaržo
mi Imigracijos įstatymo reika
lavimų.

Ši teisė ligi pastarojo meto 
pažeidžiama, įstatymo nesilai
koma, neteisėtąi reikalaujama 
vizų ir mokesčio už jas, nors 
Vyriausybės 1992 m. kovo 30 d. 
Nutarime buvo numatyta iš
duoti teisės į ;Lietuvos pilie
tybę išsaugojimo pažymėji
mus. Tačiau daugybė asmenų, 
turinčių teisę į Lietuvos pilie
tybę, ligi šiol ųeturi atitinka
mo dokumento, kuris atstotų 
neterminuotą vizą. Ši asmenų 
kategorija (turintys teisę į pi
lietybę, tačiau dėl kurių nors 
priežasčių atidedantys jos įgy
vendinimą arba dar nespėję, 
dažnai ne dėl savo kaltės, to 
padaryti) - apskritai pamirš
ta“.

Pareiškė nepasitikėjimą
Lietuvos seime, spalio 21 d., 

vyko karšti debatai dėl Lietu
vos banko valdybos pirm. R. 
Visokavičiaus nepasitikėjimo. 
Svarstymo pasiklausyti atvyko 
ir prezidentas A. Brazauskas, 
premjeras A. Šleževičius, fi
nansų ir net užsienio reikalų 
ministerial.
Nepasitikėjimo iniciatorių 
vardu kalbėjo biudžeto ir fi
nansų komiteto pirm. K. Jas- 
kelevičius. Jis išvardino dau
gybę motyvų ir aplinkybių, su
kėlusių abejonės dėl R. Viso
kavičiaus kaip bankininko 
veiklos. Buvę nesutvarkyti 
atsiskaitymai, valiutos pirki
mo sistemos stoka, žmonių apy
vartinių lėšų atstatymo prob
lemos, konfliktai su komerci
niais bankais, pinigų kiekio 
apyvartoje nesutvarkymas ir 
kiti trūkumai.

Atsakydamas pats R. Visoka
vičius pažymėjo, kad esą pra

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

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

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

ėję šeši mėnesiai, kai buvo 
paskirtas Lietuvos banko val
dybos pirmininku. Normaliai 
galėjęs dirbti tik keturius mė
nesius be trukdymų. Per šį 
trumpą laiką buvusi sustabdy
ta emisija (pinigų paleidimas 
rinkon), pažabota infliacija, 
įvestas litas, įvykdytas 1992 m. 
su TVF (Tarptautinis valiutos 
fondas) pasirašytas memoran
dumas, sutvarkyti atsiskaity
mai tarp bankų, kitų ūkinių 
vienetų, pradėta vykdyti tvir
ta monetarinė (pinigų) politi
ka, kurios anksčiau aplamai 
visai nebuvę. Nuo birželio 25 
iki liepos 20 d. apyvartoje bu
vo 300 mil. litų, dabar - 700 
mil. litų, ir tai padaryta be jo
kios emisijos. Dar Lietuvos 
bankas savo rezervuose sukau
pė arti 100 mil. dolerių. R. Vi
sokavičius atmetė visus jam 
kaltinimus; jo sąžinė esanti 
rami.

Po visų atsakymų į klausi
mus kalbėjo premjeras A. Šle
ževičius. Jis pritarė, kad per 
šešius mėnesius daug padary
ta. Nors vyriausybė nesanti 
suinteresuota kištis į centri
nio banko veiklą, tačiau nega
linti nematyti klaidų. Esą su
trikę atsiskaitymai tarp ūki
nių vienetų, bendra įsiskolini
mo suma šiuo metu 800 mil.li- 
tų. Sukaupta 290 mil.litų, ku
rie nenaudojami ūkio plėtrai.

Seimo dauguma pasisakė už 
R. Visokavičiaus atleidimą.

Opozicija nepritarė atleidi
mui. Jos atstovų nuomone, 
banko vadovas atleidžiamas 
dėl politinių motyvų.

Remia vidutinius ūkius
Eltos pranešimu, Lietuvos 

krikščionių demokratu parti
jos valdybos nariai griežtai 
kritikavo LDDP vykdomą že
mės ūkio politiką. Spaudos 
konferencijoje buvo išplatin
tas pareiškimas “LKDP valdy
bos nuostatos dėl agrarinės 
reformos politikos”.

A. Šimėnas partijos vardu 
pažymėjo, kad LDDP vykdo
mos žemės ūkio politikos “stra
teginis tikslas - žemės ūkio 
bendroves paversti stambiais 
ūkiais, kurie remtųsi samdo
muoju darbu”, o tokių ūkių 
savininkais taptų “žemės ūkių 
bendrovių vadovaujantys dar
buotojai”.

LKDP valdybos nuostatuose 
siūloma atsisakyti orientavi
mosi vien tik į stambius ūkius, 
be varžymų grąžinti žemę bu
vusiems savininkams arba jų 
paveldėtojams bei nustatyti 
kompensaciją už negrąžinamą 
žemę. Kaimo žmonėms sudary
ti sąlygas įsigyti žemės palan- 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

kiomis sąlygomis. Visais bū
dais remti vidutinius ūkius.

Pakvietė aplankyti Kiniją
Estijos prezidentas L. Me

ri spalio 12 d. priėmė Kinijos 
užsienio reikalų ministerio pa
dėjėją T. Zengpei ir diskutavo 
politinius bei ekonominius 
klausimus. Pokalbyje taip pat 
dalyvavo ir Kinijos ambasado
rius Estijai S. Dadong.

Prezidentas L. Meri išreiškė 
padėką Kinijai už paramą Es
tijai, kai ši pergyveno pirmų
jų mėnesių nepriklausomybės 
sunkumus. Kinietis svečias pa
kvietė Estijos prezidentą ap
lankyti Kiniją. Pastarasis pa
kvietimą priėmė.

Pasitarimuose buvo iškelta, 
kad abiejų kraštų ekonominė 
kooperacija jau davė ir ap
čiuopiamų vaisių. Estijos ek
sportas į Kiniją žymiai padi
dėjo, o krašte jau veikia bend
rų 50 verslo vienetų.

Su Kinijos atstovu taipogi 
susitiko Estijos gynybos ir už
sienio reikalų ministerio J. 
Luik ir užsienio reikalų gene
ralinis sekretorius A. Alljum. 
Pastarųjų pokalbyje buvo pa
žymėta, kad tikrai padaryta 
nemaža pažanga komerciniuo
se bei ekonominiuose daly
kuose, bet didžiausias stab
dis plėtoti komercinius ry
šius yra dideli geografiniai 
atstumai. Kinijos ministeris 
pažadėjo pasižvalgyti, ar ne
būtų galima pasinaudoti Esti
jos kaimynų patarnavimais. 
Estijos užsienio reikalų mi
nisteris iškėlė Rusijos kariuo
menės išvedimo, Estijos mo
kesčio Jungtinėms Tautoms 
klausimus.
Pirmenybė geriems santykiams

Rusijos prezidentas B. Jel
cinas spalio 11 d. pasiuntė 
laišką Estijos prezidentui L. 
Meri, jame išreikšdamas dė
kingumą Estijos žmonėms už 
jų pagalbą Rusijai kritiškose 
dienose.

Laiške tap pat pažymima, 
kad yra pasiryžusi paspartin
ti ekonomines reformas, kurti 
demokratinę visuomenę pra
vesti laisvus parlamento rin
kimus. Laiške tvirtinama, kad 

AfA 
KAZIMIERUI DAUKUI

mirus,
mūsų mielas nares - žmoną MARIJĄ, jos sesutę MAG
DALENĄ PETRUŠAUSKIENĘ su šeima ir visus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

BRANGIAM TĖVELIUI - . -AfA 
STASIUI MALINAUSKUI

mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai STASEI
ZIMNICKIENEI su šeima-

Lietuvos kankinių parapijos choras

BRANGIAM VYRUI IR TĖVELIUI

AfA 
STASIUI BUBULIUI
iškeliavus amžinybėn, 

mielą žmoną JANINĄ, dukrą DIANĄ, sūnų EDVARDĄ, 
jų šeimas, giliai užjaučiame jų dideliame liūdesyje -

Joana Budnikienė
JAV Silvija Radvilienė ir šeima

PADĖKA
Tu išėjai ir daugiau nebegrįši,
Mūsų meilė Tau amžina.

MYLIMAI MOTINĖLEI

AfA
STASEI ŠERGALIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos kunigams - L. Januškai, OFM, ir E. Jurgučiui, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, atnašautas Mišias švento
vėje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą, Šv. Jono lietuvių 
kapines.

Ačiū D. Radtkei už vargonavimą, giesmes Mišių metu; 
karsto nešėjams, visiems draugams, pažįstamiems, užpra
šiusiems Mišias, gėles, aukojusiems "Tėviškės žiburiams”, 
užuojautas žodžiu bei raštu. Dėkojame B. Stanulienei už 
paruoštus pietus, ponioms už skanius pyragus.

Pasiliekame Jums visiems dėkingi -

sūnūs Antanas, Jurgis su šeima, 
duktė Onutė ir Juozas Peleckiai

Rusijos užsienio politika teiks 
pirmenybę geriems kaimynų 
santykiams.

Padidėjo pąjamos
Lietuvos premjero finan

sų ir iždo patarėjo St Čipkaus 
teigimu, Lietuvoje infliacija 
vėl padidėjo, rugsėjo mėn. pa
siekdama 4.2 nuošimčio. Mais
to produktai pabrango 0.5 nuo
šimčio, drabužių ir avalynės -
9.5 nuošimčio. Vidutinis darbo 
mokestis rugsėjo mėn. pakilo
12.5 nuošimčio, biudžetinių įs
taigų bei organizacijų darbuo
tojams -12.5 nuošimčio.

Esą stabilizuojasi padėtis 
pramonėje, rugsėjo mėn. pro
dukcija pakilo 13.5 nuošim
čio daugiau negu rugpjūčio 
mėn. Biudžetas vykdomas ge
rai. Šiuo metu gauta 296 mil. 
litų pajamų daugiau negu bu
vo numatyta. 1993 m. buvo nu
matyta 1200 mil. litų pajamų, 
o tikimasi jų gauti 1600 mil. 
litų.

1994 valstybinis biudžetas 
numatytas 3.8 milijardo litų, 
deficitas - 134.6 mil. litų. Pa
grindinės išlaidos skiriamos 
žemės ūkiui, socialinei bei 
sveikatos apsaugoai ir šildy
mui.

Darbo vizitas
Kaip praneša ELTA, spalio 
19 d. Rygoje seimo opozicijos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
susitiko su Latvijos preziden
tu Gunčiu Ulmaniu. Darbo vi
zitas įvyko abipusiu pageida
vimu ir susitarimu. Pusantros 
valandos pokalbyje pasikeis
ta apie trijų Baltijos kraštų 
saugumo ir bendradarbiavimo 
galimybes.

Latvijos fronto ateitis
Latvijos frontas sprendžia 

savo ateitį: išsiskirstyti, pa
likti kaip dabar visuomenine 
politine organizacija ar tapti 
politine partija. Galutinai jo 
ateitis paaiškės gruodžio mėn. 
įvyksiančiame kongrese. Fron
to taryba paskelbė atsišauki
mą į visuomenę, ragindama 
politines organizacijas, par
tijas sudaryti vieningą tauti
nę konservatyvios pakraipos 
koaliciją. J. Andr.



ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, lankydamais Lietuvoje, sveikina vaikus, atkreipdamas dėmesį į mažėjantį 
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Nauja informacija apie šį pagalbos fondą Lietuvos beglobiams vaikams ir dabartiniai jo rūpesčiai

Nauja našlaičių globos sistema
Našlaičių, socialinių naš

laičių, visų beglobių vaikų li
kimas Lietuvoje jaudina viso 
pasaulio lietuvius. Per pasta
ruosius dvejus metus pakarto
tinai kreipiamasi į Amerikos, 
Kanados, Australijos ir kitų 
kraštų lietuvius, kviečiama 
bendromis jėgomis sukurti 
Lietuvos našlaičiams naują 
globos sistemą, kuri būtų la
bai artima šeimai ir vietoj ko
lektyvinių internatų bei Vai
kų namų duotų beglobiams 
vaikams tikrus tėviškės na
mus. Kvietimas daugelio tau
tiečių širdyse rado stiprų at
garsį. Daugelis nekantriai lau
kia žinių apie tolimesnę įvy
kių raidą. Mūsų informacijos 
kartais vėluodavo ir dėl to, 
kad padėtis Lietuvoje vis dar 
yra labai sudėtinga. Buvo la
bai sunku numatyti, kokia 
kryptimi ji išsivystys.

Apžvelgiant svarbesnes nau
jienas, pirmiausia reikia pasi
džiaugti, kad geraširdžių rė
mėjų dėka jau matyti konkre
tūs mūsų pastangų vaisiai: sta
tomi vaikų kaimai, kuriamos 
našlaičių šeimos. Deja, bend
ra padėtis ir toliau pasilieka 
gana sunki.

Įskaitant ne tik Vaikų bei 
Kūdikių namų, internatų bei 
pagalbinių mokyklų auklėti
nius, bet ir degradavusiose, 
savo vaikų augintinei auklėti 
nepajėgiančiose šeimose gy
venančius vadinamus sociali
nius našlaičius, globos reika
lingų vaikų Lietuvoje apie 
6000 (kitų nuomone, apie 9000). 
Daugelio tvirtinimu, šiuo me
tu tokių vaikų ne mažėja, o 
daugėja.

Kokia išeitis?
Kaip išeiti iš šio užburto 

rato, į kurį yra patekusi nema
ža mūsų tautos dalis? Savaime 
aišku, čia neužteks trumpų va
saros stovyklėlių gražioje gam
toje ir gerai organizuotoje ap
linkoje, kurias našlaičiams 
rengia kai kurios organizaci
jos. Neužteks nė švenčių pro
ga pasisvečiavimo gerose šei
mose, neužteks proginio apda- 
lijimo dovanėlėmis. Vaikui 
reikia pastovumo. Reikia žmo
gaus, prie kurio jis galėtų pri
sirišti, kuriam rūpėtų jo liki
mas. Reikia šeimos ir namų, 
kuriuose jis būtų savas ir my
limas.

Idealiausiai našlaičio liki
mas išsispręs, savaime aišku, 
tada, kai jis augs ir auklėsis 
geroje šeimoje. Tačiau šimt
metinė patirtis rodo, kad ne 
kiekvienam vaikui atsiranda 
tokia gera šeima. Daugelis ieš
ko visais atžvilgiais sveikų. 

Taip atrodo pradėti statyti pagalbos fondo “Vaiko tėviškės namai”, kurių statyba susiduria su dideliais sunkumais

gražių, gabių vaikų. Ypač sun
ku surasti “tėvus” sociali
niams našlaičiams, kurių vie
noje šeimoje dažniausiai yra 
visas būrys. Įsūnijimo įstaty
mai visai teisingai reikalau
ja atsižvelgti į šeimos ryšius. 
Nedaug atsiranda gerų šeimų, 
kurios sutinka įsūnyti kelis 
našlaičius. Pagaliau ir šeimų 
tinkamumas turėtų būti labai 
rūpestingai tyrinėjamas. Net 
giminės, paimdami globon 
našlaičius, ne kartą ieško ne 
vaiko, o savo naudos. Tai ne
seniai buvo pastebėta Armė
nijoje, kur pagal seną tradi
ciją giminės pasidalina miru
siųjų vaikus.

Nuoširdžiai įvertindamas 
visas tiek valdžios įstaigų, 
tiek privačių organizacijų 
bei asmenų pastangas pagel
bėti našlaičiams, Pagalbos 
fondas “Vaiko tėviškės namai” 
siūlo Lietuvai visai naujų naš
laičių globos sistemą. Našlai
čiui reikia duoti tai, ko jis yra 
netekęs: motiną, šeimą — bro- 
liųkuSj sesutes — tėviškės na
mus.- Tik taip jam bus suteik
tos sąlygos išaugti pilnaver
čiu žmogumi.

SOS vaikų kaimų draugija 
Lietuvoje

Ieškant konkrečių našlaičių 
globos pavyzdžių Vakarų pa
saulyje, pirmiausia buvo už
megzti ryšiai su didžiausia 
šioje srityje veikiančia tarp
tautine organizacija “SOS — 
Kinderdorf International”. 
Pagal jos nurodymus buvo 
įkurta “SOS vaikų kaimų drau
gija Lietuvoje”, kuri šiandien 
yra pilnateisė šios apie 120 
tautų apimančios organizaci
jos narė. Vilniuje jau antri 
metai gyvena jos įgaliotinis. 
Jo rūpesčiu buvo parengtas 
lietuviškojo SOS vaikų kaimo 
projektas. Statybos darbai 
prasidėjo rugsėjo pabaigoje. 
Kaimas statomas Vilniaus 
priemiestyje Viršuliškėse. Jis 
apims 12 šeimyninių namų, 
skirtų gyventi našlaičių šei
moms. Kiti pastatai bus skirti 
tarnautojams, administracijai, 
vaikų darželiui. Numatoma, 
kad viskas bus pastatyta per 
pusantrų metų. Viską finan
suoja tarptautinė organiza
cija. Jau nuo praėjusio ru
dens organizacijos išnuomo
tuose privačiuose butuose 
yra įkurdintos keturios naš
laičių šeimos.

“Vaiko tėviškės namai"
Tarptautinės organizacijos 

Viršuliškėse pastatytas “SOS 
Vaikų kaimas” galės sutalpinti 
apie 60-80 našlaičių. Kitais 
turėsime rūpintis mes patys. 
Tuo tikslu kaip tik ir buvo 

įkurta lietuviška organizaci
ja “Pagalbos fondas vaiko tė
viškės namai”. Jai našlaičių 
globos programą pagal išgales 
ir poreikius reikės vykdyti vi
soje Lietuvoje. Jau yra supla
nuoti du socialiniai centrai: 
vienas Marijampolėje, kitas 
Kaune. Jie galbūt ir įstengs 
patenkinti bent būtiniausius 
poreikius, jeigu lygiagrečiai 
našlaičių globa nauju stiliumi 
įstengs rūpintis ir vienuoli
jos, ir parapijos, ir “Caritas” 
ir kitos įstaigos, jeigu tuo pa
čiu metu bus ieškoma gerų 
šeimų našlaičiams priglausti.

Marijampolė
Marijampolėje “Vaiko tėviš

kės namų” statyba prasidėjo 
1992 metų vasarą. Po labai gra
žių ir iškilmingų pažadų kerti
nio akmens šventinimo proga 
statybinė įmonė visai nesi
stengė jų vykdyti. Darbų są
skaitos buvo dirbtinai išpu
čiamos. Gerų žinovų prie
žiūros dėka pasisekė išvengti 
klaidų, bet darbai buvo labai 
uždelsti. Po Kalėdų buvome 
priversti nutraukti Sutartį. 
Nauja sutartis buvo sudary
ta su kitom dviem statybinėm 
įmonėm. Šiuo metu yra stato
mi aštuoni namai. Trims 
pirmiesiems greitai bus už
dengti stogai. Meistrų briga
da yra pasirengusi vidaus 
įrengimo darbams.

Žiemos metu darbas nebuvo 
nutrūkęs. Buvo vykdomi van
dentiekio, drenažo, kanali
zacijos ir elektrifikacijos 
įrengimai. Visi jie yra be
veik baigti. Statomas vanden
tiekio bokštas. Artimiausiu 
laiku bus atliktas gręžinys. 
Kai bus įrengti pirmieji trys 
namai, juose tuoj pat galės 
pradėti gyventi našlaičių šei
mos. Tai turėtų būti — jei ne 
anksčiau — tai bent ateinan
čių metų pavasarį. Užtikrinti 
neįmanoma, nes, — kaip sako
ma, — statybininkai dabar yra 
pati nepatikimiausia žmonių 
kategorija Lietuvoje. Jie daug 
laiko sugaišta gėrimui ir pa- 
giriojimui. Deja, tokia dabar 
padėtis. Gal dėl to tarptauti
nė organizacija Viršuliškių 
“SOS Vaikų kaimo” statybą pa
tikėjo užsienio (švedų) įmonei.

Kita labai sunki problema 
yra siaubingai išaugusios kai
nos. Mūsų sąmatininkas ap
skaičiavo. kad vieno namo pa
statymo ir įrengimo kaina da
bar yra: 37.000 JAV dolerių. 
Tai buvo neišvengiama ir sun
kiai numatoma. Tikimės, kad 
mūsų rėmėjai nepaliks mūsų 
vienų. Kreipiamės ypač į mū
sų aukų rinkėjus, prašome 
surasti naujų rėmėjų ar suor

ganizuoti rinkliavas. Padalin
ta tarp daugelio, toji pasun
kėjusi našta pasidarys leng
vesnė.

Visų mecenatų, rėmėjų var
dai bus atitinkamai įamžinti 
garbės lentose. Jūs būsite tų 
namų garbės šeimininkai. Pa
tys našlaičiai jums padėkos ir 
visada Jus bei Jūsų artimuo
sius prisimins savo maldose.

Vaikai — Lietuvos ateitis! 
Tad geriausia savo santaupas 
investuoti į vaikus.

Kaunas

Jau nuo 1992 m. pabaigos 
Kauno miesto valdyba yra pa
skyrusi 3 ha sklypą statyti so
cialiniam centrui, kuris apims 
12 šeimyninių namų našlaičių 
šeimoms, ir vienus didesnius 
namus, kuriuose numatoma 
įrengti kambarius arba ma
žus butus pensininkams — se
neliams. Taip norima sujung
ti našlaičių ir senelių globą. 
Dabartinėmis kainomis centro 
pastatymui reikėtų turėti bent 
apie pusę milijono dolerių. 
Pirmiausia bus mėginama su
rasti tarptautinę arba užsie
nio organizaciją, kuri pana
šiai kaip “SOS Kinderdorf In
ternational” sutiktų finansuo
ti šį projektą. Tam galimybės 
yra labai ribotos. Dėl to su 
dideliu pasitikėjimu kreipia
mės į užsienio lietuvių orga
nizacijas, į verslininkus ir 
kitus pasiturinčius žmones, 
kviečiame savo santaupomis 
realizuoti šį projektą arba 
bent didesne suma prie jo pri
sidėti. Taip Jūs sukurtumėte 
išliekančią instituciją, kuri 
ilgai tarnautų Lietuvai. Jū
sų ir jūsų artimųjų atminimas 
joje pasiliktų įamžintas.

Jei ir ši galimybė pasirody
tų nereali, tektų remtis mažes
niu aukotojų geraširdiškumu, 
kurį daugelis jau yra parodę 
nuo pat pradžios. Be jau anks
čiau minėtų rėmėjų paskuti
niu laiku Toronte, Kanado
je, po 10.000 dolerių paauko
jo: Juozas Jonaitis, Palmyra 
Kučinskaitė, Albinas Kantvy- 
das, Filomena Kantautienė. 
Sydney Lietuvių savišalpos 
fondas “Caritas” Australijo
je per A. Giniūną paaukojo 
29.000 austr. dolerių. Visiems 
geradariams nuoširdžiausia 
Lietuvos našlaičių padėka. 
Kai kurie iš jų jau pradeda 
lankyti mokyklas. Kai išmoks 
rašyti, patys parašys Jums pa
dėkos laiškelius. Ypatinga 
padėka priklauso Lietuvos 
dukterims Čikagoje ir Los An
geles, kurios “Vaiko tėviškės 
namų” statybai yra paaukoju
sios nemažas sumas ir pažadė
jusios toliau remti šią veik
lą. Labai daug nusipelniusi 
VTN yra Kanados lietuvių ka
talikių moterų draugija, ypač 
jos pirmininkė Angelika Sun- 
gailienė, kurios rūpesčiu jau 
yra surinkta 44.000 dolerių. 
Daug iniciatyvos yra parodęs 
Hamiltono LK moterų skyrius 
(R. Choromanskytė ir kit). 
50.000 dolerių daugiausia iš 
amerikiečių yra surinkęs kun. 
Ant. Bukauskas. Dievas vi
siems teatlygina!

Vaikas negali laukti. Jis au
ga. Šiandien jam reikia sau
gumo, rūpesčio, meilės. Dėl pi
nigų stokos negalėdami Kaune 
pradėti VTN statybos, čia pri
vačiuose butuose steigiame 
našlaičių šeimas. Jau turime 
įsteigtas tris. Miesto valdyba 
yra pažadėjusi artimiausiu 
laiku VTNamams atiduoti vie
ną neblogai atrodantį vaikų 
darželį.

Atitinkamai pertvarkius, čia 
bus galima įsteigti 5-6 našlai
čių šeimas. Ieškome gerada
rių, kurie galėtų prisidėti prie 
jų išlaikymo. Mūsų ekspertų 
apskaičiavimu, vienos 6-7 as
menų šeimos (5-6 vaikų ir moti
nos) išlaikymo kaina per me
tus būtų apie 2.500 dolerių. 
Vieno vaiko išlaikymas per 
metus apie 400 dolerių. Dra
bužėliai, bateliai, žaislai ir 
kit. taip pat yra labai reika
lingi.

OFFORD 
ĮrEALTY LTD.

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

Parduodant perkant ar 
tik del mformaci|os apie 
namus vasarnamius ■' :_.C~ 
ūkius žemes Wasagos.
Stayneno ir Collmgwo- ujE

odo apylinkėse kreipki- 
tęs į .

Angelę ,
Kalvaitytę, B.A., .

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

“Vaiko tėviškės namų” or
ganizatorius pastaruoju me
tu labai nudžiugino dvi žy
mios verslininkų įmonės, pa- 
žadėdamos išlaikyti dvi naš
laičių šeimas Kaune. Tai vals
tybinė įmonė “Banga” ir bend
ra Lietuvos-Vokietijos įmonė 
“Okto Piligrimas” Kauno filia
las, dir. A. Vaidelys. Už visas 
dovanas didesni vaikai padė
kos patys. Mažesniems atsto
vaus jų motinos-globėjos. Ši 
vaikų ir jų geradarių ryšį 
stengsimės kuo plačiausiai 
išvystyti. Tai bus Jūsų vaikai, 
kurie Jums liks visada dėkingi.

Dievas telaimina. Aušros 
Vartų Gailestingumo Motina 
tegloboja mūsų bendras pa
stangas!

Pagalbos fondo “Vaiko tė
viškės namai” vardu —

Mons. Vytautas Kazlauskas

ADRESAI: Pagalbos fondas 
“Vaiko tėviškės namai", Druski
ninkų 4-1. 3900 Kaunas. Lithuania. 
Tel. 22 82 24.

Aukas siųsti: JAV: Lithuanian 
Catholic Religious Aid (pažymėti, 
kad auka skiriama “Vaiko tėviškės 
namams” Lietuvoje), 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207, USA.

KANADOJE: Angelika Sungaila, 
1 Aberfoyle Cres. Suite 1106, Eto
bicoke. Ont. M8X 2X8, Canada.

AUSTRALIJOJE: A. Kramilius, 
83 Queen St., Canley Heights, 
2166, Australia.

KITUOSE KRAŠTUOSE: Mons. 
Antanas Jonušas, Via Casalmon- 
ferrato 20. 00182 Roma. Italia.

“Išeivijos įnašas į
AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ

Tokia tema rengiamas Aš
tuntasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas Čikagoje š.m. lapkri
čio 24-28 d.d. 1969 m. pirmas 
simpoziumas, kurį suorgani
zavo LB krašto valdybos pirmi
ninkas Bronius Nainys, talki
namas prof. Algirdo Avižienio 
ir Arvydo Kliorės, buvo skir
tas 400 metų aukštojo mokslo 
Lietuvoje sukakčiai paminėti. 
Tais metais dar tebesiautė 
okupantas mūsų tėvynėje Pre
legentai kalbėjo apie moksli
nę pažangą laisvajame pasau
lyje, nagrinėjo išeivijos lite
ratūrinę kūrybą ir išeivijos 
periodinės spaudos užduotį. 
Dr. Tomas Remeikis skaitė pa
skaitą tema “Mokslo išvysty
mas okupuotoje Lietuvoje”.

Simpoziumui praėjus su di
deliu pasisekimu, nutarta tą 
tradiciją tęsti kas keleri me
tai. Kiekvienam simpoziumui 
buvo parenkama specifinė te
ma arba šūkis. Antrasis simpo
ziumas, įvykęs 1973 m., buvo 
skirtas lietuvių išeivijos orga
nizuoto gyvenimo JAV šimtme
čiui paminėti. Ketvirtasis 1981 
m. simpoziumas buvo skirtas 
lietuvių išeivių įnašui į moks
lą, ir t.t. Kas kartą didėjo da
lyvių skaičius, o 1989 m. ru-

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.
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TRYS GANYTOJAI su šypsena sveikina gausius maldininkus, žvelgdami . 
iš Vilniaus Aušros Vartų. Vyriausiasis Ganytojas JONAS-PAULIUS II,. 
Vilniaus arkivyskupas AUDRYS BAČKIS, Kauno arkivyskupas kardino
las VINCENTAS SLADKEVIČIUS Nuotr. ELTOS

Lietuvos kultūrą” 
denį įvykusiame simpoziume 
jau dalyvavo net 114 mokslinin
kų iš Lietuvos. 1991 m. septin
tasis simpoziumas buvo su
ruoštas Lietuvoje, bet jame da
lyvavo labai mažai atstovų iš 
užjūrio.

Šiais metais tikimasi sulauk
ti 5 ar 6 mokslininkų iš Lietu
vos, kuriems kelionės bus ap
mokėtos rengėjų lėšomis. Tiki
masi, kad atvyks dar keli asme
nys, kurie patys pajėgs kelio
nės išlaidas pedengti. Organi
zaciniam komitetui vadovauja 
Albinas Karnius. Tarybą, ku
rios pirmininku yra Albinas 
Kerelis, sudaro Lituanistikos 
instituto, Pasaulio lietuvių 
gydytojų, Inžinierių ir archi
tektų sąjungų ir JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdy
bos atstovai. Tai simpoziumą 
globojančios organizacijos.

Mokslinių programų komi
teto pirmininkas yra Kęstutis 
Keblys, į talką pasikvietęs tiks
liųjų ir humanitarinių mokslų 
specialistus. Tai puiki asme
nų grupė, apimanti visas išei
vijos kultūrinio ir mokslinio 
gyvenimo sritis. Iš jų galima 
tikėtis tikrai vertingo ir įdo
maus darbo. Mokslinę progra
mą sudarys kalbotyra, socia
liniai ir tikslieji mokslai, 

teologija, filosofija, istorija, 
politiniai mokslai ir muziko
logija.

Paskaitos vyks Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte, o susi
pažinimo pobūvis, kurį globo
ja Lietuvos konsulatas, bus 
Balzeko kultūros muziejuje. 
Penktadienio vakare rengia
mas muzikos ir literatūros va
karas, o šeštadienio vakare - 
atsisveikinimo pokylis. Sekma
dienį simpoziumas bus užbaig
tas iškilmingomis ekumeni
nėms pamaldomis pal. J. Matu
laičio misijos koplyčioje ir 
uždarymu Pasaulio lietuvių 
centro salėje.

Rengėjai kviečia visus lietu
vius mokslininkus ir kūrėjus 
dalyvauti Aštuntajame mokslo 
ir kūrybos simpoziume, skati
na informacijos teirautis pas 
Albiną Karnių (220 Pokagon 
Trail, M.S., Michigan City, IN, 
46360, USA. Tel. 219-872-4654, 
dėl mokslinės programos - pas 
Kęstutį Keblį (15225 Seven Pi
nes, Baton Rouge, LA, 70817. 
Tel. 504-751-1252).

Šis simpoziumas nėra eilinis 
išeivijos kultūrinis įvykis, 
todėl jam skirtas rimtas dė
mesys. Tai gyvas įrodymas, kad 
išeivija turi puikų mokslinin
kų ir kūrėjų prieauglį, kuria
me glūdi jos kultūrinio gyvas
tingumo ir šviesios ateities 
viltis.
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@ LAISVOJE TEVYNEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINKLAS IŠ GIRNŲ

Liepos 6 d. Krekenavoje ati
dengtas paminklas Lietuvos ne
priklausomybės kovų savano
riams. Kraštotyros draugijos 
garbės nario Jono Žilevičiaus 
iniciatyva jis pastatytas iš 
Krekenavos apylinkėse surink
tų girnų. Atidengimo iškilmėj 
dalyvavo Panevėžio rajono va
dovai, krašto apsaugos savano
riai ir kraštotyrininkai. Žur
nalistė Vida Bielskytė nusi
skundžia “Tiesos” skaitytojams, 
kad Krekenavoje jau nėra nė 
vieno tų laikų Lietuvos ka
riuomenės kūrėjo savanorio. 
Paskutinis numirė Bronius An
tanavičius. Ji taipgi primena, 
kad Rodų mokytojas Jonas My- 
koliūnas tais kovų laikais Kre
kenavos valsčiuje surinko apie 
120 vyrų, įstojusių į Mindaugo 
4-tąjį savanorių pulką Kėdai
niuose.

POPIEŽIAUS ĄŽUOLIUKAS
Rugsėjo 28 d. šiaurinėje Vil

niaus arkikatedros aikštės pu
sėje buvo pasodintas trimetis 
iš Salininkų atvežtas ąžuoliu
kas, ateisiančioms kartoms pri
minsiantis istorinį popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymą 
arkikatedroj 1993 m. rugsėjo 
4 d. Ąžuoliukas pasodintas Vil
niaus arkikatedros ir Lietuvos 
gamtininkų draugijos vardu. 
Jį pasodino ir aktą pasirašė 
Vilniaus arkikatedros klebo
nas mons. Kazimieras Vasi
liauskas su akademiku Alfonsu 
Merkiu, gamtininkų pirminin
ku. Po ąžuoliuko šaknimis no
rėta užkasti ir metalinę kap
sulę su Lietuvos litu ir pasi
rašytu sodinimo aktu, bet pri
trūko lėšų bei laiko jai paga
minti. Ąžuoliuką pašventino 
mons. K. Vasiliauskas. Iškilmė
je dalyvavo Karaliaus Mindau
go kolegijos vicepirm. prof. Z. 
Zinkevičius, Vilniaus arkika
tedrą tyrinėjantis architektas 
N. Kitkauskas, organizacijų at
stovai ir vilniečiai. Šį įvykį pri
mins prie arkikatedros kolonos 
pritvirtinta lenta.

BIBLIJOS ŠVENTĖ
Lietuvos evangelikų liutero

nų konsistorija tradicinę Bib
lijos šventę Rytprūsiuose su
rengė Tolminkiemyje, Narky
čiuose ir Ragainėje. Ji pradėta 
rengti 1990 m., kai buvo minima 
Jono Bretkūno 1570 m. lapkričio 
27 d. užbaigto Biblijos vertimo 
lietuvių kalbon 400 metų sukak
tis. Šiemetinėje šventėje Ryt
prūsiuose dalyvavo lietuvių 
evangelikų liuteronų dviejų 
konsistorijų vadovai: vysk. Jo
nas Kalvanas iš Tauragės ir 
vysk. Hansas Dumpys iš Čika
gos. Jie laikė pamaldas su vie
tiniais kunigais, Klaipėdos uni
versiteto evangeliškosios teo
logijos centro studentais M. 
Baniu, V. Klesevičiumi ir A. Žy
daičių. Tolminkiemyje pamal
dos buvo laikomos atstatytoj 
ir K. Donelaičio muziejumi ta
pusioj istorinėj šventovėj. 
Narkyčiuose sustota, pamąs
tyta ir pasimelsta prie Herkui 
Mantui skirto skulptoriaus S. 
Indrašiaus ir architekto G. 
Rutkausko trijų granito luitų 
paminklo “Sukapotas žaltys”. 
Kompozicinio paminklo atiden
gimą vis atidėlioja leidimo ne
duodanti vietinė rusų valdžia. 

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

tel. (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 ................... .........  20 vnt.
Lazdyno riešutai ....... ............... 1 kg
Apelsinai.................... ............... 2 kg Kaina.......................... ....... $105.00

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

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

Paminklas 1273 m. vasarą žuvu
siam prūsų vadui H. Mantui pa
statytas jo žuvimo vietoj prie 
Mantegarbio kalno.

“LITUANICOS” SUKAKTIS
Penkerių metų veiklos sukak

tį svečių priėmimu savo būsti
nėj Vilniuj paminėjo jaunimo 
organizacija “Lituanica”. Pri- 
ėmiman atvyko Lietuvos vyriau
sybės patarėjas išeivijos klau
simais Stasys Stungurys, Kini
jos ambasados II sekr. Dzi Jan- 
či, “Lietuvių namais” pavadin
tos vidurinės mokyklos direk
toriaus pavaduotoja Apolonija 
Visockytė. Juos bei kitus sve
čius ir penkmečiu besidžiau
giančius narius pasveikino 
pirm. Audrys Antanaitis. Veik
los pranešimą padarė atsakin
gasis sekr. Robertas Sruoga. 
“Tiesos” informacijoj skaity
tojams rašoma: “Nuo pat įsikū
rimo organizacija kėlė sau aiš
kius ir konkrečius uždavinius. 
Visų pirma — rūpintis ne savo 
noru už Lietuvos ribų atsidū
rusiais tautiečiais. Ji pirmoji 
pradėjo rengti ekspedicijas į 
Sibirą, padėjo susiburti lietu
vių bendruomenėms Novosi
birske, Tomske, Barnaule, Kras
nojarske, Omske. Važiavo pas 
tautiečius į Punską, Mažąją Lie
tuvą, Rygą. Dalyvavo lietuvių 
kultūros dienose Kijeve, kartu 
su savo organizacijos folklori
niu ansambliu — Sibiro lietu
vių kultūros dienose Tomske, 
Barnaule, Novosibirske. Šiuo 
metu, nepaprastai pabrangus 
geležinkelio, lėktuvų bilie
tams, kelionės tapo beveik ne
įmanomos. Vis dėlto ‘Lituani
ca’ vilties nepraranda, ieško 
sponsorių. Būtinai norėtų nu
važiuoti į Irkutską, kur dar ne- 
įsikūrusi lietuvių bendruome
nė ...” Vilniuje veikianti 
“Lituanica” savo skyrius turi 
Kaune, Marijampolėje ir Vilka
viškyje. Kaune leidžiamas šios 
veiklios jaunimo organizaci
jos laikraštis “Lituanica”.

IŠVYKO NEBAIGĘ PASKAITŲ
Vytautas Balaišis “Lietuvos 

aido” skaitytojams praneša Vil
niaus universitetui labai skau
dų įvykį: “Rugsėjo 26 apie 22 va
landą prie ‘Lietuvos’ viešbučio 
buvo užpulti ir sunkiai sumušti 
šiame viešbutyje ąpsistoję trys 
Miunsterio universiteto profe
soriai, Vilniaus universiteto 
svečiai: prof. Ernstas Ribatas, 
prof. Francas Hundsnuršeris ir 
ką tik atvykęs prof. Herbertas 
Kraftas. Svečiai buvo pakviesti 
Vilniaus universiteto germa
nistams skaityti paskaitų. Jie 
išėjo pasivaikščioti prie ‘Lie
tuvos’ viešbučio. Čia juos ir už
puolė kaukėti vyrai. Labiausiai 
nukentėjo prof. F. Hundsnurše
ris. Užpuolikai daužė pasauli
nio garso profesoriaus galvą į 
cementinę sieną. Prof. H. Kraf- 
tui pavyko ištrūkti ir bėgti pa
galbos į viešbutį. Užpuolikai 
paleido šūvį. Viešbutyje apsau
gos nebuvo. Nukentėjusiems 
suteikta medicininė pagalba, 
o rytojaus dieną surašytas pro
tokolas. Svečiai išvažiavo ne
baigę skaityti paskaitų. Kaip 
jaustis svečių šeimininkams? 
Jau nebe chuliganizmas, o tik
ras banditizmas”. Skaitai ir gal
voji, ar tik nereikės Lietuvai 
šauktis Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos pagalbos? v. Kst.

Jaunieji ruandiečiai su kun. H. ŠULCU susikaupę maldai prie Vilniaus televizijos bokšto kryžių Nuotr. Alf. Laučkos

Solženicinas grįžta Rusijon
LEONAS BALTUŠIS

Cavendish yra mažas JAV 
miestelis, Juodosios upės slė
ny, pietiniame Vermonte. Šiuo 
metu -1,373 gyventojai.

Miestelio centre yra didžiu
lė krautuvė - “General Store”. 
Prie krautuvės durų, visiems 
gerai matoma, kabo stipriai 
pritvirtinta iškaba. Mažomis 
juodomis raidėmis perspėjami 
reporteriai bei literatūros 
mėgėjai, kad netrukdytų krau
tuvės savininko Joe Allen’o, 
prašant nurodymų, kaip suras
ti Aleksandro Solženicino bu
veinę, kuri yra 3 mylios nuo 
miestelio, ant gana aukšto kal
nelio, apaugusio tankiais me
džiais ir sunkiai pastebima.

Krautuvės savininkas pasa
koja, kad buvo padaręs iška
bą su užrašu: “į Solženicino 
namus nurodymų neduoda
me”. Tų iškabų buvo pavogta 
tiek daug, kad savininkas jau 
net ir nebeatsimena jų skai
čiaus. Tai vis darbas ne kokių 
ten chuliganų, bet retenybių 
ieškotojų, kurių Amerikoje 
yra nemaža. Tos nuolatinės 
vagystės jam taip nusibodo, 
kad vėliausią iškabą prikalė 
su 9 colių ilgumo vinimis.

Hamilton, Ontario
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS aukos: užjausdami artimuo
sius, a.a. Broniaus Gudinsko atmi
nimui: $25 - EI. K. Gudinskai, F. 
M. Gudinskai, J. P. Dovidaičiai, 
I. L. Ulbinai; $20 - E. J. Bajorai
čiai, D. A. Kamaičiai, E. P. Luka- 
vičiai, B. Perkauskienė, M. A. Pus- 
dešriai; $15 - E. Radvilienė (Cice
ro, IL); $10 - J. J. Kamaičiai, G. A. 
Repčiai; a.a. Petro Giedraičio 
atminimui: $20 - V. L. Bakšiai, A. 
A. Krakaičiai, E. A. Liaukai, B. 
Perkauskienė, M. A. Pusdešriai, Z. 
P. Sakalai; $15 - M. G. Skorupskai 
(Detroitas); a.a. Elenos Tamašaus
kienės atminimui $10 - F. B. Šo- 
piai.

Aukos siuntinių pasiuntimui: 
$30 - A. Bungardienė; $20 - A. Gar- 
kūnas; $10 - K. J. Blekaičiai.

Už aukas dėkoja -
Pagalba Lietuvos vaikams 

komitetas
PRISIMINDAMI MIRUSIUS ir 

reikšdami užuojautas artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
a.a. Petro Giedraičio atminimui: 
$20 - A. Petraitienė, VI. Matukai- 
tis; $10 - E. Gužienė, A. Didžba- 
lienė; a.a. Broniaus Gudinsko at
minimui Hamiltono lietuvių pen
sininkų klubas - $25.

KLF už aukas dėkoja.

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 arbi 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. 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” /A) 
atstovas) Sįįr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Rašytojo šeimai grįžus Ru
sijon, iškaba primins, kad čia 
kadaise gyveno žymus ir gar
bingas vyras bei rašytojas 
Aleksandras Solženicinas. Da
bar jau lygiai 17 metų, kai jis 
čia gyvena su šeima visiškai 
atsiskyręs ir užsidaręs.

Krautuvės savininkas gaili
si, kad su rašytojo grįžimu į 
Rusiją ir jo “markė” kris, nes 
dabar ir jis buvo visiems ge
rai žinomas. Kaimynas Barry 
Steam’s, turįs didžiulį karvių 
ūkį, kuris ribojasi su rašyto
jo nuosavybe, mėgsta Solženi- 
ciną ir sako: jei jis nenori su 
kiekvienu bendraut, tai yra 
grynai jo asmeninis reikalas; 
tokie yra ir Vermonto valsti
jos gyventojai.

Rašytojas tik porą kartų atsi
lankė miestelio susirinkimuo
se, o didžiausią staigmeną pa
darė 1991 m., dalyvaudamas 
miestelio parade, kai buvo 
švenčiama Vermonto valstijos 
200 metų sukaktis.

Geriausiai pažįstamos mies
telio gyventojams yra rašyto
jo žmona Natalija ir jos moti
na Katarina Svetlova. Jos - 
nuolatinės šios, krautuvės lan
kytojos. Taip pat gerai pažįs
tami yra rašytojo vaikai: Ignas, 
Stepas ir Jerohimas. Jie čia 
baigė pradžios mokyklą, gim
naziją Chester miestelyje, o 
dabar visi trys jau studentai.

* * *

Solženicinas pirmą kartą 
buvo suimtas 1945 m. vasario 
9 d. Tada jis buvo Raud. armi
jos kapitonas. Viename laiške 
savo draugui pakritikavo Sta
liną ir netrukus buvo suimtas. 
Bausmė: 7 metai “gulago” ir 3 
metai tremties. 1956 m. paleis
tas, bet 1974 m. vėl apkaltin
tas Sov. Sąjungos išdavyste. 
Priežastis: dvi knygos, išleis
tos Vakaruose, kur aprašoma 
sovietinės koncentracijos sto
vyklos Sibire. 1991 m. rugsė
jo mėnesį Sov. Sąjungos vyr.

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).

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

1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

prokuroras Nikolai Trubin pa
skelbė, kad jo tyrinėjimas pa-
rodęs, jog rašytojas Solženici
nas yra niekuo nenusikaltęs 
žmogus. Po to oficialaus pa
reiškimo rašytojas ryžosi grįž
ti Rusijon.

* * *

A. Soleženicinas yra para
šęs visą eilę knygų, ir niekam 
nepaslaptis, kad jis, pagal ame
rikiečių lygį, yra milijonierius. 
“Archipelago Gulagas” yra gal 
svarbiausia knyga, kuri nema
žai prisidėjo ir prie komunis
tinės sistemos sugriuvimo. Gy
vendamas Vermonte, parašė 
didžiulę trijų tomų istorinę 
knygą apie I-jį pasaulinį ka
rą ir bolševikų revoliuciją. Iš
spausdinta rusų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis. Žadama iš
versti ir į anglų kalbą. Rašy
tojas, šiandien jau 74 m. am
žiaus, visuomet buvo didelis 
komunistinės vergijos, o taip 
pat ir Vakarų pasaulio lepšiš- 
kumo kritikas. Reikia tik pri
siminti jo kalbą, pasakytą 
Harvardo universitete. Ame
rikiečių liberalams ir komu
nizmo simpatikams ta kalba 
labai nepatiko, ir Solženici
nas buvo labai šaltai priimtas.

* * *

Per tuos 17 metų A. Solženi
cinas turėjo tik keletą pasikal
bėjimų su spauda, savotiškai 
garbindamas europiečius. 
Grįš į Rusiją, kai bus baigtas 
statyti mūrinis namas Troitse- 
Lykovo kurorte, netoli Mask
vos. Rašytojo žmona Natalija 
yra dabar Rusijoje, kur prižiū
ri namo statybą, o taip pat tvar
ko ir Socialinį fondą, kuris rū
pinasi buvusiais politiniais 
kaliniais. Statyba eina labai 
lėtai, nes visuomet ko nors 
trūksta ir net už dolerius ne
galima gauti. Ar parduos nuo
savybę Vermonte, dar nežino ir 
nėra apsisprendę. Vaikai irgi 
problema, nes jie jau savotiš
kai “suamerikėję” ir per dide
lio entuziazmo važiuoti Rusi
jon nerodo.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir 
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS 

AL MARGIS 
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

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

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir

JA Valstybės
JAV LB Hot Springs apylinkei 

Arkanso valstijoje vadovauja 
nauja valdyba: pirm. Regina Sa- 
baliūnienė, vicepirm. Irena 
Zubrickienė, sekr. Frina Žeruo- 
lienė ir renginių vadovas Jonas 
Miežinskas. Kontrolės komisiją 
sudarė pirm. Pranas Švilpa, na
riai Stepas Ingaunis ir Napo
leonas Sabaliūnas.

Finansinės problemos slegia 
Niujorko lietuviams Bruklyne 
pastatytą Kultūros židinį. Jas 
“Darbininko” savaitraštyje at
skleidžia KŽ tarybos pirm. Al
girdas Mačiulaitis. Iš jo suži
nome, kad šis lietuviams skir
tas centras jau neišsilaiko jų 
lėšomis. Pusė KŽ narių dar nėra 
sumokėjusi nustatyto mokesčio, 
aukos sumažėjo beveik dvigu
bai, o išlaidos sparčiai kyla. 
Metinė drauda pabrango $1.500, 
elektra — keliais tūkstančiais 
dolerių. Saujelės rėmėjų Kul
tūros židiniui neužteks. Pri
trūks net ir administracinį dar
bą nemokamai atliekančių lie
tuvių. Kultūros židinio tary
bos pirm. A. Mačiulaitis džiau
giasi iš Lietuvių fondo gauta 
tūkstančio dolerių auka.

Auksinė prel. Prano Bulovo ku
nigystės sukaktis rugpjūčio 8 d. 
paminėta Niujorko Maspethe, 
Viešpaties Atsinaujinimo para
pijos šventovėje. Sukaktuvinin
kas yra JAV lietuvis, gimęs 1916 
m. balandžio 21 d. West Pullma- 
ne prie Čikagos, augęs Brukly
ne. Mokėsi Marianapolio kole
gijoje Thompsone ir Marian 
Hills kunigų seminarijoje. Ku
nigu įšventintas 1943 m. rugpjū
čio 8 d. Pirmąjį dešimtmetį dar
bavosi marijonų kongregacijoje, 
o 1953 m. pradėjo dirbti Brukly- 
no vyskupijoje. Trisdešimt pen
kerius metus atidavė Viešpaties 
Atsinaujinimo lietuvių parapi
jai, būdamas jos vikaru ir klebo
nu. Senatvės dienas dabar lei
džia šios parapijos klebonijoje 
kaip Lietuvos vyčių dvasios va
das. Padėkos Mišias prel. P. Bu
lovas koncelebravo su Bruklyno 
vyskupu Th. Daily, kitais kuni
gais ir parapijos klebonu kun. 
Kennethu Wicks. Po pamaldų 
buvo surengti pietūs iškilmės 
dalyviams. Sukaktuvininką svei
kino parapijos organizacijų va
dovai. Apie savo buvusį klebo
ną prel. B. Bulovą kalbėjo kun. 
Jonas Pakalniškis.

Australija
A. a. Kazimieras Mieldažys, 

architektas, “Dainos sambūrio” 
ir lietuvių parapijos choro Mel
burne narys, pakeitęs pensijon 
pasitraukusį “Tėviškės aidų” 
red. kun. dr. Praną Dauknį, mi
rė ištiktas paralyžiaus Royal 
ligoninėje rugsėjo 26 d. Palai
dotas rugsėjo 29 d. Springvale 
kapinėse. Velionis, gimęs 1916 
m. liepos 27 d. Prienuose, buvo 
baigęs Aukštosios technikos 
mokyklos architektūros fakul
tetą. Suprojektavo Vilkaviškyje 
pastatytą ligoninę. Pasitrau
kęs Vokietijon 1944 m. vasarą, 
Australijon emigravo pirmuoju 
transportu 1947 m. Dvejų me
tų darbo sutartį atlikęs plytų 
fabrike, su Povilu Baltučiu su
organizavo Australijos lietu
vių draugijos pirmąjį skyrių 
Melburne, tapdamas ir jo pir
mininku. Tas skyrius išaugo į 
Australijos lietuvių bendruo
menę. Trejus metus velionis 
dirbo profesinį architekto dar
bą N. Gvinėjoje. 1956 m. jis su
kūrė lietuvišką šeimą su Apo
lonija Ragauskaite. Beveik 30 
metų dirbo Hassel and Partners 
architektų įstaigoje. Paliko liū
dinčias žmoną Apoloniją, duk

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

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

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

Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių
1 kūb. pėdos dėžė 50 centų,
2,4 kūb. pėdos - $1.00

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .......... (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

ras Juditą, Oną ir Aureliją su 
šeimomis.

Britanija
A. a. Gregorijus Banaitis, gi

męs 1908 m. Rusijos Petrapilyje, 
Lietuvon su tėvais grįžęs 1918 
m., nepriklausomybės laikotar
pyje ir okupacijų metais dirbo 
geležinkelyje. Po II D. karo iš 
Vokietijos buvo atvykęs Angli- 
jon, bet 1954 m. emigravo Kana- 
don. Sulaukęs pensijos, Angli- 
jon grįžo pas Huddersfielde 
gyvenančią dukrą Ireną Ger- 
džiūnienę. Mirė 1993 m. birže
lio mėnesį. Velionį kremato- 
riuman palydėjo būrelis Brad- 
fordo “Vyčio” klubo narių.

Tradicinis Britanijos lietu
vių sąskrydis rugsėjo 18 d. įvyko 
nedidelėje lietuvių kolonijoje 
Boltone. Ukrainiečių salėje lie
tuvių sąskrydį surengė Boltono 
DBLS apylinkės valdyba — 
pirm. H. Vaineikis, ižd. H. Ši
ltus, nariai J. Eidukas, J. Ke
turakis, F. Silius ir A. Stasiū
nas. Sąskrydžio dalyvių buvo 
susilaukta iš Bradfordo, Man
česterio, Nottinghamo ir Stoke- 
on-Trento. Rengėjų vardu juos 
pasveikino pirm. H. Vaineikis. 
Žodį tarė DBLS centro valdybos 
pirm. J. Alkis. Ukrainiečių klu
bo vardu lietuvius sveikino val
dybos atstovas M. Sodočuk, 
įjungdamas ir kelis išmoktus 
lietuviškus žodžius. Laikina
sis Lietuvos reikalų patikėti
nis Londone dr. A. Nesavas, per
skaitęs prez. Algirdo Brazaus
ko atsiųstą sveikinimą, kalbėjo 
apie dabartinės Lietuvos pro
blemas ir jų tvarkymą. Koncer
tinei programai vadovavo DBLS 
centro valdybos atstovė kultū
riniams reikalams Vida Gaspe- 
rienė. Lietuviškomis liaudies 
dainomis įsijungė jos vadovau
jamos kanklininkės R. Gaspe- 
raitė ir J. Horwill. Pagrindinis 
dėmesys betgi teko iš Vilniaus 
atvykusiai sol. Sigutei Trima- 
kaitei-Kunčienei, talentingam 
sopranui. Pirmojoj koncerto 
daly skambėjo sol. S. Trimakai
tės be akompanimento atliktos 
lietuvių liaudies dainos. Ant
rojoje dalyje su pianistės J. Hor
will palyda ji padainavo Juozo 
Tallat-Kelpšos ir Stasio Šim
kaus harmonizuotų mūsų liau-. 
dies dainų, jas papildydama 
F. Schuberto giesme “Avė Ma
ria”. Koncertas baigtas visų da
lyvių sugiedota “Lietuva bran
gi” ir Tautos himnu. Sąskrydyje 
dalyvavo pora šimtų į jį atvyku
sių Britanijos lietuvių. Gražaus 
vakaro dalyvių laukė senų pa
žinčių atnaujinimas, naujų už
mezgimas, šokiai ir laimikiais 
turtinga loterija.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Užsienio lietuvių vyskupas Seinijoje
Vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, dalyvavęs Šv. Tėvo lankymosi iškilmėse Lietuvoje, 

aplankė ir Seinijos lietuvių centrus

Kun. EDIS PUTRIMAS, 
Vokietija

1993 m. rugsėjo 10-13 d.d. 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
aplankė Seinijos lietuvius. 
Rugsėjo 10 d. vyskupas perva
žiavo Lietuvos-Lenkijos sieną 
ties Lazdijais. Jo laukė lietu
vių delegacija ir naujas Puns
ko klebonas mons. J. Macekas.

kartą į mėnesį atvažiuoja mons. 
J. Macekas ir atlaiko pamal
das lietuviškai. Čionykščiai 
lietuviai sakė, kad jie nesą 
tame krašte ateiviai. Lietuviai 
čia gyveno nuo senovės. Primi
nė, kad lenkinimas vyko ir 
vyksta per parapijas. Tačiau, 
sveikindami vyskupą, pasigė
rėjo klebono J. Zawadzki veik
la, besirūpinančia ir lietuvių 
reikalais.

Pirmiausia vyskupas aplan
kė Punsko Kovo 11-sios gimna
ziją, kurioje mokosi 128 moki
niai. Šią gimnaziją jau yra bai
gę 1000 abiturientų. Po trejų 
metų (1996 m.) ji švęs savo 40 
metų veiklos sukaktį. Punske 
dar yra pradžios mokykla (8 
skyriai), kurioje mokosi 280 
lietuviukų. Veikia ir žemės 
ūkio mokykla su 30 mokinių.

Gimnazijos salėje vyskupą 
sutiko mokytojai ir mokiniai. 
Direktorė M. Černulienė pasa
kė sveikinimo žodį. “Jotvos” 
ansamblis, vadovaujamas A. ir 
A. Uzdilų, pašoko ir padaina
vo keletą dainų. Vyskupas sa
vo žodyje priminė jaunimui, 
kad jaunystė yra laikas pri
pildyti savo širdis ir sielas 
dorybėmis bei dvasinėmis ver
tybėmis, kurios labai padės 
ir ateities gyvenimui.

Nesą ateiviai
Po to nuvykta į Suvalkus. 

Švč. Jėzaus Širdies švento
vėje vyskupas atnašavo Mi
šias. Po Mišių parapijos salė-

Mišiose ir vaišėse dalyvavo 
buvęs Punsko klebonas mons. J. 
Dzermeika, kuris dabar gyvena 
Suvalkuose.

Vyskupas kalbėjo apie pa
šaukimų trūkumą, tikisi, kad 
Lenkijos seime bus išleisti 
įstatymai, tvarkantys mažumų 
reikalus. Iki šiol Lenkijoje to
kių įstatymų nebuvo. Dėl įsta
tymų stokos nukenčia mažumų 
teisės.

Lietuviškas kaimas
Rugsėjo 11 d. aplankyti Vidu

giriai. Tai grynai lietuviškas 
kaimas, kuriame gyvena 42 šei
mos, sudarydamos 180 gyven
tojų. Susitarta su Elko vysku
pu W. Ziemba, kad naujai sta
toma Vidugirių šventovė bus 
pagalbinė Punsko parapijos 
šventovė. Dabar statyba tęsia
ma toliau.

Šioje Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventovėje vysku
pas P. Baltakis, OFM, atna
šavo Mišias. Prieš tai jis pa
šventino metalinį kryžių, ku
ris buvo pastatytas iš me-

je su vaišėmis buvo vyskupo su
tikimas. Vietiniai lietuviai pa
geidavo, kad Suvalkuose būtų 
pilnas religinis lietuvių ap
tarnavimas sava kalba. Dabar

džiagos, anksčiau pavartotos 
šventovės durų užtvarai. Ta 
proga vyskupas pabrėžė, kad 
šis kryžius tebūna meilės ir 
taikos simboliu, kartu primin
damas, jog reikia išlaikyti gim
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VYSK. P. BALTAKIS, OFM, padeda gėlią puokštę prie buvusio Seinų vyskupo 
ANTANO BARANAUSKO kapo, kurį ženklina lenkiškas įrašas (lietuviškas įra-

Ką skelbia vokiečiai?
gia Gudiją ir Lietuvą, daugu
ma divizijų sudarytos iš šar
vuočių Legionove (prie Var
šuvos) ir Rytprūsių Elbinge. 
Rytprūsių vokiečių savaitraš
tis “Das Ostpreussenblatt” 
rašo, kad lenkai negali pa
miršti buvusių savo rytinių 
sienų su Lvovu ir Vilniumi, 
nors sakoma, kad lenkas pat
riotas yra pasiruošęs mirti 
už Lenkiją, tačiau tik dalis jų 
yra pasiruošę dirbti Lenkijai.

Geras žiniaraštis
Vokiečių-baltiečių draugi

ja (lietuvių padalinio pirmi
ninku yra J. Norkaitis) leidžia 
žiniaraštį “Mitteilungen aus 
baltischen Leben”. Rugsėjo 
mėn. laidoje pranešama, kad 
spalio mėn. 22 d. Liuneburge 
įvykstančioje konferencijoje, 
paskaitai pakviestas Vokieti
jos parlamento narys, lietu
vių bičiulis Wolfgang Freiherr 
von Stetten (jo tema — “Trys 
Baltijos valstybės po parla
mentų rinkimų”), Latvijos tei
singumo viceministeris Egil 
Levits, ukrainietis G. Koval- 
čuk, Ali Akiš (“Totorių respub
lika prie Volgos”) ir kt. Kon
ferenciją atidarys baronienė 
Vera von Sass.

Turtingas žiniaraščio turi
nys, - platus straipsnis apie 
Karaliaučiaus apygardą (Ry
tų Liuksemburgas?), Hansa 
Baltijos valstybėse, nekrolo
gas Juozui Kairiui, vokiečių 
spaudos ištraukos apie Balti
jos kraštus ir kt. Žiniaraščio 
redaktorius estas dr. Olgred 
Aule daug rašo apie savo tėvų 
kraštą. Bibliografinėje daly
je minimi vokiški ir estiški 
leidiniai, liečią Baltijos 
valstybes. Mokantiems vokie
čių kalbą patartina žiniaraš
tį užsiprenumeruoti šiuo ad
resu: Mitteilungen aus balti
schen Leben, Titurelstr. 9, 
81925 Muenchen, Germany.

Red. prierašas. Gavę šį raši
nį, sužinojome, kad jo auto
rius po trijų operacijų pen
kias savaites gydėsi ligoni
nėje ir namie. Linkime sustip
rėti.

K. BARONAS

Burbulis išgelbėjo Jelciną
Sekmadienis, spalio 3 die

na. Beveik penki tūkstančiai 
komunistų puola policijos už
tvaras prie Rusijos parlamen
to ir jas pralaužia. Kas tuo 
metu vyksta Kremliuje? Jelci
nas kaip paralyžuotas, visiš
kai pasimetęs, garsiai šaukia. 
Žurnalistas S. Parkomenko ra
šo: “Viskas atrodė kaip bepro
čių namai. Jelcinas nebuvo pa
jėgus įsakinėti, jis visiškai 
nesusigaudė bendroje padė
tyje. Jo draugas ir patarėjas 
G. Burbulis perėmė visą vado
vavimą, išgelbėdamas Borisą 
nuo pralaimėjimo”.

Panašiais sakiniais lemtin
gus spalio 3-4 d.d. įvykius ap
rašė dalis vokiečių spaudos, 
o apie Genadijų Burbulį ir jo 
vadovavimą pranešė taip pat 
ir Frankfurto radijas.

Ne vieną kartą B. Jelcinas 
buvo puolamas Ruskojaus ir 
Chasbulatovo, kad jis savo šta
be laiko svetimtaučius. Šis 
žodis buvo nukreiptas prieš 
Jelcino patarėją G. Burbulį, 
kurio senelis buvo ištremtas 
iš Lietuvos į Sibirą. Tėvas 
taip pat gimęs Sibire. G. Bur
bulis ir B. Jelcinas yra geri 
jaunystės — studentavimo die
nų draugai, kartu praleidę 
jaunystę Jekaterinburge (buv. 
Sverdlovske). Taip pat kalba
ma, kad čečinas Chasbulato
vas yra narkotikų vartotojas.

Lenkijos sparnai
Į NATO eiles veržiasi Len

kija, Vengrija, Čekija ir Slo
vakija. Vokiečių spauda pra
nešė, kad Lenkija perorgani
zavo savo karines jėgas, pri
dėdama prie dabartinių trijų 
karinių apygardų dar ketvir
tą. Iki šiol veikė Pamario, Si
lezijos ir Varšuvos apygardos, 
dabar pridėta dar Krokuvos. 
Atrodo, kad Lenkija daugiau 
dėmesio atkreipė į Ukrainą, 
Gudiją ir Lietuvą, nes pvz. Var
šuvos apygardos sparnas den

rie galėtų jiems jų kalba teik
ti religinius patarnavimus.

Susirūpinę savo ūkiais
Smalėnų vietovėje vysku

pas atnašavo Mišias Oblatų 
šventovėje, kurioje kiekvie
ną sekmadienį kun. A. Degutis 
laiko pamaldas lietuvių kalba. 
Iš 883 parapijiečių pusė jų yra 
lietuviai. Po Mišių įvyko vaišės. 
Buvo nusiskųsta - kas atsitiks su 
lietuvių ūkiais, kai jaunimas 
nenori pasilikti kaime ir bėga 
į miestus.

Iškilmės Punske
Rugsėjo 12 d. iškilmingos pa

maldos buvo laikomos Punsko 
šventovėje. Mišias koncelebra- 
vo vysk. P. Baltakis, OFM, vie
tos klebonas mons. J. Macekas 
ir vysk. W. Ziembos atstovas 
kun. R. Zdanys. Po Mišių vys
kupas pasveikino kleboną 
mons. J. Maceką, kuris, būda
mas lenkų kilmės, taip nuošir
džiai darbuojasi tarp lietuvių.

Jis popiežiaus lankymosi 
proga klebonui įteikė medalį. 
Dar vyskupas įteikė medalius 
dr. B. Makauskui - Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkui, S. Paransevičiui - bu
vusiam Punsko gumnazijos di
rektoriui ir dabartiniam Len
kijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkui, 
taipogi padėkodamas jiems už 
lietuvybės išlaikymo veiklą.

Dar buvo vyskupo pasveikin
tas naujai įšventintas kun. 
Romas Zdanys, kilęs iš Smalė
nų parapijos. Studijas baigė 
Romoje, vasaromis talkino 
Punsko parapijoje. Dar grįžta 
į Romą įsigyti magistro laipsnio.

Reikia lietuvių mokyklos
Seinuose vyskupas susitiko 

su lietuvių Šv. Kazimiero drau
gijos vadovybe ir Kultūros 
centro statybos komitetu. Sei- 
niečių šiuo metu didžiausias 
rūpestis - kas atsitiks, kai po 
metų pensijon išeis klebonas 
kun. Ragovskis. Šis dvasinin
kas lietuviams buvo nepalan
kus, trukdydavo net lietuviams 
kalbėti sava kalba Rožinį ar ki
tas maldas. Trylika metų nebu
vo Mišių lietuvių kalba, kol 
Lomžos vyskupo Paetz įsaky
mu buvo įvestos Mišios lietu
vių kalba. Seiniečiai tikisi, 
kad Elko vyskupas supras jų 
norus ir atitinkamai pasielgs.

Seinuose yra statomas kultū
ros centras “Židinys”. Statyba 
rūpinasi architektų bendrovė 
iš Marijampolės. Lietuvos val
džia skyrė statybai nemažą su
mą pinigų. Bet iš lenkų val
džios susilaukiama trukdymų 
gauti leidimą.

Reikėtų Seinuose pastatyti 
lietuvių mokyklą. Nėra lėšų. 
Tačiau netrūksta lėšų stato- 
mom lenkų mokyklom Lietuvo
je. Lenkų mokyklose lietuviu
kai būna dažnai skriaudžiami 
ir pajuokiami.

Šeinų bazilikoje Mišias at
našavo mons. Macekas ir kun. 
E. Putrimas. Prieš Mišias Ma
rijos koplyčioje vysk. P. Bal
takis, OFM, pasimeldė prie vys
kupo A. Baranausko kapo. Sei
nų klebonas atsiprašė, kad ne
galėsiąs dalyvauti. Po Mišių

VYSKUPAS PAULIUS BALTAKIS, OFM, Ganytojas lietuvių katalikų, gy
venančių už Lietuvos ribų, aplankęs 1993 m. rugsėjyje Seinijos lietuvius, 
aplankė ir tos srities, būtent Elko, vyskupą W. ZIEMBA (viduryje). Kairėje 
vysk. P. BALTAKIS, dešinėje kun. R. ZDANYS Nuotr. kun. E. Putrinio

tąją kalbą ir savąją kultūrą.
Šioje vyskupo kelionėje pa

aiškėjo, kad Vidugiriuose kon
fliktas dėl šventovės statymo 
buvo kilęs grynai dėl nesusi
pratimų. Tautinis klausimas 
nevaidinęs vaidmens. Elko vys
kupas neturėjo blogos valios. 
Jis buvo blogai painformuo
tas. Dabar tarp punskiečių ir 
vyskupo nėra nesutarimų. 
Punskiečiams šiuo metu di
džiausias rūpestis - rasti lie
tuviškai kalbančių kunigų, ku-

i'i* i

VYSK. P. BALTAKIS, OFM, lankydamas Seinijos lietuvius, pašventino kry
žių, padarytą iš metalinių skersinių, kuriais buvo užblokuotos Vidugirių 
šventovės durys konflikto metu su Elko vyskupu Nuotr. kun. E. Putrimo
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vaišėse sveikinimo žodžius ta
rė Seinų parapijos vikaras kun. 
Z. Parakevičius ir parapijos 
atstovai.

Susitiko su Elko vyskupu
Rugsėjo 13 d. Elke užsienio 

lietuvių vyskupas P. Baltakis, 
OFM, susitiko Su Elko vysku
pu W. Ziembą. .Pastarasis daly
vavo kartu su Varšuvos, Balsto
gės kardinolais bei Lomžos 
vyskupu Lietuvoje ir Latvijoje 
- popiežiaus lankymosi metu. 
Abu vyskupai pasikalbėjo. Per 
vaišes vertėju buvo kun. R. 
Zdanys. Vysk. W. Ziemba paža
dėjo, kad nauju Seinų klebo

nu bus paskirtas kunigas, ku
riam rūpės ir lietuvių parapi
jiečių reikalai. Vyskupas pri
tarė taipogi jau paruoštam 
vysk. A. Baranausko paminklo 
statymui Seinuose. Vyskupas 
buvo palankus ir kitiems lie
tuvių užmojams.

Dėl Vidugirių šventovės, pa
sak vyskupo W. Ziemba, nebu
vo jokių paslapčių. Vidugirių 
šventovė “lieka kaip Punsko 
parapijos pagalbinė šventovė”. 
Šiuo klausimu būta blogos in
formacijos. Po vaišių buvo ap
lankyta katedra ir Elko kuni
gų seminarija.

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

LABAI LAUKIAMAS
Ačiū už taip reguliariai siunti

nėjamą man laikraštį “Tėviškės ži
buriai”. Visuomet labai jis laukia
mas. Žinodama spaudos sunku
mus, siunčiu $50 laikraščio parė
mimui. Linkiu leidėjams geriau
sios sveikatos ir sėkmės.

Nuoširdžiai -
Viktorija Daugelavičienė

SENSACIJOS IR PARTIZANAI
Kai kurie žmonės dėl “garbės” 

aistringai veržiasi į pavojingus, 
rizikingus nuotykius. Vieni laive
liais plaukė, kiti skrido per At
lantą, treti statinėje leidosi nuo 
Niagaros krioklio etc.

“Tėviškės žiburių” nr. 35 Aldo
na Šmulkštienė aprašė, kaip Jonas 
Juknius ir Edvardas Slušnys, pa
skolintais iš Domicėlės Petruly
tės doleriais, nusipirko 28 metų 
senumo “Piper 140” lėktuvėlį. Lie
pos 15 d. iš Čikagos Lansing ora- 
uosčio pakilo skristi per Grenlan
diją, Islandiją, Oslo į Lietuvą, kad 
paminėtų 60 metų Dariaus-Girėno 
skrydį per Atlantą. Lietuvos val

džia davė 5000 litų lėktuvo sko
lai apmokėti.

Kaip pateisinti valstybės tur
to panaudojimą sensacijų ieškoto
jams? “Apžvalgoje”, nr. 27 mons. 
Alfonsas Svarinskas skaudžiai 
klausia, kodėl per mažai prisime
nami partizanai bei jų rėmėjai. 
Praėjo 50 metų, o Lietuva nepa
statė paminklo. Neturi pinigų?

Jonas Ladyga,
Montrealis

ŠVIESA UŽ VANDENYNO
Be galo nudžiugino mane Jūsų 

dėmesys. Nuoširdus ačiū už mano 
eilėraščių spausdinimą ir laik
raštį. Tai nepaprasta dovana man, 
didelis šviesulys dvasiai, kada 
apsunksta kasdienybė, kada taip 
norisi prisiliesti prie kažko šven
to ir tikro, ko taip dažnai pasigen
dame, būdami arti vienas kito.

Pasižiūrėjus dabartinių įvykių 
Maskvoje, baisu darosi, kaip ne
suprantame žmogaus gyvenimo es
mės žemėje. Kokie žiaurūs tiks
lai ir kokios nežmogiškos jų sie
kimo priemonės . ..

NORDLAND EXPRESS 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- 
dienįskambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

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

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Ir taip gera, kad iš tolimos Ka
nados per vandenyno ūkus ir man, 
likusiai mažutėje jūsų tėvų žemė
je, šviečia pasiilgti “Tėviškės ži
buriai” ...

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva

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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Lietuva ruošiasi ir laukia
Įvertinę ir išlaikę pagrindi

nius lietuvių tautos kultūros 
bruožus, likome lietuviais, li
kome gyva tautos dalis, nors 
daugiau kaip 50 metų gyvena
me toli nuo savo kilmės kraš
to - Lietuvos. Mūsų šokiai ir 
dainos skambėjo ne vienoje Iš
eivijos dainų ir šokių šventė
je. Dabar atėjo metas sukaup
ti visas jėgas ir dar kartų įro
dyti sau ir visai Lietuvai, kad 
Išeivija, išlaikiusi savo šokį 
ir muziką, džiaugsmingai jun
giasi į istorinę 1994 m. Pasau
lio lietuvių dainų ir šokių 
šventę. Šventė bus istorinė 
ne vien dėl viso pasaulio lie
tuvių dalyvavimo, bet ir dėl to, 
kad ji bus laisvoje Lietuvoje.

Išeivijos meninės dalies ko
mitetas Toronte, pasitardamas 
su Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, jau beveik at
liko visus savo užsibrėžtus 
darbus. Komiteto kvietimu pra
ėjusią vasarą buvo atvykusi 
Lietuvos dainų šventės šokių 
dienos vyriausia vadovė L. Ki
sielienė. Ji susitiko su gausiu 
būriu šokėjų ir šokių grupių 
vadovų, aptarė Lietuvos šven
tės meninius ir organizacinius 
klausimus.

Šis komitetas jau ankstyvą 
pavasrį išsiuntė informaci
nius laiškus visiems šokių ir 
dainų vienetų vadovams, su- 
pažindo su numatyta proga- 
mos eiga Lietuvos dainų šven
tėje. Greitu laiku bus baigta 
sutvarkyti dalyvių registra
cija.

Visiems šventės atlikėjams 
registracijos mokestis - $120 
JAV. Šis mokestis padengs 
penkių dienų nakvynę Vilniu
je, maistą, transportą, reikalin
gą repeticijoms ir pasirody
mams, aikščių ir įgarsinimo apa
ratūros nuomą, reklamas ir t.t.

Jeigu su šventės atlikėju no
rės gyventi artimieji (vyras, 
žmona, nepilnamečio tėvas ar 
motina) registracijos mokes
tis — kievienam $120 JAV. Re
gistracijos mokestis niekam 
negrąžinamas. Dainų šventės 
atlikėjai visus renginius ga
lės stebėti be papildomo mo
kesčio - su specialiais leidi
mais. Šventės atlikėjai, kurie 
ir šoka, ir dainuoja, galės su
derinti repeticijas ir dainų 
šventės koncertus.

Lietuva ruošiasi ir labai lau
kia mūsų visų atvykstant. Iš
eivijos vienetams duotas at
skiras pasirodymo laikas viso
je Dainų šventės programoje. 
Mes negalime būti abejingi, 
mums visiems turi rūpėti, kad 
būtų užpildyti visų chorų laip
tai, šokių rateliai.

Tie, kurie nedainuojam ir 
nešokam, turiem paremti ir pa
skatinti visus parapijų chorus, 
dainų vienetus, šokių grupes ir 
ansamblius. Tai jie, kurie per 
50 metų giesme, daina, šokiu 
sustiprino mūsų dvasią, džiu
gino koncertais meninėse 
programose. Jų dėka išeivi
ja išlaikė savo tautos kul
tūrą.

Atėjo laikas, kai skambia 
daina ir gražiu šokiu mūsų 
atlikėjai turi pasidalinti su 
mūsų visų Lietuva,, taip kaip 
iki šiol dalinomės su ja ir liū
desiu, ir laime, ir džiaugsmu. 
Laiko liko nedaug, tad ilgai 
negalvoję, skubėkime regist
ruotis ir jungtis į istorinės Pa
saulio lietuvių dainų šventės 
dalyvių gretas. Į šokių šven
tę vyksta veteranų ir studen
tų šokėjų grupės, kurie yra ne 
jaunesni kaip 17 metų amžiaus.

Kelionės planas ir lėktuvo 
bilietų kainos greitu laiku bus 
paskelbtos spaudoje. N. B.

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS, įvyksiančios 1994 m. vasarą Lietuvoje, meninės dalies išeivijoje komitetas Toronte. 
Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: J. KARASIEJUS, muz. D. VISKONTIENĖ, L. KISIELIENė, vyriausia šventės vadovė 
Lietuvoje, G. BREICHMANIENĖ, R. KARASIEJIENĖ; antroje eilėje iš kairės: A. NAUSĖDAS, O. NARUŠIENĖ 
N. BENOTIENĖ, R. JURKUTĖ, D. NAUSĖDIENĖ, M. SLAPŠYS

Kalinių sužadėtinė stepasvaranka

Ji globojo lietuvius lenkų kalėjimuose

Didelio šulo netekus
Š. m. rugsėjo 9 d., eidamas 

83 metus, Vašingtone, DC, mi
rė plačių visuomeninių ir kul
tūrinių barų darbuotojas a.a. 
Juozas Bronius Laučka. Palai
dotas rugsėjo 13 d. Dangaus 
Vartų kapinėse Silver Spring 
vietovėje, MD.

Liūdesy liko žmona Izabelė, 
dukterys Pranutė ir Izabelė 
su šeimomis, kiti artimieji 
ir plačioji lietuvių visuo
menė.

Velionis savo gyvenimo ke
lionę pradėjo JAV-se, Brock- 
tone. Jis gimė 1910 m. sausio 
23 d. Dar mažam esant, tėvai 
sugrįžo į Lietuvą ir apsigyve
no Vabalninke. Čia jaunasis 
Laučka augo ir baigė pradžios 
mokyklą, o gimnaziją — 1928 
m. Panevėžy. Tais pačiais me
tais įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą Kaune studijuoti 
teisę.

VILNIAUS VIDURINĖS MOKYKLOS “Lietuvių namai” mokytojai lankosi 
Vasario 16 gimnazijoje Nuotr. M. Šmitienės

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0R3ft
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1994.

Supažindiname su nauja IVIAGrIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų 

siuntinius į LIETUVĄ.

MAGIC BOX

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub. pėdų dėžę MAGIC BOX, 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

PASIŲSTI PRIEŠ

LAPKRIČIO 11
BUS PRISTATYTI 

PRIEŠ KALĖDAS!

TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas ( namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .....................................................  $1 1 -

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX , paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus. 
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos į Vilnių.

Jums reikės tik paskambinti

P0L1MEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Žvilgsnis į praeitį
Rašantis šias eilutes 1935 m. 

lenkų okupuotame Vilniuje jų 
žvalgybos buvo suimtas, tar
domas Lukiškių kalėjime ir 
nubaustas 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu už “priešvals
tybinę veiklą”. Toje pačioje 
byloje buvo suimti dar septy
ni lietuviai ir nubausti nuo 6 
iki 12 metų laisvės atėmimu. 
Po teismo buvome išvežti į 
“garsųjį” Lenkijos Šv. Kryžiaus 
sunkiųjų darbų kalėjimą, esan
tį Kelcų vaivadijoje.

1939 m. žlugus Lenkijai, pa
krikus tvarkai, iš Lenkijos ka
lėjimų į Vilnių sugrįžo 114 lie
tuvių politinių kalinių, kurie 
užsiregistravo Tautiniame Vil
niaus lietuvių komitete. Kita 
nemaža dalis neužsiregistra
vusi išskubėjo pas savo tėvus 
į kaimus. Užsiregistravusiųjų 
tarpe buvo šio rašinio auto
rius ir jo brolis Adolfas.

Lenkijos valdžia, varžyda
ma lietuvių teises, paskelbė 
Vilnijos krašte pasienio zo
ną. Į ją įėjo Vilniaus, Balsto
gės ir Naugarduko vaivadijos. 
Ten dauguma gyveno lietuviai. 
Toje zonoje veikė ypatingi 
įstatymai. Vien tik 1937 m. 
Švenčionių apskrityje lietu
viams buvo sudarytos 1879 ad
ministracinės bylos, slepiant 
politines ...

Švenčionių dukra
Po daugelio prabėgusių me

tų norėčiau prisiminti ir pa
gerbti Vilniaus krašto, Šven
čionių dukrą Veroniką Mamins- 
kaitę-Kulbokienę. Ji gimė 1911 
m. ūkininkų šeimoje, Lygumų 
kaime, Švenčionių valsčiuje. 
Iš profesijos geografė. Mokė
si Švenčionių gimnazijoje. 
Brandos atestatą gavo 1933 m. 
Vilniuje. 1939 m. baigė Vilniaus 
Stepono Batoro universitete 
gamtos-matematikos fakultetą, 
geografijos skyrių. Gavo filo
sofijos magistro laipsnį. 1936- 
38 m. dirbo Vilniuje lietuvių 
mokslo draugijos muziejuje 
priešistoriniame skyriuje. Vė
liau iki pasitraukimo nuo ko
munistinio teroro mokytojavo 
gimnazijose. Pasitraukusi iš 
Lietuvos, mokytojavo Vokie
tijoje. Atvyksui į JAV-bių Bos
toną įsijungė į lituanistines 
mokyklas. Studijuodama Vil
niuje priklausė įvairiom lie
tuviškom organizacijom bei 
draugijom. Priklausė dramos, 
literatų būreliams, Romuvos 
klubui, studentų “Vilties” or
ganizacijai. Aktyviai reiškė
si Vilnijos lietuviškoje veik
loje. Nebuvo tokios Vilniuje 
organizacijos, prie kurių veik
los Veronika nebūtų prisidė
jusi.

Suprantama, be viešųjų or
ganizacijų ir draugijų, Vilniu
je ir Vilniaus krašte veikė ir 
neoficialūs suėjimai ir slapti 
susirinkimai. Labai svarbi 
veikla buvo pavienių asme
nų, besirūpinančių lietuviais 
politiniais kaliniais, jų šei
momis, kurios neteko darbin
gų jėgų. Kalinys Garla buvo 
nuteistas mirties bausme. Vė
liau ji buvo pakeista kalėji
mu iki gyvos galvos.

Tautiniam Vilniaus lietuvių 
komitetui oficialiai rūpintis 
ir šelpti lietuvių politinius 
kalinius, kurių dauguma buvo 
nuteisti už priešvalstybinę 
veiklą, kaltinami šnipinėji
mu Lietuvos naudai, buvo pa
vojinga. Komitetas už tokį rū
pestį galėjo būti uždarytas. 
Jų šalpai reikėjo kitų būdų. 
Lietuviai kalėjo ne tik Vilniu
je, Lukiškių kalėjime. Po teis
mo dažniausiai jie būdavo iš
siunčiami ir į kitus Lenkijos 
kalėjimus.

Vilniaus krašto neturtingiems 
lietuviams ūkininkams būdavo 
neįmanoma nuolat remti sa
vo šeimos narius, patekusius 
į kalėjimus. Tarp kitko prisi
mintina, kad žinomas lietuvis 
advokatas Antanas Juknevi
čius nebuvo prileidžiamas prie 
lietuvių bylų.

Slapta misija
Jauna studentė Veronika 

buvo viena iš keletos, kuriai 
Tautinio Vilniaus lietuvių ko
miteto pirm. Konstantinas Sta- 
šys slaptai pavedė rūpintis 20- 
čia lietuvių kalinių. Ji gavo tų 
kalinių sąrašą su jų vardais, 
pavardėmis ir kalinimo vieto
vėmis. Veronikai tam tikslui 
būdavo skiriami pinigai, iš 
kurių ji turėdavo savo “globo
tiniams” kas mėnesį pasiųsti 
po 5 zlotus. Kai kurios šeimos 
pašalpą gaudavo betarpiškai 
iš komiteto. Ne giminėms ap
lankyti kalinį kalėjime ir jį 
šelpti būdavo gana rizikinga. 
Lietuviai kaliniai būdavo se
kami, su kuo palaiko ryšius. 
Jie buvo laikomi pavojingais 
Lenkijai.

Veronika, savo “bernužė
liams” siųsdama pinigus bei 
kitas gėrybes, prie pavardės 
pridėdavo sužadėtinė. Tai vi
siškai natūralu - kiekvienas 
jaunas vyras galėjo turėti “nar- 
zeczona” - sužadėtinę, kuri 
juo rūpinasi.

1938 m. lenkų slaptoji polici
ja Veroniką įtarė ir pradėjo 
ruošti jai priešvalstybinę by
lą. Jos bute, Plocko gatvėje 
nr. 20, buvo padaryta krata. 
Policija nieko įtartino nera
do. Veronika savo bute dėl at
sargumo nieko įtartino nelai
kė. Sekančią dieną visi Vil
niaus laikraščiai paskelbė, 
kad iš Veronikos Maminskai- 
tės buto policija išvežė sunk
vežimį nelegalios lietuviškos 
spaudos.

Veronikai taip pat buvo pa
vesta remti keletą lietuviškų 
šeimų, kurių sūnūs buvo nu

teisti kalėti iki gyvos galvos.
Netrukus kilo Antrasis pa

saulinis karas. Žlugo Lenkija. 
Lietuvai neilgai teko džiaug
tis savo atgauta sostine Vil
niumi. Lietuvą užtemdė tam
sūs Stalino debesys. Po to - 
hitlerinė svastika, ir vėl Sta
lino piktoji šmėkla. Dalis lie
tuvių paliko savo gimtuosius 
namus ir tėviškes, pasitrauk
dami į Vokietiją. Iš jos vėliau 
išsiskirstė po platųjį pasaulį 
- JAV, Kanadą, Australiją, Pie
tų Ameriką.

Išeivijos veikloje
Veronika, atvykusi į JAV, 

kaip ir Vilniuje bei Vokieti
joje vėl įsijungė į lietuvišką 
gyvenimą. Dalyvavo ateitinin
kų, vilniečių ir kitų organi
zacijų veikloje. Bendradar
biavo spaudoje: “Moterys pa
saulyje”, “Drauge”, “Vyčio” 
žurnale mergaičių skyriaus 
redaktore, Lietuvių enciklo
pedijos, Broniaus Kviklio “Lie
tuvos bažnyčios” bendradarbe. 
Veronikos rūpesčiu ir išlaido
mis 1976 m. Niujorke išleista 
vilniečio muziko Juliaus Si- 
niaus knyga “Dainos ir gies
mės broliams lietuviams”, ku
rių buvo išspausdinta 1000 egz. 
Tai knygai parašė išsamią pra
tarmę. Po 10-25 egz. buvo pa
siųsta lietuviškom parapijom.

Veronika, atvykusi į JAV, 
pagal tuo metu esamas sąlygas 
siuntė į pavergtą Lietuvą pa
galbos siuntinius savo pažįs
tamiems vilniečiams, jų tarpe 
muziko Siniaus šeimai. Vero
nika su savo vyru Vladu šiais 
metais lankėsi Vilniuje ir sa
vo tėviškėje. Įsisteigęs “Šven- 
čionijos” klubas ir švenčioniš- 
kis laikraštis “Rytas” savo bu
vusią dukrą Veroniką ir jos vy
rą Vladą iškilmingai su meile 
pasitiko ir globojo.

Po dvejų metų, nebaigęs uni
versiteto, J. Laučka grįžo Ame
rikon, apsigyveno Bostone ir 
iki 1933 m. redagavo “Darbi
ninką”. Grįžęs į Lietuvą 1933 
metais tęsė pradėtas studijas 
Vytauto Didžiojo universite
te. Teisės mokslus baigė ir 
diplomą gavo 1936 m.

A.a. JUOZAS BRONIUS LAUČKA

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.
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Švenčių proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje.
Skubėkite siųsti siuntinius per mus!

1. Rūkyta dešra..............................1 kg
2. Rūkyta nugarinė ........  1 kg
3. Rūkytas viščiukas ...................1 vnt.
4. “Prlmo” daržovių aliejus .........  3 lt
5. "Prlmo” makaronai.............. 4.5 kg
6. Cukrus ..........  4 kg
7. Miltai .........................................  4 kg
8. Sviestas .................................... 1 kg
9. Tirpi kava.............................. 100 gr

10. Malta kava “Amaretto” .......  230 gr
11. Kavos ballntojas ................. 450 gr
12. Angliškas šokoladas .........  400 gr
13. Dellkates, obuolinis sūris 250 gr
14. Konservuoti ananasai .......  450 gr
15. Sausos mielės.......................3 pok.
16. Švieži bananai .........................  2 kg
17. Švieži apelsinai ar mandarinai 2 kg
18. šampanas............................... 1 but.
19. Aguonų vynlotlnls ................. 1 vnt.
20. Šakotis................................. 2-2.5 kg

Šventinis siuntinys 
S2 -15 kg -$105

1. Rūkyta dešra ............................ 1 kg
2. Rūkyta nugarinė ..................... 1 kg
3. Rūkytas viščiukas ...................1 vnt.
4. “Prlmo" daržovių aliejus ........... 3 lt
5. “Prlmo” makaronai ........  2x900 gr
6. Cukrus ........................................ 2 kg
7. Miltai ........................................ 2 kg
8. Sviestas ......................................1 kg
9. Malta kava “Amaretto" ......  230 gr

10. Kavos ballntojas ................. 450 gr
11. Angliškas šokoladas .........  200 gr
12. Dellkates, obuolinis sūris .. 250 gr
13. Sausos mielės.........................3 pok.
14. Aguonų vynlotlnls ................ 1 vnt.

Šventinis siuntinys 
ULE S3-12 kg-$79
1. Rūkyta deSra .......................
2. “Prlmo” daržovių aliejus
3. “Prlmo” makaronai.............
4. Svietas..................................
5. Cukrus..................................
6. Miltai .....................................
7. Malta kava “Amaretto” ......
8. Kavos ballntojas .................

Galimi priedai prie siuntinių.
Šventiniai siuntiniai jūsų artimie
siems bus pristatyti per 5-10 dienų.
Siuntiniai lėktuvu bus išsiunčiami: spalio 22 ir 29, 

lapkričio 5, 12,19 ir 26, gruodžio 3 ir 10 dienomis.
Siuntiniai laivu bus išsiunčiami: spalio 20 ir 27, 

lapkričio 3,10 ir 17 dienomis.
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 faup

• 1 kg
.... 3 lt
4.5 kg

1 kg įį

2 kg K 
450 gr 
450 gr

Gimnazijoje ir universite
te J. Laučka reiškėsi kaip veik
lus ateitininkas. Panevėžio 
gimnazijoje buvo ateitininkų 
moksleivių kuopos pirminin
ku, Kaune — Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro val
dybos sekretoriumi, vėliau pir
mininku. Vytauto Didžiojo 
universitete vadovavo Atei
tininkų studentų sąjungai, 
įsteigė taip pat teisininkų 
korporaciją “lustitia”.

Pavasarininkų sąjunga 1936 
m. J. Laučką su dr. J. Leimonu 
išsiuntė į Ameriką. Abu šešis 
mėnesius lankė Lietuvos vy
čius ir lietuvių telkinius su 
paskaitomis apie Lietuvos kul
tūrinius laimėjimus.

Nuo to laiko J. Laučka pasi
liko gyventi Amerikoje. Grei
tai įsijungė į spaudos darbą. 
Nuo 1936 iki 1945 m. redagavo 
Bostone “Ameriką”. Dar reda
gavo ir “Studentų žodį”. Tai
pogi tęsė ir studijas — 1937-38 
metais studijavo viešąją tei
sę Kolumbijos universitete. 
1963 m. Georgetown universi
tete įsigijo magistro laipsnį 
iš politinių mokslų, parašęs 
tezę “Parlamentinės sistemos 
įsteigimas Lietuvoje 1918- 
1922 metais.”

Velionis, gyvendamas Niu
jorke (1936-1952 m.), dalyvavo 
įvairių organizacijų veiklo
je: Amerikos lietuvių federa
cijoje, Niujorko lietuvių ta
ryboje, Amerikos karo taupy
mo bonų platinimo komitete, 
Amerikos raudonajame kry
žiuje, Lietuvai gelbėti ko
mitete.

Niujorko 1938-1939 m. pa

saulinės parodos metu vado
vavo komitetui, kuris surengė 
Lietuvių dienų ir dainų šven
tę. Lietuvai praradus nepri
klausomybę, dalyvavo Ameri
kos lietuvių delegacijoje, 
kuri 1940 m. spalio 15 d. lan
kėsi pas tuometinį JAV prezi
dentą. Taipogi 1941 m. buvo 
komitete, kuris Niujorke su
tiko Lietuvos prezidentą An
taną Smetoną.

Nuo 1943 iki 1951 metų dar
bavosi Lietuvių kultūros in
stitute, eidamas vicepirmi
ninko pareigas. Aktyviai da
lyvavo III-me Amerikos lietu
vių kongrese, įvykusiame 1949 
m. Niujorke.

J. Laučka buvo vienas Ame
rikos lietuvių tarybos steigė
jų, būdamas kurį laiką jos vi
cepirmininku. Dalyvavo ir 
BALFo veikloje. Buvo pirmo
sios valdybos narys ir ketve
rius metus ėjo reikalų vedė
jo pareigas. Vėliau buvo pa
keltas į BALFo garbės narius.

1951 m. J. Laučka tapo “Ame
rikos balso” lietuvių tarybos 
redaktoriumi, vėliau lietuvių 
skyriaus vedėju Miunchene.

1958 m. grįžo Amerikon, re
dagavo “Amerikos balso” lie
tuvių laidas ir buvo lietuvių 
tarnybos viršininko pavaduo
tojas.

1966 m. jis vėl buvo išsiųs
tas į Europą dirbti prie Ame
rikos misijos Berlyne, tvarkė 
Amerikos radijo kultūrines 
laidas.

1970-72 m. ėjo “Amerikos 
balso” lietuvių tarnybos re
daktoriaus pareigas, kartu 
būdamas ir žinių komentato
riumi, o išėjęs į pensiją liko 
laisvu darbuotoju.

1975 m. J. Laučka buvo pa
skirtas “Laisvės radijo” Miun
chene lietuvių tarnybos vir
šininku, kur išdirbo iki 1978 m.

Velionis didelę savo darbų 
duoklę atidavė katalikų orga
nizacijoms. Ateitininku buvo 
nuo gimnazijos laikų, užimda
mas šioje organizacijoje va
dovaujamas vietas.

Amerikoje J. Laučka 1948- 
1951 metais buvo JAV Ateiti
ninkų sąjungos pirmininkas, 
1951-52 m. sendraugių sąjun
gos pirmininkas, 1977 m. — 
Ateitininkų federacijos na
rys, o 1979-83 m. — Ateitinin
kų federacijos vadas.

Jis dar aktyviai darbavosi 
Amerikos katalikų federaci
joje, nuo 1941 iki 1946 m. bū
damas šios organizacijos pir
mininku. Dalyvavo ir Lietu
vos vyčių veikloje. Buvo ilga
metis Amerikos lietuvių kata
likų susivienijimo narys, o 
taip pat Katalikų mokslo aka
demijos narys.

Už nuopelnus visuomeninei 
veiklai ir spaudai popiežius 
Jonas-Paulius II 1984 m. J. 
Laučką pakėlė į Šv. Silvestro 
ordino riterius. Vyčių orga
nizacija jam suteikė garbės 
nario žymenį.

Velionis buvo spaudos žmo
gus: redaktorius, įvairių laik
raščių bendradarbis. Rašė 
“XX Amžiuje”, “Pavasaryje”, 
“Ateityje”, “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Tėviškės žiburiuose”, 
“Tėvynės sarge”, “Aiduose”, 
įvairiomis temomis, atsiliep
damas ir į dienos įvykius.

Prieš vienerius metus išleis
tas jo straipsnių rinkinys 
“Žvilgsniai per Atlantą į Lie
tuvą”.

Ne tik šeima ir artimieji, 
bet ir visa lietuvių visuome
nė liūdi, netekusi savo veik
los didelio šulo. J.A.

Nuolatinis “Tėviškės žiburių” foto korespondentas VLADAS BACEVIČIUS, 
paruošęs Klivlande knygų siuntas Klaipėdos ir Kauno universitetams



Lietuvis režisierius Toronto teatre
Kanadiečių spauda apie Jonų Jurašą ir jo režisuotą pjesę “Mirtis ir mergelė"

LAIMA B. KURPIENĖ
Čiliečio dramaturgo Ariel 

Dorfmano pjesė “Death and 
the Maiden” (Mirtis ir merge
lė), prieš porą sezoną palan
kiai sutikta Londone ir Niu
jorke, premjeros Toronte susi
laukė 1993 m. rugsėjo 30 d., 
Canadian Stage Company teat
re. Lietuviams teatro mėgė
jams įdomu ir tai, kad dramą 
režisavo lietuvis rež. Jonas 
Jurašas.

Spektaklyje tik trys veikė
jai: Gerardo Escobar (R. H. 
Thomson), jo žmona Paulina 
(Fiona Reid) ir gydytojas Ro
berto Miranda (Ray Jewers). 
Neįvardintame Pietų Ameri
kos krašte, neseniai išsiva
davusiame iš fašistinio reži
mo, Gerardo atsiveda namo 
svečią, atsitiktinai susitiktą 
gydytoją. Paulina iš jo balso 
atpažįsta svečią kaipo jos 
prievartautoją ir kankintoją 
fašistiniame kalėjime, prieš 
15 metų. Pagaliau niekšas jos 
rankose! Bet ar tikrai svečias 
ir budelis vienas ir tas pats 
asmuo? Niekas iš esmės veika
le pilnai neišaiškinta. Pats 
žiūrovas priverstas daryti iš
vadas nagrinėjant teroro ap
raiškas, keršto troškimą, žmo
gišką silpnybę, atlaidumą.

♦ * ♦
“Death and the Maiden” 

premjeros proga Toronto dien
raštis “The Globe and Mail” 
rugsėjo 25 d. laidoje įsidėjo 
platų, pusės puslapio straips
nį su režisieriaus nuotrauka, 
aptariantį patį veikalą bei 
rež. J. Jurašo mintis jį statant. 
“Aš mėgstu publiką sukrėsti, 
užpykdyti,” pareiškė režisie
rius. Jis nori iš žiūrovų išgau
ti reakciją, ne tik pasyvų dra
mos stebėjimą.

Kate Taylor, straipsnio au
torė, nemano kad veikalas su
silauks tokios reakcijos kaip 
jo pastatymas Kaune 1992 me
tais. Statydamas šią dramą 
Lietuvoje, Jurašas ją “sulie
tuvino”, pakeisdamas veikalo 
vietovę ir veikėjų pavardes. 
Žiūrovai suprato ne tik jo už
uominas apie sovietinio reži
mo kraštutinumus, bet ir apie 
pavdjingą keršto siekimą to
kiame laikotarpyje, kai kylan
tis nacionalizmas Lietuvoje 
gali pavirsti į ksenofobiją. 
Spektakliui pasibaigus, žiū
rovai jį bediskutuodami esą 
priėjo kone prie muštynių ... 
“Šalia sėdintis žiūrovas galė
jo būti ir nusikaltėlis, ir jo 
auka. Žmonės žiūrėjo viens į 
kitą ir matė senus savo prie
šus”. Lietuvos komunistiniai 
laikraščiai pavadino veikalą 
politine propaganda, kiti kri
tikai dramą labai gyrė.

Iš žiūrovų Kanadoje reži
sierius nelaukia tokio įsijau
timo į dramą kaip Lietuvoje. 
Kanadiečių reakciją jis apibū
dina taip: “Tai ne apie mus. 
Mes saugūs, civilizuoti... 
Tačiau šis pastatymas mažins 
politinius veikalo aspektus. 
Aš noriu pabrėžti veikalo uni
versalumą, išryškinti žmogų,
kuris galėtų būti tuo pačiu ir 
nusikaltėlis, ir auka ... Žmo
nės, pergyvenę totalitarinių 
režimų neteisybes, yra veika
lui artimesni, bet jį galima 
suprasti ir iš intymaus, asme
ninio taško žiūrint. .. Galiau
siai, vaidinimo tema yra tiesos 
skleidimas”.

Kaip lietuvis, J. Jurašas ge
rai pažįsta totalitarinio reži
mo siautėjimą. Šio veikalo re
žisavimas jam buvo lyg terapi
ja. Sėkmingai darbavęsis Lie
tuvoj ir Rusijoj, jis buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos, 
kai parašė protestą prieš val
džios priespaudą meno srityje. 
Jis nebuvo kankinamas, bet tu
rėjo iškęsti tardymus, buvo 
verčiamas atsiprašyti už poli
tines klaidas; galų gale išgui
tas iš Lietuvos.

“Jie manė, kad aš dingsiu ka
pitalizmo dykumoje”. Bet išėjo 
kitaip. J. Jurašas sėkmingai 
darbavosi Europoj ir JAV-se. 
Dabar gyvena su žmona, rašy
toja, Muenchene. Atvyksta į 
Niujorką, kur režisavo Broad
way ir off-Broadway teatruose. 
Trumpai lankėsi Kanadoje su

Į" ■SAMOGrtU’ ' j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

veikalu “Smėlio klavyrai”. Čia 
susipažino su R. H. Thomson, 
World Stage festivalio direk
torium. Jis ir paragino J. Ju
rašą atvykti į Kanadą režisuoti 
“Death and the Maiden” prem
jerą Toronte.

J. Jurašas dažnai lankosi 
Lietuvoje. 1989-90 metais, kai 
sovietų tankai dar stovėjo gat
vėse, jis Lietuvoje režisavo 
“Smėlio klavyrus”, parašytus 
Marijos Jurašienės. Bet greit 
režisieriaus džiaugsmas ne
priklausomybės atvertomis ga
limybėmis pavirto į nusivy
limą. Jis norėjo padėti Lietu
vos teatrui, pasidalinti savo 
patyrimu Vakaruose. Pradėjo 
Valstybinio Kauno teatro di
rektoriaus darbą ir bandė šį 
teatrą pertvarkyti. Teatro ko
lektyvas, pripratęs prie senos 
sovietinės sistemos, nepriėmė 
jo vadovavimo. Šį pavasarį jis 
atsistatė iš pareigų. Grįžtų į 
Lietuvos teatrą tik tada, kai 
užaugs nauja teatralų karta, 
nežinanti senos sistemos.

Anot J. Jurašo, Lietuvos 
teatras yra krizėje — neturi 
nei lėšų, nei savim pasitikėji
mo. Nors komunistai ir kišosi 
į kultūrinius reikalus, bet, 
sovietmečiu praradus daug iš
raiškos formų, teatras Lie
tuvoje turėjo didelę reikšmę: 
tiesą skleidė draminėmis me
taforomis. Žiūrovai sekė vaidy
bą, skaitydami “tarp eilučių”. 
Dabar teatrą esą konkuruoja 
kitataučių televizijos progra
mos, vaizdajuostės, radijo ir 
“šiukšlyninė kultūra” kaip 
pvz. vakarietiška pornogra
fija. Artistai ir dramaturgai 
demoralizuoti. “Uždraustas 
vaisius patrauklesnis. Stai
ga viskas pasiekiama — laisva 
spauda, radijas, televizija ... 
Visų dėmesys nykrypo į politi
ką. Parlamento sesijos — ge
riausias teatras”.

J. Jurašas pasakojo, kad ste
bėdamas “Mirties ir mergelės” 
spektaklį Kauno teatre, jis 
atpažino užpakaly jo sėdintį 
vyrą. Tai buvo KGB agentas, 
Jurašą tardęs prieš 18 metų. 
Keistas sutapimas su veikalo 
turiniu? Ne, tai dažnas atsi
tikimas krašte, kuriame tiek 
daug piliečių yra buvę arba 
aukos, arba žiauraus režimo 
kolaborantai. Teatre Jurašas 
būdavo dažnai sveikinamas tų 
pačių kultūrokratų, kurie jį 
kadaise smerkė, giriamas tų, 
kurie jį įdavė KGB-istams. 
“Kasdieniniam gyvenime su
tinki žmones, kurie anksčiau 
buvo galingi. Jie trokšta iš 
mūsų atleidimo”.

Galų gale tai optimistinis 
požiūris ir į savo kraštą, ir į 
šį veikalą, baigia straipsnį 
autorė. J. Jurašas tiki, kad iš
ganymas slypi tiesos atsklei
dime ir kad jo tautiečiai bei 
viso pasaulio žmonija kada 
nors tai suvoks ir išsigelbės.

♦ ♦ ♦
Dramos kritikai Toronte, iš- 

gyrę patį veikalą ir puikią ak
torių vaidybą, taip rašo apie 
J. Jurašo režisūrą:

Antakalnio kapinėse Vilniuje atidengtas kryžius ant dainininkės Beatričės Grincevičiūtės kapo. Paminklą pa
šventino monsinjoras K. Vasiliauskas. Buvo deklamuojama poezija, Beatričės artimieji - buvusi tremtinė sesuo 
Kristina, dukterėčia Liucija, draugai. Aklųjų draugijos nariai padėjo gėlių, prisimindami jos.asmenybės tau
rumą ir nuostabias dainas Nuotr. Alf. Laučkos

“The Globe and Mail” (spa
lio 2 d.) — “Režisieriaus Jono 
Jurašo režisūra patraukliai 
santūri, teikianti (veikalui) 
vaizdinį ir garsinį foną. Jis 
pritaikė improvizacijas (grace 
notes), išryškinančias tekstą 
ir pasakojimą, jų neužgožda- 
mas.”

“The Toronto Star” (spalio 
1 d.) — “Režisierius Jonas Ju
rašas, pabrėždamas (veikalo) 
subtilumus, sukūrė elegantiš
ką, bet kartu ir neramumą su
keliantį (disturbing) pasta
tymą. Nepaprastai jautriai 
realizuota kulminacinė sce
na, kurioje Paulinos savo kan
čių apsakymas išsilieja į Mi- 
rando neva kaltės prisipaži
nimą. Jurašas vaizdingai in
scenizavo ir baigminę “kon
certo” sceną, nors atrodė, kad 
ne visiem žiūrovam buvo aišku, 
kas toje scenoje dėjosi”.

Su Stasiu Dalium po pasaulį keliaujant
ALFONSAS NAKAS

Jau šių 1993-jų data anksty
vą pavasarį išėjo nauja Stasio 
Daliaus knyga, pavadinta “Ki
tuose kraštuose”. Tai pasta
baus žurnalisto - keliautojo 
įspūdžiai, patirti įvairiuose 
žemynuose, miestuose, salose 
(pirmoji tos rūšies knyga, “Pal
mių pavėsy”, išleista 1971- 
siais, o antroji - “Svečiose ša
lyse”, 1989-siais). Ji nemažos 
apimties, netoli 400 puslapių. 
Joje daugiau kaip 100 paties 
autoriaus darytų, tekstus iliust
ruojančių nuotraukų. Daugu
ma ryškios ir įdomios, bet kai 
kurios, spaustuvėje klišes da
rant, labai nutamsintos, nujuo
dintos (pvz. 214 psl. Šv. Sofi
jos katedra, Istambule).

Pirmoji šioje knygoje apra
šyta kelionė po Afrikos kraš
tus, tad, kaip autorius sako, 
juodajame žemyne. Aprašomi 
įspūdžiai iš Kenijos, Bostwa- 
nos, Zimbabwes. Man patinka 
autoriaus nuoširdumas, pasa
kojimas be pagyrų. Antai, bai
siai smalsauja skristi turis
tiniu lėktuvėliu virš Viktori
jos krioklio. Ir skrenda. Ir pri
sipažįsta, kad bijojo. O galė
tų nosį riesti, didvyrį vaidin
ti... Afrikos reportažas su
skirstytas į 20 pavadinimus tu
rinčių epizodų, tad skaityti 
labai lengva. Su daugybe atski
rais pavadinimais epizodų ir 
kitos kelionės.

Turbūt laikantis chronologi
jos, antroji aprašyta kelionė 
vyksta Kanadoje. Iš Toronto, 
autobusu, su 70 lietuvių eks
kursija važiuoja Kvebeko šven
tovių apžiūrėti. Gal apie 10 
psl. teksto ir septynios nuo
traukos.

Dvi didžiausios, plačiausiai 
aprašytos kelionės yra “Skry
dis aplink žemę” ir “Per Balka
nų kraštus”. Abiems skirta be
veik po šimtą puslapių, netoli 
30 epizodų. Pirmojoje palie
čiami P. Amerikos kraštai, Azi
jos žemynas bei salos, Mažoji

Režisierius JONAS JURAŠAS

Azija, Europos pakraštys - Por
tugalija. Antrojoje mane la
biausiai domino Jugoslavija, 
dabar masinių skerdynių, krau
jo ir ašarų upelių kraštas. Au
toriaus keliauta vulkanui dar 
neišsiliejus. Jis pasakoja Ju
goslavijos istoriją. Iš kokių 
valstybių, kokių tautų ir kada 
ji sulipdyta. Vaizdžiai, realis
tiškai kalba apie viešbutį, ku
riame Liubjanos mieste nakvo
jo (180 psl.). Paskui keliauja 
per Belgradą, Zagrebą, Skopje. 
Viskas atrodo normalu ir pa
prasta. Užtat, žinant kas atsi
tiko, apninka atsakymo ieškan
čios mintys.

Paskutinę puslapių šimtinę 
užima trys nevienodo dydžio 
kelionių reportažai: iš Kubos, 
Skandinavijos kraštų ir nuo 
įdomiausio pasaulyje kriok
lio, kuris yra Venezuelo- 
je ir vadinasi Angel Falls. Iki 
šiol skaitęs nužmogintų, visa
da alkanų Sibiro kankinių už
uominas apie gamtos grožį Si
biro užpolarėje, šioje knygo
je randu laisvo keliautojo 
įspūdžius iš sNorvegijos bei 
Suomijos šiaurės, kur irgi sau
lė nepateka ir nenusileidžia 
po pusę metų. O Kubos apra
šymas pats įdomiausiais, nes 
išeiviškoje lietuvių spaudo
je nematytas. Kokio bespalvio 
ten esama gyvenimo!

Šios knygos kalbą taisė Lie
tuvos poetas, Amerikoje metus 
ar daugiau gyvenęs, Julius Ke
leras. Jo darbo vaisiai jaučia
mi. Čia taip pamėgtos bonkos 
pakeistos buteliais, o- kur pa
našius žmones ar daiktus būta
jam laike įpratom rašyti pana
šėjo, daugely vietų ištaisyta į 
panėšėjo. Pastebėjau ir kitų 
teigiamų pataisymų. Bet pasi
taiko vienas kitas nesklandus 
sakinys, kurių taisytojas nepa
matė, ar gal sintaksiniai daly
kai buvo už sutarties ribos.

Pvz.:“Važiuojam iki parko, 
kur stovi paminklas Gandhi. 
Šiame parke buvo sudegintas 
jo kūnas, dabar pavadintas 

jo vardu (m.p., A.N.) ir žmonių 
lankomas” (148 psl.). Jeigu ma
no valia, būčiau šitaip patai
sęs: “Važiuojam iki parko, kur 
stovi Gandhi paminklas. Čia 
buvo sudegintas jo kūnas. Da
bar parkas pavadintas Gandhi 
vardu ir žmonių lankomas”. 
Galėtų būti dar du ar trys va
riantai, ir visi tikslūs. Arba 
šis sakinys: “Liubjanos mies
tą pasiekiam 5 vai. popiet, ku
ris padaro gerą įspūdį švaru
mu ir aukštais masyviais pasta
tais”. O būtinai reikėjo čia 
dviejų sakinių: už popiet dėti 
tašką, o žodį kuris, pakeis
ti į Jis (180 psl.). Bet visa tai tik 
tarp kitko. Aplamai, Stasio Da
liaus kalba graži ir sklandi, o 
Lietuvos inteligento ištaisyti 
nesklandūs žodžiai ją daro dar 
patrauklesne.

Didžiausia šio autoriaus 
nuodėmė, kaip kitose jo kelio
nių knygose, tai ir šioje, yra 
vengimas tikslių datų. Atsi
verskime 5 psl., pirmosios ke
lionės aprašymo pradžią. Ra
šoma: “Vieną vėlyvą pavasario 
dieną aplankiau savo gerą bi
čiulį (...)”. Aplankymas la
bai Svarbus: susitarė keliauti 
į tris Afrikos vasltybes. Kur 
data? To paties puslapio gale:
“Ši kelionė prasidėjo iš Toron
to”. Tai kada gi? Sekančiam (6- 
tam) puslapy: “Lėktuvas iš To
ronto skrido trečiadienį”. 
Skaitytojui lieka išsiaiškinti 
kelios ‘smulkmenos”: kuriam 
pavasarį, kokiam šimtmetyje, 
kurio mėnesio, kuri diena bu
vo tas trečiadienis? Šitaip pra
dedamos visos kelionės, visos 
be datų. Bariau autorių, recen
zuodamas ankstesnę knygą, 
“Svečiose šalyse”. Tuomet da
tų arba visai nebuvo, arba tik 
kurios atsitiktinės, tekstų gi
lumoj. Dabar progresas toks, 
kad sudėtos kelionių aprašy
mų datos kiekvieno reporta
žo gale: 1988 m. rugsėjis-spalis, 
1989 m. spalis-lapkritis, 1990 
m. liepa-rugpjūtis, 1990 m. lap- 
kritis-gruodis, 1991 m. birželis
ir 1991 m. lapkritis. Geriau, ne
gu nieko, bet toli gražu negana! 
Užrašais bloknotuose ir nuo
traukomis apsikrovęs, juk ga
lėjo reportažus rašyti už mėne
sių. Kelionės pradžia - tai kaip 
gimimas: kuo tiksliau nusaky
ta, tuo autentiškiau. Lygiai 
svarbios ir kelionių pabaigos 
datos. Antraip - nėra autentiš
kumo. Kas knygą skaitys už ke
lių dešimtmečių, už datų ven
gimą autoriui negalės dova
noti.

Pastabų apie datas nebebū
čiau rašęs, jeigu žinočiau, kad 
daugiau nebekeliaus, nebeleis 
naujų knygų. Bet spėju, kad 
Stasys Dalius dar daug po pa
saulį skraidys (gal jau vėl skrai
do) su bloknotu ir foto apara
tu. Kai susirinks pluoštai įspū
džių, gims ir naujos knygos. To
dėl ir šios pastabos. Ir linkė
jimai, kad dar ne kartą įspū
džiais dalindamasis su skaity
toju leistų ir jam kartu smagiai 
pakeliauti.

Stasys Dalius, KITUOSE KRAŠ
TUOSE, 1993 metai. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė Čikagoje. 
Mecenatai Leo ir Susan Kli- 
maitis. Kaina $9. Gaunama 
“Drauge”.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, Lithuanian Quar

terly Journal of Arts and Sciences. 
Volume Thirty Nine, number three, 
Fall 1993. Editor of this issue An
tanas Klimas, University of Ro
chester.
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d KOMĖJE VEIKLOJE
Kazimiero Bizausko (1892- 

1941), Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro, diplomato ir atei
tininko, šimto metų gimimo su
kaktis Vilniuje buvo paminėta 
1993 m. balandžio 6 d. Rašytojų 
klube. Išeivijoje jai, atrodo, yra 
skirta prof. dr. Prano Zundės At
lantoje parašyta studija “Kazys 
Bizauskas: Lietuvos atstovas 
JAV”, rugsėjo 22 d. pradėta 
spausdinti Čikagos “Draugo" at
karpoje. K. Bizauską su kitais 
politiniais kaliniais sovietai su
šaudė prie Červenės 1941 m. bir
želio 26 d. Jo palaikai nesurasti.

Naujosios Anglijos baltiečių 
draugija Bostone vis dar rengia 
tradicinius koncertus, jiems pa
naudodama baltiečius atlikėjus ir 
kartais net kompozitorius. Trisde
šimt penktąjį 1993-94 m. sezoną 
rugsėjo 25 d. pradėjo trys lietuvių 
kilmės instrumentalistai: Vytas 
Bakšys (fortepijonas), Lawrence 
Colan (smuikas) ir John C. Boden 
(ragas). Koncerto programai jie 
buvo pasirinkę pirmą kartą atlie
kamą Juliaus Gaidelio kompozi
ciją “Trys lietuvių šokiai”, Kazi
miero Viktoro Banaičio sonatą 
smuikui. Koncertan savo kūri
niais buvo įjungti ir trys tarptau
tiniai klasikai - J. Brahms, P. Du
kas ir F. Liszt. Koncertus rengian
čiai Naujosios Anglijos draugijai 
šiemet vadovauja I. Veitienė.

Čikagietės Alice Salaveičikai- 
tės-Stephens (1905-1984), chorų 
vadovės ir dainavimo pedagogės, 
pirmasis konkursas stipendijai 
laimėti įvyko Čikagoje rugsėjo 
11 d. Metinę tūkstančio dolerių 
stipendiją velionės atminimui 
įsteigė jos dainavimo studijos 
auklėtinės. Giliausius savo darbo 
pėdsakus su lietuviais Alice Ste
phens yra palikusi “Aidučių” an
samblyje. Konkurse dalyvavo aš- 
tuoni jaunieji dainininkai. Pir
mąją konkursinę tūkstančio do
lerių stipendiją laimėjo Klivlan- 
do muzikos institute dainavimą 
studijuojantis sopranas Virgini
ja Bruožytė-Muliolienė, daina
vimo studijas pradėjusi Austra
lijos Melburne. Kritikai šiltai 
sutiko Klivlando muzikos insti
tute balandžio mėnesį jos atlik
tą vienintelį vaidmenį prancūzo 
Francis Poulenč”vienam žmogaus 
balsui skirtoj operoj “La voix 
humaine”.

Prof. dr. Albinas Liaugminas, 
pedagogas ir psichologas, gimęs 
1907 m. birželio 10 d. ūkyje prie 
Laižuvos, dabartiniame Mažeikių 
rajone, mirė 1992 m. liepos 19 d. 
Floridoje. Velionis, baigęs Mažei
kių gimnaziją ir Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinių moks
lų fakultetą, studijas tęsė Pary
žiuje ir Ženevoje. Lietuvoj 1941- 
44 m. vadovavo Vilniaus pedago
giniam institutui, lektoriumi dir
bo Klaipėdos pedagoginiame ins
titute, Vilniaus dailės akademi
joje ir Vilniaus universitete. Išei
vijoje velionis profesoriavo ke
turiuose Kolumbijos Bogotos uni
versitetuose, Čikagos Lojolos uni
versitete. Š.m. rugsėjo 2 d. urną 
su velionies pelenais Vilniun nu
vežė jo našlė Danutė Vasiliauskai- 
tė-Liaugminienė ir sūnus Riman
tas. Laidotuvės rugsėjo 9 d. bu
vo pradėtos gedulinėmis Mišiomis 
Nekaltai Pr. Marijos šventovėje. 
Atsisveikinimas su velioniu įvy
ko Vilniaus pedagoginiame uni
versitete. Urna su pelenais rugsė
jo 10 d. palaidota Laižuvoje.

Dail. Vytautui Kazimierui Jo
nynui Didžiojo kunigaikščio Ge
dimino III laipsnio ordiną rugpjū
čio 19 d. Vilniuje įteikė Lietuvos 
prez. Algirdas Brazauskas. Įteiki
me dalyvavo dukra Giedra Jony- 
naitė-Tronconė, prancūzų litera
tūros profesorė. Ordinas V. K. Jo
nynui paskirtas už jo nuopelnus 
Lietuvai, daugiausia susietus su 
veikla išeivijoje. Čia jis 1946 m. 
Vokietijos Freiburge įsteigė Tai
komosios dailės mokyklą, kūrybi
niam gyvenimui paruošusią jau
nuosius išeivijos lietuvių dailinin
kus. Ryškius savo meninio darbo 
pėdsakus V. K. Jonynas yra pali
kęs dviejose lietuvių koplyčiose: 
Šiluvos Marijos - Nekalto Prasi
dėjimo JAV katalikų šventovėje 
Vašingtone, lietuvių tautos kanki
nių Aušros Vartų - Šv. Petro ba
zilikoje Vatikane. Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino III laipsnio or
dinus nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos vyriausybė anksčiau yra 
paskyrusi poetams Justinui Mar
cinkevičiui ir kun. Ričardui Miku
tavičiui, matematikui dr. Jonui Ku
biliui, po ilgų darbo metų poil- 
sin pasitraukusiam Vincui Balic- 
kui, Lietuvos atstovybės reikalų 
tvarkytojui, dabartiniam atgimu
sios Lietuvos ambasadoriui Lon
done.

Rokiškio krašto muziejus šie
met atšventė veiklos šešiasdešimt
metį. 1940 m. jam buvo paskirti 
Pšezdeckio dvaro rūmai, į kuriuos 
buvo perkelti dar negausūs rūdi
niai iš Rokiškio gimnazijos. Po
karyje tuos rūmus teko užleisti 
Lietuvon sugrįžusiai sovietinei 
armijai. Rokiškio krašto muzie
jus, netekęs pagrindinių patalpų, 
savo vertybes buvo priverstas su
kišti į palėpes ir užkampius. Sau
gyklose dabar jau yra 48.000 ra
dinių, bet neturima vietos jų pa
rodoms. Seniai vykdomas atgautų 
dvaro rūmų atnaujinimas vis dar 
nėra baigtas. Pernai juose buvo 
atidarytas žymaus tautodailinin
ko Liongino Šepkos (1907-1985) 
medžio drožinių ir skulptūrų sky
rius. Jame yra ir daug darbų re
liginėmis temomis. Rokiškio kraš
to muziejui dabar vadovauja J. 
Šniokienė. Tautodailininkui L. 
Šepkai jame skiriamas ypatingas 
dėmesys, nes šis talentingas me
nininkas yra gimęs Šiaudinėje, 
dabartiniame Rokiškio rajone.

Geografas prof. dr. Stasys Vai
tekūnas vadovaus Klaipėdos uni
versitetui. Jo įvesdinimas rekto
riaus pareigoms įvyko Klaipėdos 
dramos teatre. Iškilmę malda pra
dėjo Kauno Šv. Mykolo Arkange- 
lo (Įgulos) šventovės rektorius 
poetas kun. Ričardas Mikutavi
čius. Lietuvos evangelikų liute
ronų vysk. Jono Kalvano ekume
ninius linkėjimus perdavė jų kun. 
Darius Petkūnas. Skambėjo Klai
pėdos krašto gyventojų giesmė 
“Taigi imk mano ranką ir vesk 
mane”. Po priesaikos rektorius 
prof. S. Vaitekūnas perskaitė 
Klaipėdos universiteto ateičiai 
skirtą kalbą. Jis pranašavo, kad 
nedideliame universiteto mieste
lyje mokysis gabiausi Lietuvos ir 
užsienio studentai, o profesūra 
bus laukiama kituose Europos 
miestuose. Baltijos pakrantėje 
universitetas turės modernią jū
rų laboratoriją, uoste — moko
muosius ir ekspedicinius jūrų uni
versiteto laivus. Įvesdinimo iš
kilmėje dalyvavo Norvegijos am
basadorius P. G. Stawnumas.

Etninio muzikavimo institutas 
su Lietuvos tautinės kultūros cent
ru surengė kraštotyros ekspedi
ciją Šakių rajone. Docento R. 
Apanavičiaus vadovaujami eks
pedicijos dalyviai lankėsi pas 
senuosius kaimo muzikantus Gel
gaudiškyje, Griškabūdyje, Luk
šiuose, Duobiškiuose bei kituo
se kaimuose, ieškodami suval
kietiško kankliavimo ištakų. Šis 
muzikavimo būdas antrojoje XIX 
š. pusėje yra atsiradęs Zanavy- 
kijoje, Sintautų valsčiuje. Ka
tilių kaime ten gyveno žymusis 
kanklininkas Pranas Puskunigis 
(1860-1946). Suvalkietišku kank
liavimu garsėjo ir netoli nuo jo 
gyvenęs S. Katilius-Kalvaitis. Se
nųjų kanklininkų gyventa ir Skais- 
giriuose, Šlamuose, Navatkuose, 
Vaitiekupiuose bei kituose kai
muose. Ekspedicijos nariai neuž
miršo ir armonikomis bei kitais 
instrumentais grojusių kaimo mu
zikantų.

Vinco Krėvės romaną “Mig
lose” išleido “Mintis” Vilniuje. 
Autorius antrinėje antraštėje jį 
yra pavadinęs priešbolševikinių 
laikų reportažu. Pirmoji romano 
dalis buvo išleista Lietuvoje 1944 
m., o antrosios dalies likimo ne
žinojo ir į Vakarus pasitraukęs 
V. Krėvė. 1949 m. jis skundėsi 
laiške, kad dingo to valdininkų 
gyvenimą vaizduojančio romano 
antrosios dalies mašinraštis. Iš 
tikrųjų jis buvo saugomas ir lau
kiama progos atspausdinti. Ant
rąją romano “Miglose” dalį pa
skelbė “Pergalės” žurnalas 1989 
m. 6-8 nr., o dabar jį visą viena 
knyga išleido “Mintis”. Romaną 
spaudai paruošė ir įvadinį žodį 
parašė Albertas Zalatorius. Džiu
gas Germantas, supažindindamas 
“Lietuvos ryto” skaitytojus su 
nepriklausomos Lietuvos valdi
ninkų gyvenimu, rašo: “Romano 
pagrindinis herojus departamen
to direktorius Jonas Griaužiūnas 
parodomas kaip tipiška valdinin
kijos figūra, kurios esmė — rū
pintis savo karjera. Susvyravus 
kėdei — nebėra į ką remtis. Su 
įtaigia ironija rašytojas vaiz
duoja, kaip Griaužiūnas po dau
gelio metų imasi skaityti knygas 
— Putino ‘Altorių šešėly’ — ir su
glumsta, kad esama tikros lietu
vių literatūros, tačiau tai jam 
nepažįstamas, svetimas pasaulis. 
Romane veikia ir tikros, istori
nės figūros, kurias nesunku atpa
žinti iš pavardžių: Betulis (Tūbe
lis), Linšigas (Šilingas), Rominas 
(Mironas) ir 1.1. Sutinkame ir pa
tį prezidentą Smetoną. Romane 
skaudžiai išsakytas rūpestis dėl 
Lietuvos likimo ...” V. Kst.
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90-179 d. term, ind........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.25%
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.... 4.50%
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. 4.50%
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.

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

q\/i ELECTRICAL 
DVL 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.

MASKELL INSURANCE
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

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro a?veju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 7'66-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Amžiaus sukakties proga
“Lietuvos sportas” prieš 55-erius 

metus, 1937 m. 5-me numeryje “Iš 
P.L.P. Karo mokyklos gyvenimo” 
rašė:

“Ne paslaptis, kad žvalūs Lietu
vos kariūnai, kai tik pasirodo gat
vėje, patraukia visų akis. Šeštadie
nį, vasario 6 dienų kariūnai suren
gė tradicinį sporto vakarų, į kurį 
suėjo labai daug svečių. Programos 
pirmuoju numeriu buvo laisvieji 
judesiai. Toliau sekė pratimai ant 
žiedų. Čia iš būrelio gimnastų iš
siskyrė 20 metų kariūnas, jaunes
nysis puskarininkis Stepaitis, ku
ris ant žiedų taip įsisupdavo, kad 
gražiosios lyties atstovės iš nuo
stabos jausmingai, kone tragiškai 
suaikčiodavo . ..”

Perskaičius šių skiltį, pakartotų 
dabartinio “Lietuvos sporto”, lei
džiamo Vilniuje 1993. 2. 11 laidoje, 
sugriebė smalsumas pasitikrinti, ar 
tai tas pats Stepaitis — torontietis, 
buvęs puskarininkis, kuris anuo me
tu žavėjo svečius puikiu pasirody
mu ant žiedų? Neapsirikta. Tai tas 
pats Herbertas Stepaitis, šiandien 
dar nenuilstamai besidarbuojųs vi
suomeniniuose bei sporto baruose. 
Amžiaus sukakties proga norisi šį 
nepriklausomos Lietuvos karo mo
kyklos auklėtinį, 1938 metų XIX-os 
laidos karininkų, baigusį Karo mo
kyklų pirmuoju, pristatyti skaity
tojui. Jis buvo tos mokyklos ir 
sportinio švitėjimo laikotarpio da
lyvis bei liudininkas.

Herbertas Stepaitis baigė Tau
ragės aukštesniųjų komercinę mo
kyklų 1935 m. kaip geriausias mo
kinys. Mokslo metais buvo aktyvus 
sporte. Žaidė jis krepšinį mokyk
los rinktinėje, dvejus metus ledo 
ritulį ir buvo mokyklos stalo te
niso meisteriu. 1935 m. rudenį įsto
jo į PLP karo mokyklų, kurioje gre
ta privalomų mokslų, laisvalaikį 
skyrė sportui. Mėgo žaisti šachma
tais. Organizavo karo mokykloje 
vidaus (tarp kuopų — trys kadro 
ir dvi aspirantų) varžybas, taip 
pat mokyklos rinktinės susitikimus 
su Kauno šachmatininkų klubais. 
Domėjosi ir praktikavosi įrankių 
gimnastikoje (turnikas, žiedai, ly
giagretės ir arklys). Per mokyklos 
pirmenybes H. Stepaičiui buvo pri
pažintas meisterio vardas. Jis žai
dė ir krepšinį. Reikia neužmiršti, 
kad Karo mokykla tuo metu turėjo 
nemažai gerų krepšininkų, 1937- 
1939 m. Europos krepšinio pirme
nybių čempionų komandos dalyvius 
— Artūrų Andrulį, Pranų Mažeikų, 
taip pat Lietuvoje žinomus ir iški
lius, kaip Saladžių, Hofmanų, Pa- 
rancevičių, Kulakauskų ir kitus.

Karo mokyklų Herbertas Stepai
tis baigė 1938 m. gegužės 12 d. Tar
navo Hl-čiame artilerijos pulke. 
Beje, tuo pačiu metu baigė 8 mė
nesių aviacijos oro žvalgų kursus

HERBERTAS STEPAITIS ir šian
dien dar energingas ir veiklus 

Nuotr. Sig. Krašausko

ir 1939 m., po paskelbtos karo mo
bilizacijos pabaigos, buvo sugrą- 
žintas atgal į Karo mokyklų instruk
toriumi. 1940 m. birželio 15 d., Rau
donajai armijai okupavus Lietuvų, 
visos jaunųjų karininkų svajonės 
tarnauti savai tėvynei sužlugo.

Praslinkus keliems mėnesiams, 
okupantai paskelbė Pabaltijo kor
puso krepšinio pirmenybes. Karo 
mokykla turėjo stiprių komandų, 
o neseniai baigusius buvo galima 
dar įtraukti į jų. Buvo užsiregis
truota pirmenybėms, turint vilties 
bent krepšinio aikštelėje sovietams 
parodyti mūsų pranašumų ir aukštų 
lygį sporte.

Pirmenybės vyko dviejose grupė
se, kurių pirmojoje dalyvavo dvi 
lietuvių ir 8 sovietų komandos. Šio
je grupėje varžybos be vargo buvo 
laimėtos, kai kurias rungtynes už
baigiant per 100 taškų rezultatu. 
Baigminės rungtynės vyko Rygoje 
su antrosios grupės čempionu, ku
rį taip pat stipriai nugalėjus, lai
mėtojų taurė buvo parvežta į Karo 
mokyklų, tuo metu jau persikėlusių 
į Vilnių.

Lygiagrečiai, sovietų pravestose 
Pabaltijo korpuso futbolo varžy
bose žaidė Karo mokyklos ir avia
cijos daryta rinktinė. Ji taip pat be 
vargo laimėjo pirmųjų vietų ir kar
tu su krepšininkais parsivežė lai
mėtojų taurę iš Rygos.

Vėlesnis laiko tarpsnis buvo Aust
rija ... ir 1948 m. birželio vidury 
pradžia naujo gyvenimo Kanadoje, 
kurion H. Stepaitis atvyko pagal 
darbo sutartį su Ontario Hydro 
bendrove. Dirbdamas netoli Toron
to, užmezgė ryšį su tuo metu jau 
užuomazgų darančia būsimųja “Vy
čio” sporto klubo veikėjų grupe. 
Pradėjo žaisi šachmatus, treniruo
tis krepšinyje. “Vyčio” klubo šach
matininkų komanda Toronto mies
to pirmenybėse du kartus laimė
jo meisterio vardų. Pirmųja

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.

lenta žaisdavo Hamiltone gyvenan
tis Povilas Vaitonis, buvęs nepri
klausomos Lietuvos ir Kanados 
meisteriu. H. Stepaitis 1952 m. lai
mėjo “Vyčio” klubo šachmatų meis
terio vardų. “Vyčio” šachmatinin
kų komanda taip pat porų kartų lai
mėjo ŠALFASS-gos meisterių titulų. 
1957 m. H. Stepaitis pradėjo žais
ti golfų. Šio žaidimo klausimais 
yra rašęs “Tėviškės žiburiuose”, 
populiarindamas jį lietuvių tarpe. 
Dar ir šiandien H. Stepaitis yra la
bai aktyvus golfininkas.

Herbertui Stepaičiui linkėtina 
jo amžiaus sukakties proga daug 
sveikatos ir dar daug gražių metų, 
žaidžiant golfų. Linkėtina taip pat 
ir toliau su nenuilstama energija 
talkinti visuomeninio gyvenimo 
baruose.

Golfo varžybos
ŠALFASS-gos tarpmiestinės gol

fo varžybos įvyko 1993 m. rugsėjo 5-
6 d.d. Port Huron golfo aikštyne, ne
toli Detroito. Varžybose dalyvavo 110 
golfininkų iš Čikagos 45, Toronto 36, 
Detroito 16, Klivlando 8, Los Ange
les 4 ir Bostono 1. Varžybas sklan
džiai pravedė Čikagos Lietuvių gol
fo klubos komitetas, kuriam vado
vavo A. Žvinakis. Komiteto nariai: 
S. Balta, A. Dagys, C. Dauskurkas 
ir P. Striupaitis. Gražiai pravestas 
susipažinimo vakaras su vaišėmis, 
kurių paruošimui vadovavo Aldona 
Urbienė su talkininkėmis. Sekan
čiais metais varžybos vyks Kanado
je. Jas praves Toronto lietuvių gol
fo klubas.

Komandinių varžybų laimėtojai - 
vyrų: I v. Čikagos A komanda su 968 
taškais, II v. Toronto A - 986, III v. 
Klivlando komanda - 997. Su išlygi
namaisiais smūgiais, I v. Toronto B
- 903; moterų: I v. Čikaga - 783, II v. 
Torontas - 807. Individualių varžybų 
laimėtojai - meisterių klasė: I v. P. 
Stukas, Čikaga - 152, II v. R. Skrips- 
tas, Klivlandas - 152, III v. R. Kleiza, 
Čikaga - 153. Išl. smūgių kl. I v. M. 
Salem, Klivlandas - 148. Vyrų A kla
sė: I v. A. Stauskas, Toronto - 161, 
II v. A. Mikelėnas, Toronto - 165, III 
v. V. Memenąs, Detroitas - 166. Išl. 
smūgių kl. I v. S. Paplauskas, Los 
Angeles - 142. Vyrų B. kl.: I v. R. Kar- 
tavičius, Toronto - 172, II v. D. Ste
ponavičius, Klivlandas - 180, II v. A. 
Karas, Čikaga - 180. Išl. smūgių kl.: 
I v. D. Marijošius, Toronto - 144. Vy
rų C kl.: I v. V. Vaičiūnas, Toronto - 
186, II v. Z. Urba, Čikaga - 190, III v. 
P. Striupaitis, Čikaga - 193. Išl. smū
gių kl. I v. A. Zaleskis, Toronto - 153. 
Vyrų D kl.: Iv. A. Čepulionis, Čikaga - 
206, II v. L. Gylys, Čikaga - 210, III 
v. J. Ramas, Toronto - 211. Išl. smū
gių kl.: I v. L. Saplys, Toronto - 143. 
Vyrų senjorų kl.: I v. B. Stverak, Či
kaga - 180, II v. D. Laurinavičius, 
Toronto - 185, III v. V. Siminkevi- 
čius, Toronto - 187. Išl. smūgių kl.: 
I v. J. Kolinske, Detroitas - 144. Vyrų 
juniorų kl.: I v. V. Ringus, Čikaga - 
176. Išl. smūgių kl.: I v. J. Mikelė
nas, Torontas - 192. Moterų A kl.: I v. 
R. Stverauskienė, Čikaga - 173, II v. 
A. Vaitkienė, Čikaga - 175, III v. D. 
Deksnytė, Toronto - 182. Išl. smū
gių kl.: I v. T. Eimontienė, Toronto
- 139. Moterų B kl.: I v. I. Jakimčius, 
Detroitas - 238, II v. G. Dauskurdie- 
nė, Čikaga - 239, III v. O. Antanai
tienė, Čikaga - 241. Išl. smūgių kl.: 
I v. N. Simokaitienė, Čikaga - 157.

Devyniasdešimt metų veiklos 
sukaktis

Niujorko lietuvių atletų klubas 
(LAK) šiais metais mini savo 90-ties 
metų veiklos sukaktį. Tai yra viena 
iš seniausiai įsisteigusių sporto 
organizacijų pasaulyje. LAK vado
vybė šią sukaktį ruošiasi iškilmin
gai paminėti 1993 m. lapkričio 6 ir
7 d.d. Lapkričio 6 d. minėjimas dau
giau taikomas jaunimui. Akademi
nėje dalyje lietuviškąją dalį pra
ves Algirdas Šilbajoris, o angliš- 
kajai - LAK krepšinio sekcijų vado
vas Pat Torney. Programai vadovaus 
Giedrė Stankūnienė. Vėliau bus iš
kilmingi pietūs su šokiais. Lapkri
čio 7 d. programa daugiau taikoma 
vyresniesiems. Aleksandro Vakselio 
paskaita (tai buvęs ilgametis LAK 
pirmininkas ir klubo garbės narys). 
Meninę dalį atliks mezosopranas 
Danutė Grauslytė iš Lietuvos. Pro
gramai vadovaus Romas Kezys. Abu 
renginiai vyks “Kultūros židinyje”. 
Sportininkai ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

ŠARŪNUI MARČIULIONIUI, “Gol
den State Warriors” gynėjui, tre
niruotės pobūdžio rungtynėse su 
St. Mary’s universiteto komanda 
trūko dešinės kojos kelio sausgys
lės. Neaišku, ar jis begalės iš viso 
žaisti NBA lygos 1993-94 m. sezo
ne. Šį gerą sportininką ir garbin
gą lietuvį lydi nesėkmės. Praeitą 
NBA sezoną iš 80 jis galėjo žaisti 
tik 30 rungtynių.

iiiį s 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

4.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% UŽ OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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. 

savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

SOLD
COLDUJeiX 
BANKGRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesC

DAIVA DALI ND A, BBA, 
Broker Tel. (416) 231 -5000

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliamo 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

MONTREALYJEWBI^Wa
Naujas telefonas 

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

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

Tel. 1-905-434-1847
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Skautų veikla
• Jau balsuotojus pasiekė LSS 

vadovybės rinkimų prezidiumo 
biuletenis nr. 2. Jame išspausdin
tas kandidatų-čių sąrašas, pa
skelbtos skautiškos biografijos. 
Taip pat paskelbti dalyviai, pri
jungti sueigų balsavimo lapai su 
vokais. Gavę balsavimo lapus, ne
delsiant prašomi balsuoti už pa
sirinktus kandidatus ir lapus grą
žinti iki lapkričio 13 d. (pašto 
antspauda). Balsų skaičiavimas 
įvyks lapkričio 20 d. Rinkimų da
lyviai prašomi ir toliau siųsti sa
vo siūlymus ar pasisakymus prezi
diumui - jie bus skelbiami sekan
čiuose biuleteniuose.

• Spalio 31 d. - Kapinių lanky
mo diena. Kas dar neužsisakėte 
gėlių kapų papuošimui, prašomi 
kreiptis į O. Narušienę tel. 277- 
1128 arba Ritą Gast tel. 274-0059. M.

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

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

KELIONĖS
Į LIETI VY
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 
I. (416)593-0600 FAX 593-0604



Kanados įvykiai
grupę Kanadon vilioja lengvi 
labdaros pašalpų įstatymai, 
moterims su vaikais parūpi
nantys pakankamai lėšų pasto
gėms ir pragyvenimui, teisę 
nemokamai naudotis sveika
tos drauda ir net dantų gydy
mu. Tokio nemokamo dantų gy
dymo neturi net ir didžioji ka
nadiečių dalis.

Kanados imigracijos atsto
vas Milt Best pranešė, kad gru
pė, pasiprašiusi politinės glo
bos, kanadiečių pareigūnų ap
klausos turės laukti Buffalo 
mieste. Amerikiečiai informa
vo, kad kiekvienas grupės na
rys buvo sumokėjęs po 3.000 
dolerių už nelegalų įvežimą 
į JAV ir atvykimą Torontan 
per Buffalo miestą. Ateivių 
iš Somalijos atstovai Toronte 
aiškino, kad tiek dolerių tu
rinčią grupę sudarė diktato
riaus M. Aidido žymiųjų rėmė
jų vaikai, saugiam gyvenimui 
užtikrinti atsiųsti Kanadon.

V.Kst.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Gurhan pažeidė labdaros tai
sykles, be jokio pranešimo 
išvykdama pas savo vyrą M. 
Aididą Magadišan. Tokiais 
atvejais su leidimu užsieny
je galima pasilikti tris mėne
sius. Ji be leidimo Mogadiše 
išbuvo penkis mėnesius, visą 
laiką gaudama kanadiškos 
labdaros pašalpas. Torontan 
grįžo nėščia ir jau turi du Ka
nadoj gimusius vaikus, augan
čius Kanados piliečiais.

Dabar Chadiga Gurhan gy
vena Ontario provincijos Lon
done, ten persikėlusi slapta 
iš Toronto. Rašoma, kad jos 
apsauga buvo pradėję rūpin
tis Kanados RCMP policijos 
pareigūnai. Mat rašiniai spau
doje į ją atkreipė dėmesį ir 
kitų Toronte gyvenančią atei
vių iš Somalijos. Jų eilėse yra 
ir jos vyro diktatoriaus M. Ai- 
dido priešų. Tas jos staigus 
išsikraustymas iš Toronto tur
būt buvo atliktas su RCMP po-

Lietuvos kankinių šventės metu 1993 m. rugsėjo 26 d. Anapilio muziejuje buvo išstatyti įvairių Lietuvos kraštų 
tautinių drabužių piešiniai. Nuotraukoje iš kairės: muziejaus darbuotoja LINA MOCKUTĖ, piešinių autorė daii. 
ELYTĖ BALKYTĖ-ZUBIENĖ ir muziejaus vedėja dr. RASA MAŽEIKAITĖ Nuotr. J. Zubio

licijos pagalba,
Kanadoje yra ir kitų diktato

riaus M. Aidido šeimos narių 
bei giminių. Kanadiečiams ne
patinka per daug laisvas to
kių asmenų įsileidimas Kana
don ir jų pragyvenimo užtikri
nimas valdinėmis labdaros pa
šalpomis. Daug kam atrodo, 
kad M. Aididas bei kiti Soma
lijos diktatoriai patys galėtų 
pasirūpinti savo šeimomis. 
Juk jie turi pakankamai lėšų 
nesibaigiančioms tarpusavio 
kovoms, ignoruodami badu 
mirštančius gyventojus ir net 
vaikus. Tokiose aplinkybėse 
pasauliui nėra jokio reikalo 
maitinti dar ir diktatoriukų 
šeimas.

Politinės globos Kanadoje 
praėjusią savaitę pasiprašė 
didelis būrys kitų ateivių iš 
Somalijos. Jie, nelegaliai at
vykę į JAV, Kanadon atėjo iš 
Buffalo miesto. Grupę sudarė 
šešios moterys ir 22 vaikai. 
Aiškiai buvo matyti, kad šią

/^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND 

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $35.00, 

rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

Vardas, pavardė.................................................. .....................
Adresas .....................................................................................

Siunčiu prenumeratą...............dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. A OMINIS TRA C!J A

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

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

Prašykite informacijų.
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279 
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

PUIKI KELIONĖ 
LIETUVIŠKOMS ŠEIMOMS!
7 dienos i 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

Įvairios žinios
Lietuvos kareivių motinų są

junga išleido 1993 m. rugpjū
čio 29 d. data pažymėtą, pla
čiai paskleistą kreipimąsi į 
Lietuvos prezidentą, seimą, 
vyriausybę, Lietuvos žmones 
ir išeiviją, nusakantį karei
vių motinų skausmą pergyve
nant sūnų netekimą ar jų suža
lojimą Afganistano kare ar 
įvairiose kitose sovietų armi
jos priverstinose užduotyse. 
Nurodoma, kad du kartus buvo 
atmestas Lietuvos kareivių 
motinų sąjungos pateiktas 
įstatymo projektas kompen
sacijų reikalu. Išreikšta vil
tis, kad pagaliau Lietuvos sei
mas ir vyriausybė teigiamai 
išspręs šį supratimo ir teisin
gumo klausimą.

Platesnį tuo reikalu prane
šimą skaitė Lietuvos kareivių 
motinų sąjungos pirm. Birutė 
Kairienė Lietuvos — išeivijos 

studijų savaitėje Birštone rug
pjūčio 16-21 d.d. Pranešime 
nurodoma, kad pokario laiko
tarpiu netekome 1200 jaunuo
lių, daugiau kaip 800 buvę su
žaloti. Kai kurios motinos ne
tekusios visų šeimos sūnų. 217 
motinų ne dėl senatvės šios 
dienos nebesulaukė. Užmirš
tos “gyvename lyg svetimos 
tarp savųjų”.

Negaunant atitinkamos pa
ramos iš vyriausybės, tenka 
verstis aukomis. Atidaryta 
valiutinė sąskaita komerci
niame banke “Aurabankas”, 
Vilniuje, Gedimino pr. 6, sąsk. 
nr. 06400022/700070749. Pirma
sis aukotojas buvo V. Lands
bergis, įnešęs 100 JAV dole
rių. St. Vilinskas iš JAV, lan
kydamas Lietuvą, paliko 50 
JAV dolerių. Aukomis remia 
išeivijoje veikiančios Lietu
vos karių veteranų s-gos “Ra
movė” skyriai, LD kunigaikš
tienės Birutės dr-jos centri
nio Čikagos skyriaus pirm. Z. 
Juškevičienė ir būrelis gera
darių Europoje. Iškeltas pa
vyzdys rašytojos Vyt. Žilins
kaitės, kuri savo knygos “Pra
šė neverkti” honorarą pasky
rusi paminklo statybai.

Lietuvos kareivių motinų 
sąjungos adresas: 5125 Mairo
nio 3-2, Baisogala, Radviliš
kio raj., tel. 55756 (kodas 8-292).

Inf.

Visur savi
Sumanė žvėrys tiesti tiltą 

per upę. Projektą apsvarstė, 
gali imtis darbo — reikia tik 
statybinių medžiagų. Kur gau
ti? Reikia kreiptis į statybos 
ministeriją. Sutaria siųsti la
pę — ji gudri, mokės išprašyti. 
Bet lapė sugrįžta nieko nepe- 
šusi, tik aplamdyta uodega. 
Siųs vilką — jis griežtas, iš
reikalaus. Ir tas grįžta tuščio
mis. Ką daryti? Sako asilas:

— Aš važiuosiu — gausiu.
Na, komandiruoja asilą. Pra

eina diena kita — grįžta asi
las su važtaraščiais, su pažy
mėjimais. Žvėrys neatsistebi:

— Kaipgi tu gavai?
— Paprastai: kur tiktai einu, 

visur savi, visur pažįstami.

Visko bijo
Kalbasi vaikai. Vienas ir 

sako:
— Mano tėvelis nieko nebijo. 

Jis turi nusipirkęs malūn
sparnį.

— Maniškis irgi nieko nebijo, 
- giriasi kitas. - Jisai turi nu
sipirkęs šautuvą.

O trečiasis sako:
—Mano tai visko bijo. Kai šeš

tadienį mama buvo išvykusi į 
bulviakasį, tai bijodamas naktį 
vienas miegoti, jis parsivedė 
kaimynę.

* * *
Eina gatve vyras su žmona. 

Vyrui nusišypso praeinanti 
mergina.

— Matai, kaip man dar šyp
sosi merginos? - giriasi vyras.

— Kai aš tave pirmą kartą pa
mačiau, tai kvatojau pilvą su
siėmusi ...

* * *
— Koks skirtumas tarp advo

kato ir rato?
— Skirtumas toks: advokatas 

nepateptas tyli, o ratas - 
girgžda.

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

Autoaikštės darbai pajudėjo
Š. m. ankstyvą pavasarį Ana

pilio korporacijos valdyba ir 
Šv. Jono lietuvių kapinių komi
sija paskelbė Anapilio auto
aikštės vajų, prašydamos lietu
vių visuomenės nuoširdžios 
paramos.

Kreipimesi į visuomenę nu
rodyta, kad yra susidėvėjusi 
autoaikštė; reikalinga naujo 
tvirtesnio grindinio ir asfalta
vimo. Buvo kviečiama visuo
menė prisidėti prie Anapilio 
steigėjo klebono kun. Petro 
Ažubalio didžiojo projekto už
baigimo.

Korporacijos valdyba ir ka
pinių komisija nuoširdžiai dė
koja visiems už aukas, kurių 
iki šiol suplaukė apie 23,000 
dol. Šalia didžiosios aikštės 
dar yra ir mažesnė tarp Anapi
lio pastatų ir šventovės, taipo
gi priklausanti Anapilio korpo
racijai. Ši aikštė iki šiol dar 
nebuvo asfaltuota. Abi valdy
bos nutarė remonto darbus 
pradėti nuo šios aikštės. Ji kaip 
tik š.m. spalio vidury ir buvo 
išasfaltuota. Dąrbo atlikimas 
kainavo apie 17,000 dol.

Autoaikštės vajus vykdomas 
toliau. Anapilis tapogi taupo 
lėšas, ateinančią vasarą su 
nuoširdžių tautiečių pagalba 
tikimasi atnaujinti ir didžią
ją Anapilio aikštę. Kaip jau 
buvo skelbta, Anapilio ižde 
atidaryta speciali aikštės va-

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4'/7.

Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

jaus sąskaita, iš kurios pini
gai bus naudojami tik aikštės 
atnaujinimui. Aukotojams iš
duodami pakvitavimai atleidi
mui nuo pajamų mokesčių. Če
kius rašyti: Anapilio Paving 
Fund ir siųsti adresu: 494 Isa
bella Ave., Mississauga, Ont. 
L5B 2G2 Canada.

Anapilis tarnauja visai pla
čiajai visuomenei, kartu tiki
masi pasiekti ir užsimoto tikslo.

Anapilio korporacijos valdyba ir 
Šv. Jono lietuvių kapinių komisija

Aukojo “T. žiburiams”
$407.66 - kun. Konstantinas Gul

binas, OFM Cap (Vokietija); $50 - 
J. Vyšniauskas, V. Gražulis, L. Bal
tušis; $25 - S. Gotceitas; $20 - K. 
Žilvytis, K. Juodviršis; $15 - A. J. 
Ranoniai, E. Ažubalis; $10 - P. 
Skardis; $8 - A. P. Česnuliai; $5 - 
J. Vizgirda.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100-P. Petrėnas; $60-J. Purtu- 

lis; $50 - V. Platt, M. Studniews- 
ki, St. Meškauskienė, P. Augaitis, 
B. Augaitis, J. Šarūnas, J. Rano
nis, V. Gudaitis, V. Grenke, S. Got
ceitas, V. Gotceitas, L. J. Ragas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$45 - P. Žemaitis, V. Lesniaus- 

kas; $44 - T. Budininkas; $40 - 
J. Brazlauskas, J. Virpša, J. Bab
ravičius, V. Ripskis, K. Zbaraus- 
kas, Z. Malo, E. Draudvilienė, A. 
Žemaitaitis, J. Gasperas, S. Na- 
ginionis, St. Mazlaveckas, V. Gus
tainienė, G. Dagys, P. Grušys, J. 
Mikalauskas, G. Žemaitis, D. Gre- 
enawald, O. Vilimas, St. Pabrin- 
kis, A. Balčytis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė J. Vieraitis, R. 
Jokūbaitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės ir 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, pridedą ir auką.

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

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((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 . 53Q_-į Q7Q

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. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.ls. 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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
įj patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/MKK West Realty Inc.
. 1678 Bloor Street West

Toronto. Ontario M6P 1A9
An independent member broker Dhone: (416) 769-1616

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.)

OnluiK- DRESHERL,d-
7 O, Real Estate

Tth AHI 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.

nDFCUFD INSURANCE I J Iv IL kJ Jrl rL 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 — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

0S MONTREAL
— Rudeninė Kapinių lankymo 

diena bus spalio 31, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių 
šventovėje 3 v.p.p. Autoaikštė- 
je bei kapinėse tvarką prižiūrės 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šau
liai. Autobusas kapinių lankymo 
pamaldoms važiuos nuo Islington 
požeminių traukinių stoties Ana- 
pilin 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 31, sekmadienį, Ka
pinių lankymo dieną, Anapilio 
parodų salėje mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia parodą, kurioje dalyvaus: 
keramikė Valentina Balsienė su 
savo keramikos bei aukso ir si
dabro dirbiniais, ir Vytautas 
Macas su savo paveikslais. Paro
dos atidarymas — po 9.30 v.r. Mi
šių.

— Anapilio moterų būrelis ren
gia pietus Kapinių lankymo die
ną Anapilio salėje. Pavalgyti ten 
bus galima bet kuriuo dienos lai
ku.

— Spalio 25 d. palaidota a.a. 
Ona Macijauskienė, 79 m. amžiaus.

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

— Spalio 16, šeštadienį, pakrikš
tytas Henry ir Aušros (Lešinskai- 
tės) Trussow sūnus Tomas-Petras.

— Mišios spalio 31, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. dr. Joną ir Haliną 
Žmuidzinus, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Apolinarą 
Petrušaitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje — spa

lio 31 d., 11.15 v.r. Švęsime Refor
macijos dieną. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti.

— Spalio 27, trečiadienį, 7.30 
v.v. parapijos tarybos posėdis 
parapijos salėje. Kviečiame pa
rapijos tarybos narius dalyvauti.

— Lapkričio mėnesio parapijos 
biuletenis bus dalijamas sekma
dienį, spalio 31, šventovėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas — lapkričio 7 d. po pamaldų 
šventovėje, parapijos salėje. Kvie
čiame moteris dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 185 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė gydytoja Rūta Smailienė 
iš Kauno. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN valdybos 
pirm. V. Kulnys.

— LN valdybos posėdis — lap
kričio 4 d., 7.30 v.v.

— Visuomeninės veiklos posė
dis — lapkričio 4 d., 6 v.v.

— Lapkričio 7 d., sekmadienį, 
1 v.p.p. šaukiamas LN moterų bū
relio narių visuotinis susirinki
mas. Bus vaišės ir loterija. Kvie
čiamos naujos narės jungtis į bū
relio veiklą. Valdyba

Aukos slaugos namams
$100 — Algis Čiužas; $25 — K. 

P. Budrevičius a.a. B. Trukanavi- 
čiaus atminimui. Iš viso Slaugos 
namų fonde yra $909,277.59. Au
kos Slaugos namų statybai pri
imamos Toronto ir Hamiltono ko
operatyvuose, arba siųsti šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ontario, M6P 1A6.

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

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

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

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

— Jau baigiasi spalio mėnuo. 
Ar mes, kaip tikintieji, atsiliepė
me į K. Bendrijos skatinimą spalio 
mėnesį kalbėti Rožinį ir tuo pa
gerbti Kristaus Motiną Mariją? 
Mūsų šventovėje Rožinis kalbamas 
kasdien prieš 8 v. r. Mišias, o sek
madieniais - prieš 8.30 v.r. ir 11.30 
v.r. Mišias. Šventovės prieangyje, 
ant knygų stalo, padėta knygutė 
“Tau, Marija, Rožinis”, kurioje 
poetiškai pateikiamos Rožinio 
paslaptys. Knygutės kaina - $2.

— Jau laikas užregistruoti vai
kučius Pirmos Komunijos pasiruo
šimo pamokoms, kurios prasidės 
lapkričio mėnesį. Skambinti į pa
rapijos raštinę tel. 533-0621. Jie 
bus ruošiami lietuvių, o jei bus 
reikalas ir anglų kalba. Pirmai 
Komunijai ruošiami vaikai, sulau
kę 7 m. amžiaus. Komunijos iškil
mės mūsų šventovėje vyks 1994 m. 
gegužės 1 d. per 10.15 v.r. Mišias.

— Susituokė Rasa Sabaliauskai
tė su Robert Olivier.

— Žvakės, kurios tinka uždegti 
ant kapų, padėtos mūsų šventovės 
prieangyje. Kaina -$2.50.

— Parapijos tarybos finansų 
sekcijos leidžiamas kalendorius, 
kurį redaguoja šios sekcijos na
rys S. Prakapas, jau ruošiamas 
spaudai. Jei kas pageidautų įdėti 
skelbimą ar sveikinimą šio kalen
doriaus 20-čio proga, prašoma 
skambinti S. Prakapui tel. 233- 
4486 iki lapkričio 20 d.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims vyks gruodžio 4-6 d.d., vyrams 
- gruodžio 10-12 d.d. Tėvų augusti- 
ninijonų vienuolyne, King City, 
Ont. Rekolekcijas ves kun. St. Ši
leika, SDB. Registruotis parapijos 
raštinėje.

— Mišios spalio 31, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už Pranckevičių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. - už a.a. Lucy ir 
Joseph, 10.15 v.r. - už Rimą Šukevi- 
čių, už a.a. Kazimierą Budreckį, jn., 
už Kazimierą Baltuškaitę, 11.30 v.r. 
-už parapiją.

A.a. Vytauto Tamulaičio at
minimui, Rūta ir Marius Rusi
nai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A.a. rašytojo Vytauto Tamu
laičio atminimui Irena ir Vin
cas Ignaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A.a. rašytojo Vytauto Tamu
laičio atminimui, užjausdami 
žmoną Marytę ir visą šeimą, 
Liudas ir Genutė Vyšniauskai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A.a. Elenai Tamašauskienei 
mirus, užjausdami dukrą An
taniną Vilimienę, Jadvyga Lau- 
galienė ir sūnūs “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A.a. Elenai Tamošauskienei 
mirus, vyrui Simui ir jos duk
rai A. Vilimienei su šeima, 
reikšdami gilią užuojautą, Br. 
J. Staniai, Hamiltone, “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Broniaus Gudinsko at
minimui vietoje gėlių Juozas 
Jurėnas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. Vytauto Mačikūno, vie- 
nerių metų mirties sukaktį pri
simenant, žmona Irena Mači- 
kūnienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A.a. Onos Macijauskienės at
minimui, M. L. Garbačiauskai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A.a. Jadvygos Albrechtienės 
atminimui, užjausdama dukrą 
Ireną, dukraitę Rūtą, provai
kaičius - Markų, Aidą ir visus 
gimines, Monika Povilaitienė 
“Tėviškės žiburiams aukojo 
$20 ir pagalbai Lietuvoje kovai 
su vėžio liga $20.

VACLOVAS MIŠKINIS (tėvai kilę 
iš Zarasų) ieško savo giminių. Pra
šoma atsiliepti tel. 766-0218 Toronte.

REIKALINGA rusiškai kalban
ti vaikui auklė, kuri galėtų gyven
ti kartu ir padėti namų ruošos dar
buose. Skambinti tel. 771-6632.

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

Toronto Lietuvių namų TRADICINIS

įvyks 1993 m. lapkričio 14, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų, 
Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje.

MUZIKINĘ PROGRAMĄ atliks: Jonas Govėdas - pianistas, Rūta Melkienė- smuikininkė, 

Tomas Regina — fleitistas. Po koncerto - kavutė su pyragais.
(ėjimas - $7 asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 532-3311 ir prie [ėjimo.

g] . Maloniai kviečia dalyvauti Toronto ir apylinkių lietuvius - Toronto Lietuvių namai r

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Prisikėlimo parapijos salėje (1021 college st.), rengiamame

M va*are
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METINIS KLK KULTŪROS 
DRAUGIJOS “ŽIBURIAI” SU
SIRINKIMAS įvyks spalio 28, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. “Tėviš
kės žiburių” patalpose. Valdyba

Per kapinių lankymą spalio 
31, sekmadienį, “Tėviškės žibu
rių” administracija bus atida
ryta nuo 1 iki 5 v.p.p.

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.

KLJS valdyba
Toronto rotušės aikštėje ir 

Ryerson čiuožyklos atidaro
mos spalio 26 d. Veiks kasdien 
nuo 9 v. ryto iki 10 v. vak. Įėji
mas nemokamas. Kitos 24 mies
to čiuožyklos atidaromos lap
kričio 22 d. Tuo reikalu skam
binti tel. 392-1111.

A.a. Halinos Rickienės trejų 
metų mirties prisiminimui 
duktė Alina ir Kazys Žilvyčiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $100.

A.a. Vincentos Kudžmienės 
dvejų metų mirties prisimini
mui, sesuo Kunigunda ir Jonas 
Dervaičiai, dukra Genovaitė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — E. A. Šiškai, 
J. P. Šimonėliai; $75 — E. Mar
dosienė.

Religinei Lietuvos šalpai 
aukojo: $50 — V. Jasinevičie- 
nė (a.a. Juozo Jasinevičiaus at
minimui).
Adomo Jakšto spaustuvei 

aukojo: $50 — V. Jasinevičie- 
nė (a.a. Juozo Jasinevičiaus 
atminimui).

Anapilo muziejaus statybos 
vajui aukojo: $100 — M. Vaške
vičienė.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $200 — O. Jakimavi
čienė; $100 — V. A. Buragai, M. 
Karasiejienė; $25 — K. Bud
revičius. Iki šiol surinkta 
$23,445.24.

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.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

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

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

Lapkričio 6, šeštadienį, 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros "The Haircuts” orkestras. 
įėjimas - $15 su šiltu bufetu (bufetas 
veiks nuo 7 v.v. iki 9.30 v.v.)

Visos pajamos - “Atžalynui”.

Bilietai numeruoti - gaunami pas 
Birutę Batraks tel. 271-1640 ‘Atžalynas

PARAMA
lietuvių kredito kooperatyvas 
ieško

buhalterio-rės (financial accountant), 
turinčių patyrimo Kanados banko ar finansinių institucijų 
operacijose, kalbantys lietuviškai ir angliškai. Prašymus, 
nurodant patyrimą, mokslą, siųsti šiuo adresu:

"Parama” Lithuanian Credit Union Ltd., 
c/o A. Ramanauskienė, vedėja, 
1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6.

Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių medžiagų 
(granito, vario, plieno, molio, medžio) pagal užsakovo 
pageidavimus. Lietuviams 5% nuolaida.
Skambinti telefonu (905) 643-6023 darbo laiku, 

(905) 544-1056 po darbo.

Namų gamybos maisto ar 
rankdarbių galima bus nusi
pirkti gruodžio 5 d., sekmadie
nį, North St. Lawrence Market, 
10 v. ryto iki 6 v.v. Norintieji 
gauti stalą pardavimui krei
piasi į St. Lawrence Market, 
tel. 392-7219. Stalo nuomos kai
na $40.

Patikslinimas. “TŽ” 1993 m. 42 nr. 
pirmojo puslapio nuotrauka pa
imta iš “Atgimimo”, trečiojo pus
lapio (Šv. Tėvas Kryžių kalne) - iš 
“Lietuvos aido”.

IŠNUOMOJU vienam asmeniui 
vieno miegamojo butą rūsyje, Scar
lett Rd. rajone. Atskiras įėjimas. 
Kaina - $325 mėnesiui. Skambinti 
tel. 604-1292.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
vaikui auklė, kuri galėtų atlikti ir 
lengvus namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 737-2463.

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

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
kaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
)kus, 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.

^Kviečiame visus!£.^_ 
b lki 
‘pasimatymo!

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 40 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

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

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

JEI GYVENATE Hamiltone ir esa
te vienišas kaip ir aš, galite mane 
aplankyti. Prie puoduko arbatos bū
tų smagiau praleisti laiką. Skam
binkite Elenai tel. 547-4093.

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

NORINTYS ĮSIGYTI dailininkės 
ELYTĖS BALKYTĖS - ZUBIENĖS 
spalvotus paveikslus “Lietuvių 
tautiniai kostiumai”, kurie buvo 
išstatyti muziejuje per Anapilio 
parapijos šventę, prašoma kreip
tis į muziejaus vedėją dr. Rasą Ma
žeikaitę tel. (905) 566-8755.

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
artimoje ateityje atvyksta iš Lie
tuvos pagelbėti AV parapijos pas
toracijoje.

Popiežiaus lankymasis Lietu
voje buvo parodytas vaizdajuos
tėje “Rūtos” klube spalio 13 d. Ma
toma popiežiaus sutikimas Vil
niaus orauostyje, iškilmės Vilniaus 
arkikatedroje, Rožinis Aušros Var
tuose, pamaldos Kauno Santako
je ir susitikimas su jaunimu Kau
no sporto stadione. Vaizdajuos
tės pamatyti prisirinko pilna se
selių namų salė, ir žiūrovai labai 
jautriai sekė visus vaizdus.

Vilniaus šaulių rinktinės Ka
nadoje įkūrimo 25 metų sukakties 
minėjimas įvyko Toronte spalio 10 
d. Iš Montrealio į minėjimą buvo 
nuvykę rinktinės pirm. J. Siaučiu- 
lis, A. Mylė, I. Petrauskas, A. Žiū
kas, A. Kačinskas ir P. Kažanas. 
Ta pačia proga buvo paminėta ir 5 
metų sukaktis nuo “Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę” paminklo pasta
tymo Anapilio kapinėse.

Montrealio skaučių-skautų tun
tų vadovybė spalio 15 d. posėdyje 
aptarė metinį veiklos planą. Pa
gal jį skilčių sueigos vyks kas ant
rą savaitę ketvirtadieniais AV pa
rapijos salėje. Skaučių-tų Kūčios 

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

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

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

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:

1 metų ......... ...... 4.25% Einamos sąsk................... .... 1.00%

180 d. -364 d. ..... 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 OeSeve 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

HOMELIFE MARIJANA 
mckinnon

Realty One Ltd.
Patarnavimas, Įsipareigojimas, patogumas
— Nemokamas namo įvertinimas
— Skoliname vaizdajuostes apie pirkimą ir

pardavimą namų. Gauname smulkią informaciją, jei namo
pirkimui vartojate savo RRSP, arba skubiai parduodant.

— Imigrantams informacija apie pirkimo paskolas.
Speciali pasiūla. Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte savo
namą, gaunate nemokamą per mus pirkto naujo jūsų namo apžiū
rėjimą (Home inspection), atliekamą Baltic Construction

Tel. (416) 763-5161
2261 Bloor St. W. Toronto, Ontario M6S 1 N8

BALTIC CONSTRUCTION
/ ■atnauiin*mas, 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. ■76 metų patirtis
• Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

bus gruodžio 16 d., kovo pradžio
je Kaziuko mugė, gegužės mėnesį 
vyks gegužinė seselių kieme, lie
pos 30 d. - rugpjūčio 14 d. “Balti
jos” stovyklavietės 30 metų sukak
tuvinė stovykla, į kurią kviečia
mi skautai-tės iš visos Š. Ameri
kos. Be to, aptarti pačios stovyk
lavietės pagerinimai bei tam tiks
lui lėšų telkimas. Yra gauti iš Ka
nados skautų kvietimai dalyvauti 
jų rengiamuose St. John Ambu
lance ir CPR pirmosios pagalbos 
kursuose.

Lynn (Skardžiūtės) ir Frederick 
Daoust sūnelis pakrikštytas Jason- 
John vardais. B.S.

A.a. Jurgio Blauzdžiūno mirties 
metines su liūdesiu prisimena 
žmona Joana, dukros - Vida ir 
Dana su šeimomis. Lapkričio 5 d. 
Mišios atnašaujamos Lietuvoje, 
Argentijoje, Brazilijoje ir Mont- 
realyje.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
praneša Montrealio ir apylinkės 
lietuviams, kad Leonas ir Genė 
Balaišiai atstovauja mums siun
tinių ir kitų paslaugų persiuntime 
į Baltijos kraštus. Skambinkite 
Leonui arba Genei tel. (514) 366- 
8259. SKLB.


