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Gyvenimo pakartojimas
Kai ateina Vėlinės, vienam vakarui tarsi sustoja gy

venimas. Jo raidą pristabdo ant kapų uždegtos žvaku
tės, kurių mirgėjime prabyla mirusieji. Susimąstyme gir
dime ne vieną balsą, suprantame ne vieną žodį.

SAVO palikuonims kalba prieš daugelį metų mirę 
senoliai: pažangos vyksme žmogus šiandien turėtų 
būti ne tik mokslo ir apšvietos aukštumose, bet ir 
moralės. Kalba tėvai ir gailisi, kad nebuvo pajėgūs savo 

vaikams įkvėpti didžiadvasiškumo, nes natūrali meilė 
pavirto nereikšminga kasdienybe, kurioje daug kas už
mirštama. Graudenasi per daug ankstyvos mirties su
laukęs sūnus, kad neklausė gerų tėvų patarimų, pradėjus 
jam rinktis klystkelius. Pasigirsta prisipažinimai kly
dusių ir šūksniai - o, kad galima būtų gyvenimą pakar
toti! Sklinda nusistebėjimo žodžiai, kam jam, jau miru
siam, tiek daug gėlių; kodėl atsisveikinimuose jis buvo 
garbinamas, tarsi nepakeičiamas kitu žmogumi, kokio 
niekada nebuvo? Iš nepasiekiamų tolumų ataidi Vorku
toje nukankinto ir sušalusio tremtinio balsas: bent pa
stogę duokit mano ainiams, grįžtantiems laisvon tėvy
nėn. Šiurpu nubanguoja tiesos žodis pamiškėje, kur kaž
kas uždegė kritusiam partizanui žvakutę - jokios politi
nės jėgos neištrins jų vardo iš Lietuvos istorijos, nes ir 
be paminklų jis įkaltas kiekvieno tėvynę tikrai mylinčio 
širdin. “Ilsėkis ramybėje” - padvelkia bendra malda už 
tuos, kuriuos sulygino didžioji permaina, palikusi prisi
minimus apie išėjusius ii- niekada nebegrįžtančius. Dėl 
to ir dega šiandien žvakutės, dėl to klausomės mirusių
jų balso ir kasmet neleidžiame užgesti minčiai apie tik
rovę už žemiškos kelionės ribų. Nei palaikai, nei pele
nai neatskleidžia mums visos tiesos - jie teliudija amži
ną medžiagų keitimąsi. Tai mažoji tiesa, nepatenkinan
ti žmogaus dvasinių polėkių.

VĖLINĖS - mirusiųjų prisiminimo, jų pagerbimo, 
maldų už juos diena. Bet taipgi ir pats geriausias 
laikas pagalvoti apie gyvenimą. Mėgstama saky
ti, kad gyvenimas trumpas. Medicina stengiasi visais bū

dais jį prailginti. Tam yra skiriamos milžiniškos lėšos. 
Rezultatai iš tikrųjų pastebimi, ir žmogaus amžiaus vi
durkis civilizuotuose kraštuose jau yra peršokęs septy
nis dešimtmečius. Tuo galima tik pasidžiaugti. Tačiau, 
kalbant apie gyvenimą, negalima jo matuoti vien tik me
tų kiekiais. Gyvenimas savo esme yra daug sudėtinges
nis. Išgyventų metų skaičiai teparodo tam tikrą laiko
tarpį, bet nekalba apie patį žmogų, kuriam buvo skirtas 
tas laikotarpis. Pastarasis vienaip ar kitaip atskleidžia 
gyvenimo turinį, įtelpantį į tuos metų rėmus. O tai ir yra 
svarbiausia. Kartą vienas senas misijonierius, Afrikoje 
sunkiose sąlygose apaštalavęs trisdešimt metų, buvo 
paklaustas, ką darytų, jei galėtų gyvenimą pakartoti? 
Jis, nė minutės nepagalvojęs, atsakė: tą patį. Tai būdin
gas įprasminto, turiningo gyvenimo apibrėžimas. Ir jei 
kas gali šitaip savo prabėgusį gyvenimą įvertinti, tam 
hebereikia pakartojimo - jam prasiveria kitokia šviesa 
ir viliojančios tolumos, kurias vieni pavadina nežino
mybe, kiti gyvąja amžinybe. Užtat ir Vėlinių žvakučių 
šviesa vieniems gal tik apie mirtį kalba, kitiems - apie 
gyvenimą, tiesa, nesuvokiamą paprastąja išmone, bet 
tikrą, nes pažadėtą. O giliau pagalvojus, nesunkiai galė
tume prieiti išvadą, kad žmogaus egzistencijai motyvuoti 
neturėtų būti dviejų skirtingų prasmių - jo gimimas ir 
jo mirtis turi vieną ir tą pačią prasmę. Atrodo, absurdiš
ka būtų gimti tam, kad sunyktum. Žmogaus dvasinis pra
das atsiriboja nuo sunykimo, nes tai pagrindinis elemen
tas, jungiantis būtybę su amžinybe. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimų staigmenos parlamente
Kanados parlamento rinki

mai spalio 25 d. atnešė kana
diečių daugumos nenumatytus 
rezultatus. Paskutinėmis rin
kiminio vajaus dienomis vie
šosios nuomonės tyrėjai užre
gistravo staigų liberalų ir jų 
vado Jean Chretieno rėmėjų 
skaičiaus padidėjimą. Tačiau 
vis dar buvo abejojama ar jam 
pavyks sudaryti liberalų dau
gumos vyriausybę. Be to, daug 
kam atrodė, kad antroje vie
toje liks progresyvieji konser
vatoriai, labai reikalingi lo
jalios opozicijos pareigoms. 
Esą tada bendrolnis pastango
mis būtų neutralizuotas sepa
ratistinis Kvebeko blokas ir 
jo vadas Lucien Bouchard, at
virai pasisakantis už Kvebeko 
nepriklausomybę.

Dabar paaiškėjo, kad kova 
dėl pagrindinės opozicinės 
partijos Kanados parlamente 
vyko tik tarp dviejų naujųjų 
grupių, dar neturinčių oficia
laus partinio pripažinimo. 
Šios svarbios pozicijos siekė 
P. Manningo Vakarų Kanadai 
įsteigta Reformų partija ir L. 
Bouchardo Kvebeko blokas, 
kandidatus turėjęs tik šioj 
prancūziškoj provincijoj. Po
litinį svorį prarado beveik vi
siškai iš politikos išstumti kon
servatoriai su savo naująja 
vodove Kim Campbell ir prie 

liepto galo priartėjusi Aud
rey McLaughlin bei jos NDP 
socialistai.

Beveik neįtikėtinus rinki
mų rezultatus atskleidžia dar 
negalutiniai duomenys, pa
skelbti tuoj po rinkimų. Dau
gelyje rinkiminių apylinkių 
tikrinami ir perskaičiuojami 
balsai dėl jų palyginti mažos 
persvaros paskelbtiems lai
mėtojams. Padarytos klaidos, 
jeigu jų bus rasta, bendro rin
kimų vaizdo nepakeis. Triuški
nančios pergalės susilaukė 
J. Chretienas ir jo liberalai, 
parlamentan grįžtantys su 177 
atstovais, surinkusiais 41% vi
sų balsų. Jam yra užtikrinta 
daugumo vyriausybė.

Toliau rinkimų dalyviai pa
gal išrinktų atstovų skaičių 
ir gautus balsus rikiuojasi šia 
eile: L. Buchardo Kvebeko 
blokas - 54 (14%), P. Mannin
go Reformų partija - 52 (19%), 
Audrey Mclaughlin NDP socia
listai - 9 (7%), Kim Campbell 
konservatoriai - 2 (16%), kitos 
grupės -1 (3%).

Konservatorių vadovė Kim 
Campbell pati pralaimėjo rin
kimus Vankuverio centro apy
linkėje liberalei Hedy Fry. 
Parlamentan buvo išrinkti tik 
du kadaise galingų konserva
torių atstovai: ministerės

(Nukelta į 9-tą psl.)

ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II Vilniaus Antakalnio kapinėse, lydimas hierarchų, savo malda pagerbia žuvusius 
už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę Nuotr. ELTOS

Vakarai mus buvo palikę Stalino globai
Pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje OSVALDU BALAKAUSKU
— Kaip Lietuva sutiko Popie

žių? Kokia, Jūsų nuomonė, šio 
vizito reikšmė nūdienos ir is
torijos požiūriu ?

— Lietuviai beveik 400 metų 
ginklu kovojo prieš ginklu ne
šamą krikščionybę ir jau at
šventė Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Taigi mūsų tau
tos ir Romos katalikų Bažny
čios santykiai turi vos ne tūks
tantmetę istoriją. Popiežiaus 
Jono-Pauliaus II atvykimas į 
Lietuvą tą istoriją savotiškai 
užsklendžia.

Kaip paveikė Lietuvą Šv. Tė
vo apsilankymas, - šito neįma
noma dabar įvertinti. Lietuva 
yra tarytum po sunkios ligos, 
kai pradedama suvokti, kas 
esi ir kaip toliau gyvensi. Ži
noma, kad šalyje, kur katali
kiškoji tradicija buvo stipri, 
šis įvykis svarbus norintiems 
ir sugebantiems apsispręsti.

Popiežius buvo sutiktas su 
pagarbia rimtimi, ir jo asmens 
žavesys palietė daugelį. Reli
gijos nepaneigė nei mokslas, 
nei gyvenimas, o ir Bažnyčia 
yra bene pastoviausias pasau
lio institutas. Galbūt šituo pa
aiškinama šita rimtis ir šita 
pagarba.

— Ambasados įsteigimo var
gai baigėsi. Kokiais rūpesčiais 
ir problemomis gyvenante da
bar?

— Lietuvos ir Prancūzijos 
santykiai plečiasi: abi šalys 
turi vis daugiau bendrų rei
kalų, nes vis daugėja pramo
nės ir prekybos įmonių, į abi 
puses vis daugiau vyksta val
džios, verslo, sporto, kultū
ros žmonių. O ambasadai visa 
tai reiškia vis daugiau darbo. 
Iš to kyla mūsų problemos, nes 
personalas adekvačiai nedidė
ja. Mums ypatingai trūksta 
atachės kultūrai. Deja, tokia 
pareigybė kol kas nenuma
toma.

Tiesa, atvyko naujas darbuo
tojas - iš Brazilijos lietuvių 
kilęs Oktavijas Machado, kurio 
paskirtis - tvarkyti reikalus, 
susietus su Ispanija ir Portu
galija. Tačiau, jeigu pavyks 
įkurti bendrą Latvijos ir Lie
tuvos ambasadų Paryžiuje biu
rą Madride, tai O. Machado 
vyks ten.

— Prancūzijoje gyvenate jau 
keletą metų. Kaip per tą laiką 
prancūzų sąmonėje keitėsi 
Lietuvos įvaizdis bei nuomo
nė apie ją?

— Už laisvę drąsiai kovojan
čios Lietuvos įvaizdis nėra už

mirštas. Sykiu pradedama su
vokti tiek pačiuose pokomunis
tiniuose kraštuose, tiek Vaka
ruose, kokiu mastu “realusis 
socializmas” nualino žmones 
moralės ir kultūros požiūriu, 
kaip psichologiškai skausmin
ga socialinė į nsformacija, 
kurios jokiu gudrumu neįma
noma apeiti. Todėl žmonėms, 
kure giliau supranta reiški
nius, ir valstybėms, kurios 
daug gali, turėtų rūpėti ne “re
putacija”, bet reali pagalba 
šalims, kurias Vakarai savo 
laiku lengvabūdiškai paliko 
Stalino “globai”.

Kas be ko, tiek mūsų tautie
čių “sovietiškumas” apskritai, 
tiek tarkim, skandalinga padė
tis Lazdijų muitinėje yra ne
toleruotini ir dėl to, kad žlug
do valstybės bei tautos orumą, 
ir dėl to, kad liudija apie ne
patenkinamą teisinės kultū
ros lygį.

a. a. JONO-ROBERTO SIMANAVIČIAUS paminklas lietuvių kapinėse
Ontario Mississaugoje Nuotr. M. Pranevičiaus

— Lietuva dabar ir ateities 
perspektyvoj...

— Visų pirma Lietuvai būti
na atstatyti teisėsaugos auto
ritetą ir siekti jos veiksmin
gumo, nes tik garantuojamos 
teisės atmosferoje įmanoma 
ūkio reformos sėkmė

Formaliai Lietuva yra demo
kratinė valstybė, bet demokra
tiškumas dar nėra giluminė 
visuomenės savybė. Žmonės vis 
dar jos laukia kaip dovanos 
“iš viršaus”, nesuprasdami, 
kad jie patys yra pirmasis de
mokratijos faktorius.

Iš to kyla abejingumas val
dininkijos piktnaudžiavimui 
ir korupcijai, įsigaliojantiems 
mafijiniams santykiams.

Ar galima šitai pagreitinti? 
Nebent pasiekus visuomenės 
ir valdžios santarvės.

— Ačiū už pokalbį.
(Mission Catholique Lithuanienne 

en France, 1993, Octobre)

Rygoje įvyko trijų Baltijos 
valstybių užsienio reikalų mi- 
nisterių susitikimas su JAV 
valstybės sekretorium W. Chri
stopher. Daugiausia kalbėta 
apie svetimos kariuomenės 
išvedimą. P. Gylys pabrėžė 
Lietuvoje susidariusį saugu
mo vakuumą dėl apsupties iš 
visų pusių (neišvestos kariuo
menės Latvijoje, Estijoje, taip 
pat jos buvimo Kaliningrado 
srityje) Lietuvai rekalingas 
“saugumo skėtis”.

Tarptautinis valiutos fondas 
ekonomikos reformoms Lie
tuvoje paskyrė 72 mil. dole
rių. Pusę kredito galima bus 
gauti, jei per 17 mėn. - iki 1995 
m. kovo mėn. bus įvykdytos re
formos sąlygos (sumažinta inf
liacija ir t.t.), o kitą pusę tuoj 
po to.

Respublikos prezidentas pri
ėmė mūsų ambasadorių Ve- 
nezueloje V. Dambravą. Tar
tasi ir dėl tos šalies bendro
vių indėlio kuriant, moderni- 
nant ir eksploatuojant Lietu
vos naftos perdirbimo įmones.

Lietuvos respublikos kons
titucijai - metai. Č. Juršėnas: 
1991-92 m. AT daug ginčijosi, 
tačiau parengė konstitucijos 
projektą. “Patį pirmąjį 1991 m. 
pradžioje paskelbė LDDP’. 
V. Landsbergis: “Konstituci
ja, kurią priėmė Lietuva ly
giai prieš metus - didelis žings
nis tame kelyje, kurį nuėjome 
nuo atgimimo pradžios iki pa
grindinio įstatymo patvirti
nimo. Sąjūdis gali laikyti tai 
savo politiniu laimėjimu”.

Du nauji ministerial. Vie
toj atsistatydinusių krašto ap
saugos ministerių A. Butkevi
čiaus ir socialinės apsaugos 
ministerio T. Medaiskio pa
skirti: LDDP frakcijos seimo 
narys užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduoto
jas Linas Antanas Linkevičius 
(g. 1961 m. inžinierius-elekt
rikas, vienas iš pirmosios eks
pedicijos į Igarką tremtinių 
palaikams parsivežti organi
zatorių); nepartinis Laurynas 
Mindaugas Stankevičius (g. 
1935 m. finansininkas, buv. 
darbo ir socialinio aprūpini
mo ministerio pavaduotojas).

Svarstyta seime konstitu
cijos 47 str. pataisa, leidžian
ti užsieniečiams įsigyti žemę 
Lietuvoje, nebuvo priimta.

Šiandien yra kitaip - po 
penkmečio nuo pirmojo Sąjū
džio suvažiavimo. Dabar jo se
sija tilpo miesto savivaldybės 
salėje, o suvažiavimas netilpo 
sporto rūmuose. Susirinku
siems sesijos dalyviams paro
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Susimąstymas prie tėviškės šventovės
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Tragiška dantų gydymo būklė 
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Amerikos lietuvių rūpesčiai
Posėdžiavo JAV Lietuvių bendruomenės taryba

Mįslingi pagrėbstai 
Žvilgsnis į Lietuvą ilgesnį laiką joje pagyvenus

Kazys Karuža - sukaktuvininkas 
Visuomenininko ir žurnalisto 85-rių metų sukaktis

Lyriški gyvenimo apmąstymai
Matematiko Č. Masaičio poezija “Nuotaikų pėdsakai”

dytas dokumentinis filmas, 
kuriame Justinas Marcinkevi
čius, R. Ozolas, V. Landsber
gis, K. Prunskienė, A. Brazaus
kas, V. Petkevičius, B. Genze
lis ir kt. buvo kartu , šypsojo
si. Tai praeitis. Mintį, kad Są
jūdis įvykdė savo užduotį - pa
siekė Lietuvos nepriklauso
mybę - sesijoje kartojo ne vie
nas. Judėjimo ateitį turėtų 
nuspręsti gruodžio 18 d. numa
tytas sušaukti IV suvažiavi
mas.

Spalio 28-oji - Simono Dau
kanto gimimo diena. “Ne dėl 
mokytų vyrų (...) bet dėl tų mo
tinų rašiau, kurios geba savo 
vaikams darbus bočių prabo
čių pasakoti, o be raštų daug 
kartų apsirinka”, “viliuos, 
jog mano taikūs skaitytojai 
kaipo pirmam rašytojui toj 
kalboj dovanos visus mano 
apsirikimus”, - rašė Daukan
tas 1822 m. “Taikūs skaityto
jai” pirmą istoriką dvejų šim
tų metų sukakties proga pa
gerbė daugeliu renginių. Su
sirinkę universiteto kieme
lyje, pavadintame jo vardu, 
prie ąžuoliuko susikibę 15 
vai. mintimis jungiasi su vi
sais, tą valandą mąstančiais 
apie didį žemaitį. Lenkimuo
se, kur palaidota Simono Dau
kanto motina, į iškilmes nuvy
ko Lietuvos prezidentas.

Vilniaus dailės akademija 
švenčia 200 m. jubiliejų. Iš 
tikrųjų jos įsteigimą lėmė ne 
viena, o kelios datos: 1793 m. 
edukacinės komisijos dekretu 
universitete buvo įkurta ar
chitektūros katedra (vadovas - 
Laurynas Stuoka Gucevičius), 
1797 m. - piešimo ir tapybos 
katedra (vadovas - Pranciš
kus Smuglevičius), 1803 m. li
teratūros ir laisvųjų menų fa
kultetas, 1805 m. - braižybos 
katedra. Pastarosios katedros 
įsteigimas baigė Vilniaus me
no mokyklos sudarymą. Su
kakčiai pagerbti skirta daug 
renginių; dailininkas P. Rep
šys sukūrė Dailės akademijos 
vėliavą.

K. Bobelio šeimos, brolio 
Jurgio premija - 12 tūkst. JAV 
dolerių žurnalistui, po kurio 
pranešimų spaudoje apie nu
sikalstamumą būtų iškelta 
baudžiamoji byla, o nusikal
tėlis - nuteistas. Ją numatyta 
teikti birželio 15 d. - Lietuvos 
okupavimo dieną. Premiją įs
teigti paskatino seimo posė
dis, kuriame buvo svarstoma 
nusikalstamumo padėtis, bet 
“nebuvo pasiūlyta jokių rim
tų būdų kovoti su nusikalsta
mumu”. Opozicijos seniūno 
A. Kubiliaus nuomonė tokia: 
“padėtis šioje srityje yra tra
giška”. x ...G. Gustaite
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Lenkų spauda apie Lietuvą
Vilniaus lenkų universiteto 

priešai
Toronto lenkų savaitraštis 

“Glos Polski” š.m. spalio 9 d. 
laidoje išspausdino pasikalbė
jimą su Ukrainoje gyvenančia 
Lenkijos žyde Dora Kacnelson, 
kuri 1937 ir 1947 m. gyveno 
Vilniuje. Tarp kitko ji pasakė:

“(Lenkijos) Užsienio reikalų 
ministerija pasiuntė į Vilnių 
kaipo ambasadorių Janą Wi- 
dackį, kuris buvo (komunisti
nio) saugumo tarnyboje ir kaip 
tik jis labiausiai kovoja prieš 
(lenkišką) Vilniaus universite
tą. Aš tai žinau iš pirmų šalti
nių, nes turiu kolegų-polonis- 
tų, pvz. bendradarbiauju su 
Varšuvos universitetu (. ..). 
Konsulu yra Dobieslaw Rze- 
mieniecki, kuris dvejus metus 
buvo pas mus Lvove ir baisiai 
kankino lenkus (...). Tai dar 
nėra viskas. Užsienio reikalų 
ministerija pridaro daug ne
malonumų. Ponas ministeris 
Skubiszewski nenori Vilniaus 
lenkų universiteto, nors jis 
ten yra būtinai reikalingas (...). 
Jis prisakė J. Widackiui ir D. 
Rzemienieckiui, kad jie oficia
liai painformuotų Lietuvos 
valdžią, jog lenkų universite
tas yra nereikalingas. Dabar 
Lietuvos valdžia gali VLU-to 
rektoriui prof. R. Braziui pasa
kyti: ‘Jeigu lenkų ambasada 
nenori, kodėl jums jo reikia.” 
Toliau D. Kacnelson sako, kad 
Lietuvos valdžia yra linkusi 
leisti VLU-tui veikti, bet Sku
biszewski žlugdo jį per savo 
ambasadorius.

Dora Kacnelson daug kur yra 
teisi. Prezidentas A. Brazaus
kas VLU-to rektoriui R. Bra
ziui ir keliems Lietuvos sei
mo lenkų atstovams pareiškė, 
kad jis nėra priešingas šios 
mokslo institucijos funkciona
vimui (“Gazeta” 1993.X. 15-17). 
Taip pat nėra paslaptis, kad 
dauguma Lenkijos liaudies res
publikos diplomatų buvo ne tik 
komunistinio lenkų saugumo, 
bet ir Sovietų Sąjungos KGB 
agentais (“Gazeta” 1993.X.13).

Darbininkai ir “darbiečiai”
Lenkijos savaitraštis “Soli- 

darnosc” š.m. spalio 1 d. laido
je išspausdino pasikalbėjimą 
su Lietuvos darbininkų sąjun
gos (LDS) pirmininke Aldona 
Balsiene. Papasakojusi apie 
LDS-gos įsisteigimą, jos san
tykius su buv. komunistinėmis 
profsąjungomis ir sąjūdžiu, ji 
apibūdino santykius su Bra
zausko LDDP:

“Aišku, kad jiems artimes
nės yra buv. komunistinės są
jungos, artimesnės ideologiš

PADĖKA
1993 m. spalio 9 d. palydėjome į 

amžino poilsio vietą

AfA
BRONIŲ GUDINSKĄ.

Dėkojame Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. L. 
Kemešiui ir Anapilio parapijos klebonui kun. J. Staškui už 
atnašautas Mišias, atsisveikinimo pamokslą ir maldas laido
tuvių apeigų metu.

Dėkingi - KLB Delhi apylinkės valdybos vicepirm. Juozui 
Vitui už atsisveikinimo žodžius, chorui už gražias giesmes, 
J. Gurklienei ir jos padėjėjoms už puikius pietus, ponioms 
už pyragus, karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems velio
nį į Šv. Jono lietuvių kapines Anapilyje, Mississaugoje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
užprašiusiems Mišias, paaukojusiems įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms, atsiuntusiems gėles ir išreiškusiems užuo
jautą raštu bei žodžiu.

Nuoširdus ačiū visiems -

žmona Ema, sūnūs - Romas ir Jonas

kai, labiau ramios ir nuolan
kios valdžiai. Tai pagaliau 
yra jų ilgamečiai kolegos. Ta
čiau mūsų padėtis per tą laiką 
suspėjo pasikeisti. Jau suspė
jome išskėsti sparnus, išaugo 
mūsų organizacijos ir virš to 
visko išsikovojome labiau de
mokratiškus darbo įstatymus. 
Pasikeitė žmonių galvosena. 
Seniau buvo tik viena partija 
ir viena profsąjunga, o dabar 
žmonės mokosi pliuralizmo.

Deja, Brazausko pergalė pa
blogino mūsų veiklos sąlygas. 
Valdiškose deklaracijose jie 
mus pripažįsta lygiais su buv. 
komunistinėmis sąjungomis, 
bet praktiškai nuolat mus per
sekioja. Jau turėjome 200 teis
mų bylų dėl mūsų veikėjų paša
linimo iš darbo nepaisant įsta
tymų ir be LDS sutikimo (. ..).

Dėl nedarbo žmonės linksta 
būti nuolankiais. Darbinin
kai, norintys gauti darbą arba 
jame išsilaikyti, sutinka su že
mesnio atlyginimo sąlyga. 
Žmonės, kurie dėl ilgamečio 
darbo stažo užsitarnavo kokių 
nors privilegijų, dabar turi jų 
atsisakyti. Žmonių skriaudos 
dauginasi kiekviename žings
nyje; nors esu darbininkė, ta
čiau man ypatingai skauda šir
dį, kai matau inteligentų skur
dą ir nuopuolį. Mokslo insti
tutai ir kultūros židiniai yra 
uždaromi. Žmonės yra verčia
mi imti kelių mėnesių neapmo
kamas atostogas. Bedarbiai 
gauna labai menkas pašalpas, 
o aukštų kvalifikacijų žmogus, 
kai atsiduria gatvėje, yra la
biau beginklis negu darbinin
kas. Anksčiau mūsų inteligen
tiją sovietai veždavo į Sibirą, 
o dabar jie yra išmetami tie
siai į gatvę”.

Kaip Lietuvoje šildomi butai
“Žycie Warszawy” š.m. spa

lio 7 d. laidoje rašo:
“Spėjama, kad Vilniuje ir ki

tuose Lietuvos miestuose jau 
antra žiema bus be centrinio 
šildymo. Respublika neišga
lės apmokėti užsilikusių są
skaitų už mazuto iš Rusijos 
pristatymą, o rusai eksportuo
tojai nenori Lietuvai duoti 
kreditų. Netgi šalčių dieno
mis radiatoriai būna drung
ni (...). Žmonės dažniausiai 
šildosi butus patys pigiomis 
dujomis arba naudoja elektri
nes krosneles. Pigiausiai yra 
ant dujinės viryklės padėti 
skardą, o ant jos kelis sluos- 
knius plytų. Kai viršutinis 
sluoksnis plytų bus jau karš
tas, reikia užgesinti liepsną ir 
kelias valandas bute bus šil
ta”. J.B.

Estija, Latvija, Lietuva « - j

Politiniai dabarties vingiai
Pasirašė sutartį

Vilniuje Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris P. Gylys 
ir Danijos užsienio reikalų 
ministeris N. H. Petersen pa
sirašė dvišalę dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutartį. 
Pasak Danijos ministerio, ši 
sutartis padės Lietuvai įsi
jungti į Vakarų Europą. Dani
ja, skaičiuojant vienam gyven
tojui, teikianti Baltijos ir Ry
tų Europos valstybėms didžiau
sią paramą.

P. Gylys pasirašytą sutartį 
įvertino kaip priemonę sie
kiant tikslo, kuris esąs “pre
kių, kapitalo, informacijos ir 
žmonių judėjimo laisvė”.

Atsakydamas į BNS kores
pondento klausimą, ar įsijung
ti į Europą galėtų padėti Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos tar
pusavis apsijungimas, Dani
jos ministeris pasakė: “Rei
kia visiems suprasti, kad nė
ra prieštaravimo tarp regio
ninio ir platesniojo europi
nio integravimosi”. Kaip pa
vyzdį nurodė Skandinavijos ir 
Šiaurės šalių tarpusavio san
tykius ir visų jų įsijungimą 
į Europą.

Susitiko delegacijų vadovai
Lietuvos derybų su Rusija 

delegacijos vadovas V. Bulo
vas trečiadienį, spalio 27, su
sitiko su Rusijos delegacijos 
vadovu V. Isakovu ir saugumo 
ministerio pirmuoju sekreto
riumi S. Stepašinu. BNS ko
respondentui V. Bulovas pasa
kęs, kad jis esąs patenkintas 
vizitu Maskvoje. Daugiausia 
dėmesio ketinama skirti klau
simams, susijusiems su Kali
ningrado sritimi. V. Bulovo 
susitikime su Rusijos saugu
mo viceministeriu patirta, 
kad Maskva neprieštarauja 
Lietuvos pastangoms stiprinti 
ryšius su NATO. Tokia Rusijos 
viceministerio nuomonė V. 
Bulovo nestebinanti, nes Lie
tuvos narystė šioje organiza
cijoje yra ateities klausimas. 
Be to, svarstant Lietuvos įsto
jimą į NATO, būtų tikriausiai 
atsižvelgta į Rusijos nuomonę. 
V. Bulovas tarėsi ir dėl KGB 
archyvų grąžinimo Lietuvai. 
Iki šiol šis reikalas nepaju
dėjo.

Pirmutinė kulka
“Lietuvos aido” redakcijos 

skiltyje spalio 14 d. laidoje 
rašoma:

“Nors principinis spaudos 
vaidmuo yra neginčytinas, vi
są laiką būna ja nepatenkin
tų, ir ne tik nusikaltimų sfe
roje. Skirtingos politikos kryp
tys, kultūros tendencijos, so
cialinių sluoksnių interesai 
nori būti spaudos remiami, 
ir visada prasideda nuomonių 
kova, kai paskelbiamas prie
šingas požiūris, nepatogūs ar
gumentai arba sukliudoma 
vesti tautą vienintele teisin
ga kryptimi. Tas nepasitenki
nimas natūralus, bet spauda 
čia niekuo dėta: kokia visuo
menė, tokia spauda - naudin
ga jau vien tuo, kad paskelbia, 
kas liktų nežinoma. Savaip 
naudinga gali būti net ir an- 
tivalstybiška, antivisuomeni
nė spauda, jeigu ji nėra vien 
dezinformacijos ar melo kra
tinys: iš jos galime pamatyti 
šiaip jau ne visada pastebi
mus pavojus ir pozityviosios 
srovės sipnybes.

Pirmutinė kulka, pasiekusi 
atkurtosios Lietuvos spaudą, 
deja, nėra pirmutinis jos var
gas. Piliečiai ir politikai, keis
tai supratę orumą ir žodžio 
laisvę, jau seniai įsigudrino 
tampyti laikraščius po teis
mus dėl tokių dalykų, už ku
riuos turėtų pelnyti tiktai gar
bę patys susimokėti teismo iš
laidas. Pavyzdžiui, jei žurna
listas parašo, kad pusantrų 
metų nelegaliai veikusi UAB 
(ir nemokėjusi mokesčių) įre
gistruota prieš šešias savai
tes; o ne prieš du mėnesius, 
firma reikalauja kompensaci
jos už įžeidimą, ir teismas ją 
priteisia... Teisėtvarka ir tei
sėsauga nenori matyti spau
dos teikiamos informacijos 
esmės ir tenkinasi formalių 
smulkmenų nagrinėjimu. Efek
tyvus visuomenės apsaugos 
įrankis per teisėtvarkos ma
lonę pavirsta popiergaliu.”

Žodžiai skiriasi nuo darbų
“Lietuvos ryte” spalio 19 d. 

rašoma:
“Kai pirmasis šalies žurna

listas žuvo nuo samdytų žudi
kų paleistų kulkų, Preziden

tas ir kiti šalies vadovai išsa
kė daug skambių frazių apie 
tai, kad mafija peržengė pa
skutinę ribą, kartu su žuvusio
jo artimaisiais jie užjautė ir 
Žurnalistų sąjungą. Tačiau žo
džiai ir šį kartą skiriasi nuo 
darbų.

Taip, dėl akių keletą naktų 
buvo daromos kratos, suimtas 
(ir paleistas) vienas bosas, 
nors Prevencinio sulaikymo 
įstatymas leistų kalėjime lai
kyti visą mafijos viršūnėlę. 
Valdžia pati visaip naikina 
spaudą.

Prieš kurį laiką valstybinis 
monopolistas Lietuvos paštas 
dar kartą be jokio ekonomi
nio pagrindimo nusprendė pa
didinti prenumeratos prista
tymo kainas. Šalyje veikia toks 
Spaudos įstatymas, kad kiek
vienas niekšas lengvai laimi 
teismo procesą prieš laikraš
tį, ir tai užkemša burną geriau 
negu žudiko kulka. Šiuo metu 
valdžia rengia Pridėtinės ver
tės mokesčio įstatymą, galio
siantį ir laikraščiams. Lietu
va taps vienintele Europos 
valstybe, kurioje bus įvestas 
akcizas informacijai! Rafi
nuotų valdžios priemonių dė
ka laikraščiai atsidurs ties 
bankroto slenksčiu, ir mafi
jai, kuri su pinigų pagalba jau 
kontroliuoja vykdomąją ir tei
sinę valdžias, beliks perim
ti paskutinį demokratijos ga
rantą - spaudą.”

Tarptautiniame suvažiavime
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos pranešimu, rugsėjo 15- 
19 d.d. Sicilijoje vyko Tarp
tautinės katalikiškos spaudos 
sąjungos Europos regioninis 
suvažiavimas, kuriame, pa- 
gelbstint Lietuvių katalikų 
šalpai, dalyvavo ir Lietuvos 
katalikiškos spaudos bendra
darbiai Valentina Zinkevičie
nė ir Egidijus Vareikis.

Suvažiavime svarstyta tema 
“Katalikai žurnalistai naujo
je Europoje”. Ypatingas dė
mesys buvo skirtas katalikiš
kos spaudos problemoms po
komunistinėje Rytų ir Vidu
rio Europoje.’-^'

Europos regiono katalikiš
kos spaudos sąjungos pirm. 

AfA 
STASIUI ŠVILPAI, sn.,

mirus,
kolegas “Pašvaistės” choristus dukrą DANUTĘ ir jos 
vyrą PETER, sūnus - ALGIMANTĄ ir STASĮ, choristes 
jų žmonas OLGĄ ir VANDĄ bei jų šeimas, gimines, 
žemiško išsiskyrimo liūdesy užjaučia-

Londono choro “Pašvaistė" nariai

AfA 
BRANGIAI MAMYTEI

Lietuvoje mirus,
JUOZUI ARCIMAVIČIUI ir žmonai reiškiame nuošir
džią užuojautą-

A. Gaidelienė
S. V. Radzevičiai

SIBIRE IŠKENTĖJUSIAI

AfA
MONIKAI MATUKONIENEI

Lietuvoje mirus, 
seserį ONUTĘ KRASAUSKIENĘ ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame-

R. VI. Stabačinskai P. B. Sapliai

AfA 
BRONEI BOLMANTIENEI

Lietuvoje mirus,'
nuoširdžiai užjaučiame seserį 

ALDONĄ SIMINKEVIČIENĘ bei kartu liūdime -

P. B. Sapliai L. A. Sapliai

A. Saplys P. S. Sapliai

AfA 
BRONEI BOLMANTIENEI

Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje jos seseriai ALDONAI SIMINKEVI- 
ČIENEI ir šeimai reiškiame gilią užuojautą-

G. Budreckienė
E. J. Butkai
B. Končienė
V. R. Stabačinskai

MYLIMAI MAMYTEI

AfA 
VIKTORIJAI GELAŽNIKIENEI

Anglijoje mirus, 
dukras - EUGENIJĄ BALEIŠIENĘ, BRIGITĄ, 
sūnų HARĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

R. VI. Stabačinskai Al. Saplys
B. Končienė J. E. Butkai
G. Budreckienė P. B. Sapliai

M. Lietuvninkienė

PADĖKA© -----
Priimk mane kaip lengvą smiltį
Gimtoji žemė, savo vaikę
Aš noriu baltu berželiu pakilti, 
Šaknim įaugti ir niekur neišeiti.

t. Stokaitė, Lietuva

Staiga ir netikėtai 1993 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvoje, Uteno
je, šventinant partizanų kapus, savo žemėje, širdies smūgio 
ištiktas sukrito ir nebepakilo mano brangus vyras

a.a. ALEKSANDRAS ŽEMAITIS,
statytojas Marijos Kankinių Karalienės Aukštaitijos krašto rezis
tentų atminimui koplyčios-memorialo Utenoje.

Reiškiu gilią padėką Panevėžio vyskupui Juozui Preikšui, 
atvykusiam du kartu aukoti Mišias. Dėkoju Panevėžio vysku
pijos kunigams, gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkoju 
Kauno tremtinių Laisvės kovų ansambliui su jo vadovu Antanu 
Podleckiu, giedojusiems laisvės kovų giesmes. Dėkoju visoms 
Utenos visuomeninėms organizacijoms, rajono savivaldybei 
ir visiems, kurie tiek daug prisidėjo ir užjautė mane toje mano 
skausmo valandoje. Dėkoju visiems už gausias užuojautas ir 
gėles, siųstas Lietuvon ir Amerikoje.

Gili asmeniška padėka Utenos Kristaus į Dangų Žengimo 
šventovės klebonui dekanui kun. Petrui Adomoniui, Angelei 
Vilčauškienei, Vigandui Jučiui, Aldonai Grigoravičienei ir vi
siems, kurie dalinosi su manimi visais laidotuvių rūpesčiais. 
Jų rūpesčiu buvo išmūryta kripta koplyčioje ir ten palaidotas 
a.a. Aleksandras, atsigulęs amžinam poilsiui kalnely su savo 
broliu Jonu Žemaičiu partizanu-Maumedžiu, žuvusiu 1948 m., 
ir kitais Aukštaitijos kovotojais kankiniais. Tebūna jiems visiems 
lengva Lietuvos žemelė.
JAV Liūdinti žmona dr. Marija Žemaitienė,

kun. dr. Laszlo Lukacs taip 
apibūdino suvažiavimą: “Prieš 
trejus metus manėme, kad ko
munistinėse šalyse vien ateis
tinė sistema trukdė Bažnyčios 
klestėjimui. Dabar supranta
me, kad negalime tikėtis nuo
stabaus Bažnyčios atgimimo 
tiktai todėl, kad jai suteikta 
teisė laisvai veikti nepriklau
somose valstybėse. Kokie šios 
dienos katalikų žurnalistų 
uždaviniai ir tikslai naujoje 
Europoje? Mūsų suvažiavime 
Sirakūzijoje ieškosime atsa
kymų į šį klausimą”.

Suvažiavime dalyvavo atsto
vai iš daugelio Europos kraš
tų. Pranešimuose ir darbo gru
pėse svarstytos šios temos: K. 
Bendrijos ir katalikiškos spau
dos žurnalistų rengimas, jų 
darbo tobulinimo problemos ir 
perspektyvos, katalikų moky
mo centrai Europoje, katalikų 
žurnalistų etikos ir laisvės 
klausimai bei katalikų ir ne- 
katalikų sambūvio problemos.

Lietuviai žurnalistai įverti
no savo dalyvavimą suvažiavi
me ir pateikė spaudai savo 
įspūdžius. “Naujojo dienovi
džio” bendradarbė V. Zinkevi
čienė rašo: “Dėkoju Jums (Lie
tuvių katalikų religinei šal
pai) ir Dievo apvaizdai už šią 
kelionę. Iš jos aš parsivežiau 
devizą: ’žurnalistas turi būti 
katalikas savo dvasia'ir per
spėjimą visiems pokomunisti
nės visuomenės žmonėms: ’Ko
munizmas dar yra daugelio 
mūsų viduje!*

100 dienų prezidentavimo
Latvijos prezidentas Gun

tis Ulmanis susitiko su žurna
listais ir įvertino savo 100 die
nų prezidentavimo laikotarpį. 
Reikšmingiausias pasiekimas 
- įsteigimas Latvijos preziden
to institucijos. Jis taipogi pa
minėjo savo kelionę į Niujor
ką, kur kalbėjo Jungtinėse 
Tautose, susitiko su Latvijos 
ir kitų kraštų ambasadoriais. 
Jo pastangos sustiprinusios 
Baltijos kraštų kooperavimą, 
taip pat minėjo savo kelionę 
po visą Latviją, aktyviai reiš
kėsi santykių veikloje su Ru
sija.

Nepadaryta pažangos
Latvijos dienraščio “Die

na” skelbimu, spalio 20 d. pa
sibaigė dviejų dienų pasitari
mai tarp Latvijos ir Rusijos 
delegacijų be aiškių rezultatų. 
Jokių nutarimų nepasiekta. 
Susitarta, kad ekspertai ir to
liau tyrinės transporto ir sie
nų klausimus. Kitas delegaci
jų susitikimas numatytas lapk
ričio 15-17 d.d. Jūrmaloje.

Latvijos delegacijos vadovas 
M. Virsis pažymėjo, kad Rusi
jos delegacija mėgino išveng
ti pagrindinio klausimo - ka
riuomenės išvedimo datos nu
statymo, taipogi delegacija pa
keitė savo nuomonę jau anks
čiau sutartais klausimais.

Rusijos gynybos ministeris 
P. Gračiovas spaudos konfe
rencijoje spalio 19 d. Helsin
kyje pareiškė, kad Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Esti
jos ir Latvijos priklausysiąs 
nuo to, kaip šių kraštų valdžios 
elgsis su rusiškai kalbančia 
mažuma.

Vykstanti spekuliacija
BNS pranešimu, Estijos pa

tariamosios tarybos 12-kos 
politikų nuomone, privatizuo
jant įmones, vyksta didelė spe
kuliacija. Opozicijos politi
kai tvirtina, kad įmonės par
duodamos tiems, kurių pinigų 
šaltiniai nėra aiškūs.

Dvylika politikų mano: “Ant 
svarstyklių lėkštės numes
tas vyresniosios ir vidurinio
sios kartos sutelktas turtas. 
Pagrindinė mūsų ekonomikos 
dalis atitenka užsieniečiams. 
Vyksta procesas, kai parduo
dama arba jau parduota tau
tos nuosavybė ir neaišku, į ko
kių žmonių ar organizacijų 
rankas ji patenka. Nuosavy
bės perėjimas asmenų ar bend
rovių, nekeliančių pasitikėji
mo, žinion kelia grėsmę Esti
jos ekonomikos vystymuisi ir 
nepriklausomybei”.

Patariamoji taryba mano, 
kad pirmenybę derėtų suteik
ti Estijos bendrovėms. Svarbu 
esą išsiaiškinti pirkėjo kilmę, 
iš kur atsiranda mokėjimo ka
pitalas. Visa tai turėtų patik
rinti kontrolieriai.

Gali tarnauti Estijos 
kariuomenėje

JAV kongreso nario Richard 
J. Durbin paskelbimu, Valsty
bės departamento sekreto

rius W. Christopher sutiko, 
kad Aleksander Einzeln, pen
sijon išėjęs JAV kariuomenės 
pulkininkas, gali tarnauti Es
tijos kariuomenėje.

Š.m. rugpjūčio mėn. R. Dur
bin buvo pasiuntęs laišką sek
retoriui. Christopher, pažy
mėdamas, kad A. Einzeln gi
mė Estijoje ir į JAV atvyko ma
žas vaikas, gelbėdamasis so
vietų kariuomenės invazijos. 
Jis pasižymėjo Korėjos kare. 
Sutiko būti Estijos kariuome
nės vadu, norėdamas padėti 
savo gimtajame krašte sukur
ti kariuomenę. Pulkininko 
Einzeln kariuomenės pensi
ja buvo nutraukta, galėjo bū
ti atimta ir JAV pilietybė. Da
bar tikimasi, kad pulkininkui 
bus sugrąžinta pensija.

Žurnalas anglų kalba
ELTOS pranešimu, arti

miausiomis dienomis skaity
tojus pasieks pirmasis žurna
lo “Lithuania in the World” 
(“Lietuva pasaulyje) nume
ris. Jis skirtas užsieniečiams. 
Supažindins su Lietuvos eko
nomika, verslu, finansais ir 
kultūra. Išeis kas du mėnesius. 
Žurnalą įsteigė laikraštinin
kas Stasys Kašauskas ir Akci
nio inovacinio banko vicepir
mininkas Valdemaras Katkus 
kartu su bendrove “Lietuvos 
avialinijos”. Žurnalo tiražas - 
25,000 egzempliorių. Didžioji 
tiražo dalis nemokamai bus 
išdalinama Lietuvos lėktuvais 
skrendantiems keleiviams.

Kitų metų biudžetas
ELTos pranešimu, Lietuvos 

seime svarstomas biudžetas 
1994 metams, didesnis 3.8 mi
lijardo litų — 58% negu šiais 
metais. Spaudos konferencijo
je, spalio 28 d. ministeris pirm. 
A. Šleževičius informavo, kad 
pagrindinės išlaidos tenka že
mės ūkiui, socialinei ir sveika
tos apsaugai. Didelė biudžeto 
dalis — apie 230 mil. litų ski
riama šildymo išlaidoms, me
lioracijai skiriama apie 80 mil. 
litų.

Sudarant biudžetą, daug dė
mesio susilauks mokesčių poli
tika. Tikimasi surinkti dau
giau lėšų, kai įsigalios Pridė
tinės vertės įstatymas, sutvar
kyti mokesčiai už prekybą al
koholiu ir tabako gaminiais, 
kompiuteriais sutvarkyta mo
kesčių rinkimo sistema. J. Andr.



ALFONSUI LIPNIŪNUI, Stutthof o kaliniui ir kanki
niui, kuris buvo palaidotas Lenkijos Pucke ir perlai
dotas Panevėžyje

Paminklas prie Panevėžio katedros popiežiaus JONO- 
PAULIAUSII apsilankymui Lietuvoje 1993 m. atminti

Panevėžio žymūnai ir paminklai

Susimąstymas prie tėviškės šventovės
Šventovės vidus per 50 metą nepasikeitęs, bet žmonių vidus labai pasikeitęs visoje 

Lietuvoje • Drumstame vandenyje sėkmingai žvejoja sektos

HENRIKAS KUDREIKIS

“Naujojo dienovidžio” re
daktorė Aldona Žemaitytė, 
aprašydama žurnale “Į lais
vę” Fronto bičulių studijas 
Druskininkuose, pamini, kad 
į kasdienines pamaldas lan
kėsi tik svečiai iš Amerikos 
ir pora “atsilikėlių” iš Lietu
vos. Aprašymas maždaug ati
tinka dabartinės Lietuvos in
teligentijos religines nuotai
kas. įsteigus “Sąjūdį”, būriai 
būvusių komunistų pareigūnų 
užplūdo šventoves. Po poros 
metų, pradėjus pūsti naujiems 
vėjams, šventovės jiems tapo 
nereikalingos.

Tėviškės šventovė
Šiandien, lygiai po 50 metų, 

stoviu prie savo tėviškės para
pijos šventovės, rymančios 
tarp ąžuolų ir liepų. Karo ap
draskytas jau taisomas aukš
tas bokštas žemaičių lygumoje 
stiebiasi į dangų, jausdamas 
nerimo ir kartu šventiškumo 
srovę. Po audringos jaunys
tės, savo gyvenimo rudenyje, 
lyg sūnus palaidūnas, įžengiu 
vidun pro aukštas duris. Šven
tovės vidus — altoriai, statu
los beveik nepasikeitė. Kairė
je pusėje — moterys, dešinėje
— vyrai. Abiejose pusėse po 
keletą jaunuolių, keletas ma
žų vaikų moterų pusėje. Jau
čiamas žmonių rimtumas ir 
pamaldumas. Pamokslas neil
gas. Nemažas vyrų ir moterų 
būrys priėjo prie Dievo sta
lo. Maldas kalba visi, vietoj 
rankos padavimo viens kitam 
palenkia galvas. Išėjus iš pa
maldų suskaičiau 69. Tai buvo 
11 v. Mišios — votyva. Į Sumą 
susirenka gerokai daugiau. 
Yra ir vakarinės pamaldos.

Susipažįstu su Juodaičių 
parapijos klebonu kun. Liud
viku Semaška, kuris, kaip su
žinojau, yra mano gimnazijos
— Raseinių — jaunesnis moks
lo draugas. Kunigystės įšven
tinimo dieną KGB suimtas ir 
išvežtas Sibiran. Pokalbio me
tu aptarėm parapijos rūpes
čius. Jis patvirtino žinomą 
faktą, kad bolševikinis auk
lėjimas ir komjaunimo organi
zacija labai sužalojo Viduri
nę ir jaunąją kartas. Šiandien 
į pamaldas ateina daugiausia 
buvusių tremtinių vaikai. Iš 
šiųmetinių Juodaičių parapi
jos devynių abiturientų tik 
dvi mergaitės ateina j pamal
das.

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

Gėrėdamasis Sintautų šven
tovės atstatytais aukštais bokš
tais, sutikau kleboną prel. 
Maskeliūną. Pokalbio metu jis 
patvirtino tuos pačius liūd
nus faktus apie Lietuvos jau
nimą. Ariogalos klebonas kun. 
Kazlauskas sakė tą patį.

Pamaldose kitur
Belankydamas Lietuvos 

šventoves ir dalyvaudamas 
pamaldose, stebėjau maldi
ninkų kilmingą ir šventišką 
laikyseną. Komuniją priima 
tik tie, kurie tik ką neseniai 
atliko išpažintį. Vilniaus ka
tedroje nustebau pamatęs ei
les jaunų vyrukų ir merginų 
beklūpant prie Šv. Kazimiero 
ir kitų altorių. Žinoma, daug 
daugiau suaugusiųjų. Gėrė
jausi tremtinių chorais, ku
rių giedojimas beveik neže
miškas. Pamokslai, klasikinio 
stiliaus altoriai, statulos, 
viskas skirtinga.

Aš 30 metų gyvenu JAV-se 
toliau nuo lietuviškų centrų. 
Buvau priverstas kas sekma
dienį klausyti trečdalį pa
mokslo, skirto juodaodžių 
sporto žvaigždžių garbei. Jau
čiu šiandien atsidūręs naujoje 
religinėje dimensijoje, kurios 
tiek daug metų ieškojau.

Bijo vakariečių
Turėdamas progų kalbėtis 

su Lietuvos dvasiškiais ir vie
nu kitu kataliku inteligentu, 
daug sužinojau apie įvairių re
liginių sektų ir kultų masinę 
imigraciją į mūsų žemę. Mažai 
katalikiškai ar tik ateistiškai 
auklėtas Lietuvos jaunimas 
lengvai patenka į jų tinklus, 
ypač kad visos sektos pasirodo 
su maišais dolerių ir pažada 
keliones ar mokslą užsienyje. 
Mormonai jau turi didelį būrį 
lietuvių Salt Lake mieste ir 
Utah valstijoje.

Lietuvos katalikų vadai ta
čiau daugiau bijo iš Vakarų 
pasirodančių nukatalikėjusių 
ir fanatišku liberalizmu ir 
marksizmu užsikrėtusių kata
likų. Atrodo, kad Lietuvos ka
talikai geriau už mus infor
muoti apie avangardinių gru
pių teologiją, kaip pvz. apie 
domininkoną Fox, liberalizmo 
pranašą Boeseke-Levitian ir 
eilę kitų. Bijoma katalikų, 
baigusių Amerikos katalikų 
universitetus, kurie tik var
du katalikiški. Pagal 1993 m. 
rugsėjo 24 d. “US World News”, 

katalikų universitetai jau bai
gia pasivyti Yale, Duke, Pen
silvanijos universitetus, val
domus fanatiškų juodaodžių ir 
homoseksualų bei lesbiečių. 
Tie universitetai laikomi “po
litiškai korektiškom” mokslo 
šventovėm. Jau Lietuvoje pasi
rodė ir pora nauja fanatiška 
ideologija užsikrėtusių lie
tuvių.

Religinis auklėjimas
Keletas mokytojų prasitarė 

apie Lietuvos pradžios ir vi
durinių mokyklų religinį auk
lėjimą. Visur trūksta kunigų 
ir klierikų. Jų pamokas jau
nimas lanko gausiai. Pasau
liečių religijos dėstytojų da
lis neseniai skiepijo jaunimui 
ateizmą. Jų pamokos menkai 
lankomos. Vyresniųjų iš viso 
ateina tik retas. Mažasis jau
nimas teikia daug vilčių.

Suvalkijoje sutikau poną 
M. Jo giminės man pristatė jį 
kaip buvusį žymų komunistą ir 
persekiojusį katalikus moks
leivius. Jis tada buvo vieno 
Suvalkijos miesto vidurinės 
mokyklos direktoriumi. Šian
dien jis yra vienos Kauno vi
durinės mokyklos direktorius. 
Turėjau progą su juo ilgai pa
sikalbėti, o vieną vakarą vaikš
čiojome Suvalkijos lygumoje. 
M. kilęs iš geros katalikų šei
mos, puikiai informuotas apie 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
padėtį, jos ir Lietuvos istori
ją bei pokarinę rezistenciją. 
Į mano klausimą, kaip jo vidu
rinėje mokykloje vedamas re
liginis auklėjimas, atsakė pa
našiai, kaip kiti mokytojai: 
pamokos lankomos, jei dėsto 
dvasiškiai ar klierikai. Pa
klausus, ar jie turi naujai iš
leistų vadovėlių, iš ko mokoma 
Lietuvos istorija. Jo atsaky
mas: vadovėlių daug trūksta, 
švietimo ministerija skiria 
tam labai mažai litų, istorija 
dėstoma iš A. Šapokos vadovė
lio, praleidžiant kai kuriuos 
skirsnius. Paklausus, kokie 
tie skirsniai, atsakė kad išme
tama “fantazija”. “Bolševikų 
laikų direktoriaus darbas bu
vo labai pavojingas. Dažnai 
jausdavausi lyg raitelis, jojąs 
ant dviejų žirgų” — pareiškė 
ponas M.

VILNIAUS ANTAKALNIO KAPINĖS. Muitininkų ir pasieniečių garbės sargyba prie Medininkų pasienio poste 
žuvusiųjų kapų Nuotr. Alf. Laučkos

1993 m. rugsėjo 12 d. savo ku
nigystės 60 metų sukaktį prel. 
Vytautas Balčiūnas atšventė 
Panevėžio katedroje. Mat čia jį 
prieš 60 metų vysk. K. Paltaro
kas įšventino kunigu.

Iškilmėse dalyvavo Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas, prel. 
Algimantas Bartkus ir prel. Ka
zimieras Dobrovolskis iš Ro
mos, kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, ir kun. Adolfas Klimaus- 
kas iš Amerikos. Pamokslą pa
sakė katedros klebonas mons. 
Juozapas Antanavičius. Daug 
jaudinančių akimirkų pergy
veno iškilmių dalyviai.

Po šv. Mišių sukaktuvinin
kas aplankė vysk. K. Paltaro
ko kapą. Vėl kaip prieš kele
rius metus pęrlaidojant a.a. 
kun. A. Lipniūną, Lietuvos ir 
išeivijos dvasiškiai bei dide
lė minia žmonių susirinko prie 
a.a. kun. Alfonso Lipniūno ka

Pagalba Lietuvai apleistoje srityje
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kai 1992 m. vasarą Lietuvoje 
lankėsi lietuvių kilmės ame
rikietė Judy Martin, ji ne tik 
aplankė savo protėvių žemę, 
bet ir susipažino su tragiška 
dantų gydymo būkle Lietuvoje. 
Kaip profesionalė burnos ert
mės higieniste, ji susidomėjo 
dantų gydymo sąlygomis Lie
tuvoje. “Darbas Lietuvos dan
tų gydymo (dabar “stomatolo
gijos”) kabinetuose yra tarsi 
lankymasis muziejuje, nes vi
sa aparatūra, instrumentai ir 
pati gydymo sistema bent 50 
metų atsilikusi. Taip pat nė
ra žinomas toks dalykas, kaip 
apsaugojimas dantų nuo gedi
mo (preventive medicine).” 
Sugrįžus į namus Kansas City, 
ji pasiryžo ką nors daryti, kad 
būtų pagerintas Lietuvos dan
tų gydymas. Patyrusi, kad Či
kagoje veikia Amerikos dantų 
gydytojų sąjunga pagelbėti 
Lietuvai (ADAAL), ji susisie
kė su jos pirmininku dr. Leo
nidu Ragu ir 1993 m. pavasarį 
savo pasiryžimą įgyvendino. 
Ji dalyvavo kaip paskaitinin
ke Lietuvos stomatologų kon
grese ir praleido dvi savaites 
Kauno stomatologijos polikli
nikoje, demonstruodama dan
tų gydymo techniką ir meto
dus.

Iš dr. Leonido Rago sužino
jau, kad Amerikos odontologų 
pagelbėti Lietuvai sąjunga 
(American Dental Association 
for Assistance to Lithuania 
— ADAAL) įsteigta 1991 m. 
tuoj po Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo. Po 
įtemptų pastangų organiza
toriams pavyko į talką įtraukti 
tokias mokslo institucijas, 
kaip Lojolos universiteto 
odontologijos mokyklą ir Ohio 
valstybinio universiteto odon
tologijos kolegiją, eilę profe
sorių ir įtakingų odontologų, 
pasiryžusių paruošti progra
mą Lietuvos dantų gydymo ly
giui kelti. Pavyko suorgani
zuoti profesionalus, kurie 
savanoriškai pakaitomis dirb
tų Lietuvoje, o Sąjunga parū
pintų reikiamą aparatūrą ir 
instrumentus. Su konkrečiu 
pasiūlymu buvo kreiptasi į 
Lietuvos respublikos sveika
tos ministeriją, kuri tam pro
jektui su entuziazmu pritarė. 
Praėjusių metų rugpjūčio mė
nesį taip pat buvo gautas pa
dėkos laiškas iš tuometinio 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio, 
kuris pareiškė, kad Lietuvos 
vyriausybė ir piliečiai kvie
čia Sąjungą atvykti į Lietuvą, 

po. Buvo pašventintas pamink
las, kurio pastatymu pasirūpi
no mons. J. Antanavičius. Au
komis parėmė parapijiečiai, 
kun. A. Lipniūno sesuo su duk
ra bei sūnumi. Didžiausia dalis 
lėšų - iš asmeninių dovanų, 
prieš kelerius metus gautų Ka
nadoje, Toronte, Anapilio ir 
Londono lietuvių parapijose - 
mons. J. Antanavičiaus. Nuo 
pat kelionės parvežti kun. A. 
Lipniūno palaikus iš Lenkijos 
iki paminklo pastatymo rėmė 
aukomis panevėžietis iš Aus
tralijos Gediminas Patupis. Su 
didžiausiu dėkingumu jis atsi
mena visus mielus aukotojus.

Priešais katedrą pastatytas 
koplytstulpis Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II apsilankymui Lie
tuvoje atminti. Autorius — V. 
Ulevičius. Tai turbūt vieninte
lis toks paminklas Lietuvoje. 
Tą pačią dieną ir jis buvo pa
šventintas. Kor.

joje įsteigti modernias stoma
tologines klinikas bei savo 
patirtimi talkinti gyventojų 
dantų sveikatingumo kėlimui.

Tačiau sunkiau buvo suėjus 
į kontaktą su Kauno medici
nos akademija, iš kurios sto
matologijos fakulteto deka
no gautas keistokas atsaky
mas, reikalaujantis pakeisti 
anksčiau sutartą veiklos me
todą: vietoj konkrečios klini
kos, kurioje būtų gydomi pa
cientai, jis siūlo Kauno me
dicinos akademijos “bazėje” 
steigti “stomatologijos moks
lo pažangos centrą”, kuriame 
bus apsiribojama paskaito
mis. Dr. Ragas į tą laišką 
atsakė, kad Sąjunga neatsi
sakysianti prisidėti ir prie 
“pažangos centro”, tačiau sa
vo pagrindinio uždavinio ne
atsisakysianti. Jis pakartoti
nai tvirtino, kad ADAAL veik
lą remia lietuvių visuomenė, 
Amerikos stomatologai, įvai
rių sričių specialistai ir or
ganizacijos, o Sąjungos pa
grindinis tikslas yra padėti 
Lietuvos žmogui, kuris per il
gus dešimtmečius negalėjo 
pasinaudoti modernios sto
matologijos patarnavimais, 
kuriuos jam suteiks ADAAL 
klinikos.

Iki šiol buvo daromos rink
liavos Lietuvos našlaičiams 
globoti, siųsti knygoms, vais
tams ir drabužiams, bet mažai 
tesirūpinta tokiu gyvybiškai 
svarbiu žmogaus sveikatos 
elementu, kaip dantimis, nuo 
kurių būklės priklauso ir vi
sas organizmas. Ne paslaptis, 
kad iš Lietuvos atvykusių sve
čių dantys yra apgailėtinoje 
būklėje, tai ir mūsų dantų gy
dytojų patarnavimas jiems at
rodo nuostabus. Laikas susi
domėti ta apleista medicinos 
pagalbos sritimi, jos darbuo
tojus remti ir skatinti. Kas 
norėtų gauti daugiau informa
cijos ar prisidėti auka bei tal
ka, prašomi kreiptis į dr. Leo
nidą Ragą: 421 W. Irving Park 
Rd., Itasca, II., 60143, USA, 
arba telefonu 708-773-9166, 
fax 708-529-0955.

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
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NAUJAI PASTATYTA Kaišiadorių vyskupijos Ryliškių šventovė, pa
šventinta vyskupo J. Matulaičio 1993.VIII.29. Senoji šventovė buvo be
dievių sunaikinta sovietmečiu

Nauja našlaičių globos sistema
Iš Aldonos Kibirkštienės pokalbio Kaune su 

monsinjoru VYTAUTU KAZLAUSKU
Pagalbos fondas “Vaiko tė

viškės namai”, pasak monsin
joro, siūlo Lietuvai visai nau
ją našlaičių globos sistemą. 
Našlaičiui reikia duoti tai, ko 
jis yra netekęs: motiną, broliu
kus ir sesutes, žodžiu, tėviškės 
namus...

— Netoli Marijampolės pra
dėti statyti tokie namai ir bus 
tai, apie ką svajojate?

— Mano gimtinėje, Avikilų 
kaime, iškils penkiolika šei
myninių namų, darželis, 5-6 ad
ministraciniai nameliai, salė, 
bus įrengtas stadionas. Staty
ba jau pradėta, bet daugelis 
darbų “stringa”, be to, kainos 
kyla taip sparčiai. Sukūrę Pa
galbos fondą, kreipiamės į vi
so pasaulio lietuvius, kad su
šelptų lėšomis, padėtų įgyven
dinti mūsų sumanymą. Kvieti
mas daugelio tautiečių širdy
se surado atgarsį. Mūsų fon
dui aukojo “Lietuvos dukte
rų” organizacija Čikagoj, Los 
Angeles, lėšų atsiuntė Austra
lijos Sidnėjaus “Caritas”, JAV 
gyvenantys mūsų tautiečiai Ju
lija ir Emilijus Skinkiai, Viz
girdai ir daugelis kitų. Ir Lie
tuvoje atsirado keli rėmėjai, 
kurie mielai sutiko mus parem
ti. Valstybinė įmonė “Banga” 
žada išlaikyti vieną šeimą, o 
bendra Lietuvos-Vokietijos fir
ma “Okto-Piligrimas” kas mė
nesį į mūsų sąskaitą pervesti 
po 250 lt. Labai norėtume, kad 
atsirastų daugiau turtingų fir
mų ar įmonių, galinčių mus pa
remti ir prisidėti prie šio kil
naus tikslo įgyvendinimo.

* * ♦
Avikiluose jau pradėti sta

tyti aštuoni namai, iki ateinan
čios vasaros žadama įsikurti. 
Kai bus įrengtas visas kaime
lis, jame apsigyvens apie 120 
vaikų. Monsinjoras Vytautas 
Kazlauskas papasakojo, jog ir 
Kaune numatoma įkurti socia
linį centrą. Aukštuosiuose 
Kaniūkuose miesto valdyba 
jau yra paskyrusi 3 ha sklypą, 
čia galvojama pastayti 12 na
mų našlaičių šeimoms. Siūlo
ma kartu globoti ir senelius 
- ten pat jiems paskirti namus, 
kuriuose galėtų gyventi 20-30 
senelių.

— Tačiau ir čia mūsų didžiau
sias rūpestis - pinigai, - sako 
monsinjoras. - Šiam centrui 
įkurti reikia maždaug pusės 
mln. JAV dolerių. Taigi Pagal
bos fondas “Vaiko tėviškės na
mai” dabar užsiėmęs jų paieš
kom. Pirmiausia bus mėgina
ma surasti tarptautinę arba 
užsienio organizaciją, kuri 
panašiai kaip “SOS Kinder- 
dorf International” sutiktų 
finansuoti šį projektą. Tam 
galimybės labai ribotos. Dėl 
to su didele viltimi kreipia
mės į užsienio lietuvių orga
nizacijas, į verslininkus, ki
tus pasiturinčius žmones, ku
rie savo santaupomis padėtų 
realizuoti šį projektą. Ieškom 
ir Garbės narių, kurie būtų 
tų kaimų Garbės piliečiai ir 
Garbės šeimininkai, čia galė
tų būti įamžintas jų vardas.

— Jums, gerbiamas Monsin
jore, teko garbė Lietuvoje įkur
ti ir tarptautinės Vaiką kaimą 
organizacijos “SOS Kinderdorf 
International”skyrią...

—Šią vasarą liepos mėnesį 
buvome priimti šios organiza
cijos tikraisiais nariais. Teko 
dalyvauti Insbruke (ten įsikū
ręs šios organizacijos centras) 
vykusioje konferencijoje, joje 
atstovauti Lietuvai. Be mūsų, 
į “SOS Kinderdorf Internatio
nal” tąkart buvo priimta dar 
14 šalių. Tai labai stipri senas 
tradicijas puoselėjanti tarp
tautinė organizacija, turinti 
apie 10 mln. rėmėjų. Jos cent
ras yra nutaręs pastatyti po 
vieną Vaikų kaimą Baltijos 
kraštuose - Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje. Lietuviškasis SOS 
Vaikų kaimas Pavilnyje jau 
projektuojamas. Tikimasi, jog 
jis išaugs maždaug per dvejus 
metus ir savo globon paims 
apie 80 našlaičių.

* * *
Apsilankęs jaukiame mon

sinjoro Vytauto Kazlausko bu
te gali išgirsti klegančius vai
kų balsus. Mažųjų čia keturi - 
Arvydas ir Renata rytais iš
skuba į Jėzuitų vidurinę mo
kyklą, o Jolita su Rasele išve
damos darželio auklėtojų glo
bon. Vakarais mažuosius su
tinka ne tik gerasis dėdė Vy
tautas, bet ir vaikų pamilta ma
mytė. O ji - tai našlaičių vaikų 
globai atsidavusi monsinjoro 
giminaitė Birutė Prėnaitė, vie
nos iš Kaune jau sukurtų trijų 
šeimų motina-auklėtoja. Pate
ko vaikai jos globon tada, kai 
mirė šių mažiukų ir dar septy
nių jų broliukų bei sesučių Gie 
kol kas internatuose) mama. 
Birutė Prėnaitė dabar jiems at
stoja patį brangiausią žmogų, o 
monsinjoro namuose užtenka 
vietos (nors jos toli gražu ne 
per daug!) visiems. “Tik lovų 
niekur negauname nusipirkti” 
- pasiguodė buto šeiminin
kai ...

— Šiuo metu Kaune jau tu
rime tris tokias šeimas, - pa
sakoja monsinjoras. - Be mū
siškės, dar dvi įsikūrusios bu
vusiame seserų benediktinių 
vaikų darželyje. Ten trylikai 
našlaičių motinas atstoja pe
dagogės globėjos Liucija Gra
žina Okuškaitė ir Donata Zaka- 
revičiūtė, beje, atvykusi iš Tel
šių. Miesto Švietimo skyrius 
mums atidavė 98-ąjį darželį, 
kur įsikurs našlaičių globos 
namai. Juose apsigyvens gal 
dar šešios tokios šeimos. Kol 
kas belieka susitarti dėl kon
krečių dalykų - ne nuomos mo
kestį privalėtume skyriui mo
kėti (kaip buvome paprašyti!), 
o lauktume jo pagalbos.

Kas dirbtų tokiuose globos 
namuose? Kviesime moteris, 
kurios turėtų pedagoginį ta
lentą ir pedagoginį pasiren
gimą, būtų laisvos nuo įsipa
reigojimų savo šeimai. Ir dar: 
joms būtinas moralinis ir reli
ginis subrendimas, ir, aišku, 
meilė vaikams. Juk motiną 
našlaičiams pakeičianti mo
teris realizuoja paties Dievo 
duotą motinystės pašaukimą. 
“Ką padarėte vienam iš ma
žiausiųjų mano brolių, man 
padarėte”, - kaip norėtųsi, 
kad šiuos Kristaus pasakytus 
žodžius (“Šv. Mato Evangelija 
25,40”) kuo dažniau ir visi pri
simintume ...
(“Kauno diena”,
1993 m. 196 nr.)
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® LAISVOJE TEVYNEJE
PAMINKLAS PREZ. GRINIUI
Marijampolės rajono kultū

ros ir švietimo skyrius, vado
vaujamas S. Luobikio, Lietuvos 
prez. Kazio Griniaus (1866-1950) 
atminimą nori įamžinti jo tėviš
kėje prie Kazlų Rūdos pastatytu 
paminkliniu akmeniu. Svarsto
mas ir velionies testamentinis 
pageidavimas, kad jo palaikai 
būtų perkelti gimtinėn. Jeigu 
giminės sutiktų, tai būtų gali
ma atlikti 1996 m., kai bus mi
nimas Lietuvos prez. K. Gri
niaus 130-tasis gimtadienis. Ta
da bus atidarytas muziejus jo 
palikimui saugoti, jo vardu pa
vadinta viena Marijampolės ra
jono mokykla.

KUNIGO LIPNIŪNO DIENA
Panevėžiečiai specialia die

na prisiminė ir pagerbė kun. 
Alfonsą Lipniūną (1905-1945), 
dirbusį vikaru Kristaus Kara
liaus Panevėžio katedroje. Su 
kitais lietuviais patriotais jis 
buvo suimtas Vilniuje 1943 m. 
kovo 17 d. ir uždarytas vokiečių 
koncentracijos stovykloje Stutt- 
hofe. Mirė dėmėtąja šiltine ir 
plaučių uždegimu, evakuojant 
Stutthofo stovyklą 1945 m. ba
landžio 28 d. Jo palaikai iš 
Plucko kapinių buvo atvežti 
Kristaus Karaliaus katedros 
šventoriun. Šešioliktoji vi
durinė Panevėžio mokykla šią 
vasarą buvo pavadinta velio
nies vardu. Kun. A. Lipniūno 
atminimui skirta diena pradė
ta Mišiomis Kristaus Karaliaus 
katedroje. Pamokslą sakė kated
ros vikaras kun. G. Joninas, ku
ris taipgi yra ir Kun. A. Lip
niūno vidurinės mokyklos kape
lionas. Skulptoriaus A. Pajuo
džio sukurtą paminklą kated
ros šventoriuje pašventino kle
bonas mons. J. Antanavičius. 
Mokyklos kieme pasodintas 
ąžuoliukas, surengta kun. Al
fonso Lipniūno atminimui skir
ta valanda. Kalbėjo jo vardo 
mokyklos direktorius J. Knizi- 
kevičius.

TOTORIAI IR JŲ MEČETĖS
Nepriklausomybę atgavusioj 

Lietuvoj atkuto ir Vytauto Di
džiojo laikais apsigyvenusių 
totorių palikuonys. Juos dabar 
jungia Ado Jakubausko vado
vaujama Lietuvos totorių kul
tūros draugija. “Lietuvos aide” 
paskelbtame pasikalbėjime jis 
primena, kad totoriai visada 
buvo ištikimi Lietuvai. Jie da
lyvavo ne tik Žalgirio mūšyje, 
bet ir 1831 bei 1863 metų suki
limuose, 1918 m. nepriklauso
mybės kovose. Tada penki toto
riai savanoriai buvo apdova
noti “Vyčio” kryžiumi. Draugi
ja, surašiusi totorių palikuo
nis Vilniuje, Kaune, Alytuje ir 
Švenčionyse, jų ten rado penke
tą tūkstančių. Lietuvos totoriai 
dabar turės keturias mečetes ir 
savo Bendruomenės namus. Me
četė jau atstatyta Keturiasde
šimt totorių kaime, kuris yra 
Vilniaus rajono Vaidotų apylin
kėje prie kelio į Rūdninkus. 
Ten 1397 m. Vytautas Didysis 
apgyvendino 40 totorių belais
vių. Tame kaime yra išlikusios 
ir karaimų kapinės. Antroji me
četė, pastatyta 1889 m. Raižių 
kaime prie Alytaus, dabar baig
ta atnaujinti. Sovietinės oku
pacijos metais mečetės pastatą 
buvo norėta paversti Kultūros 

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS

Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, 
sudarytus Lietuvoje.

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

Medus........................... ...........  1 kg Apelsinai ...................... ............. 2 kg
Dešra rūkyta ................. ............ 3 kg Citrinos šviežios........... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............. ............ 3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... ............ 1 kg Kava tirpstanti.............. .........  200 gr
Sviestas ........................ ............ 1 kg Mielės.......................... .........  100 gr
Miltai ............................. ............ 2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ...........  3 kg Prieskoniai ................... .........  200 gr
Ryžiai ........................... ............ 2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai ..................... ............ 2 kg Kiaušiniai ..................... ........  20vnt.
Kakava ......................... ...........  1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............. 4 Itr
Šokol. saldainiai........... ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ....... $118.00

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ....................................................27 kg $20.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $20.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

namais, bet šį pasiūlymą atme
tė Raižių kaimo gyventojai. Iki 
1947 m. ten veikė ir totoriška 
mokykla. Ji dabar įsikurs jau 
pastatytuose Totorių bendruo
menės namuose. Mokykloje bus 
mokoma arabų kalbos, skaito
mas Koranas, prisimenami to
torių papročiai. Dalį lėšų mu
sulmoniškoms Lietuvos totorių 
mečetėms atstatyti paskyrė Tur
kijos ambasada, nupirkusi švies
tuvus ir kilimus. Islamiškų šven
čių proga dovanų susilaukiama 
iš Jungtiniuose arabų emira- 
tuose įsteigto fondo skyriaus 
Maskvoje.

MASKVOJ ŽUVO IR LIETUVIS
Spalio 4 d., prasidėjus gink

luotam susikirtimui tarp Rusi
jos prez. B. Jelcino ir Baltuo
siuose parlamento rūmuose už
sidariusių komunistinės opozi
cijos rėmėjų, žuvo ir panevėžie
tis Bronius Jurgelionis. Jis, di
džiulio treilerinio sunkvežimio 
vairuotojas, ten iš Klaipėdos 
buvo nuvežęs 20 tonų šokolado 
užsienio prekybos firmai “Green
field”. Sunkvežimis buvo panau
dotas Baltųjų rūmų blokadai su 
neiškrautu šokoladu. Atrodo, B. 
Jurgelionis, saugodamas jam 
patikėtą krovinį, pasiliko prie 
sunkvežimio. Tas sunkvežimis 
buvo sukapotas kulkų, nuo ku
rių žuvo ir B. Jurgelionis, li
goninėn atvežtas jau miręs. Pra
monininkų ir verslininkų Mask
voj sudarytas fondas žuvusio 
panevėžiečio šeimai išmokėjo 
pusės milijono rublių pašalpą, 
nupirko du karstus — medinį ir 
cinkuotą. Lietuvos “Kraujo” 
centras iš Vilniaus sužeistie
siems gydyti Maskvoje išsiuntė 
penkis litrus albumino — šimto 
donorų kraujo. Kraujo atsargos 
Vilniaus centre buvo papildy
tos nauju donorų krauju. Už vi
są dozę kraujo donorui mokama 
iki 11 litų, duodamas talonas 
pavalgyti valgykloje, parūpi
namos 2-3 dienos apmokamų 
atostogų. Donorai savo kraują 
gali rezervuoti ligoninėj jo 
reikalingiems šeimos nariams, 
giminėms ir bičiuliams.

ŽMOGŽUDYSTĖS REKORDAS
Lietuvos spauda pranešė Kau

ne spalio 7 d. pasiektu gangs
terių atliktos žmogžudystės re
kordą. Vienu užpuolimu Vili
jampolės “Vilijos” restorane 
prieš vidurnaktį buvo nušauti 
penki vyrai. Vietoje žuvo keturi 
to restorano tarnautojai — R. 
Varanavičius, R. Vizgirda, A. 
Janulevičius ir V. Kazakevičius, 
o administratorius P. Buivydas 
mirė nuvežtas ligoninėn. “Lie
tuvos aidas” šį restoraną vadi
na Kauno “berniukų” pamėgta 
vieta, o “Lietuvos rytas” — “šei
mų” narių. Tų žodžių rašymas 
kabutėse įtaigoja, kad “Vilijos” 
klientūrą ar bent jos dalį suda
ro kauniečiai gaujų nariai. 
Liudininkai teigia, kad trys žu
dikai, atvažiavę nauju Bavari
jos BMW firmos juodu automo
biliu, šaudė AKM automatu ir 
PM pistoletu. Jiems galėjo pri
klausyti ir ketvirtas vyras, iš
ėjęs iš restorano ir savo sėbrus 
painformavęs apie jame esan
čius žmones. Mat taikliai buvo 
šaudoma tik į restorano admi
nistratoriaus ir tarnautojų gal
vas. Išeinant prie jų buvo pa
likta sprogstanti granata ir na
mų darbo užtaisas. v. Kst.

Nuotr. M. Borusienės

Hamilton, Ontario
RUDENS VĖJAI teatpučia visus 

į ateitininkų rudens bazarą lap
kričio 14, sekmadienį, po abiejų 
Mišių Hamiltono Jaunimo centre. 
Šiltas maistas, pyragai, turtingos 
loterijos ir žaidimai jus tikrai pri
vilios.

Iki malonaus pasimatymo!
Hamiltono ateitininkai

UŽJAUSDAMI ARTIMUOSIUS 
a.a. Juozo Grigaliaus atminimui, 
Pagalbai Lietuvos vaikams auko
jo: $20 - S. K. Karaškai, J. J. Kaže- 
mėkai, O. B. Steponavičiai; $10 - 
D. M. Jonikai; a.a. Broniaus Gu- 
dinsko atminimui: $20 - K. Meš
kauskienė.

Dėkojame už aukas.

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. HENRIKAS MATIJOŠAI-

TIS mirė 1993 m. spalio 8 d., su
laukęs 83 metų amžiaus. Jo atmini
mui Kanados lietuvių fondui au
kojo: $20 - E. Kutkevičius, J. Mals- 
kis, A. Skardžius, A. V. Skaržins- 
kai, I. P. Umbrasai, J. Valas, O. 
V. Žurauskai; $10 - B. Druskienė, 
P. I. Geniai, V. Goldbergas, L. Ja- 
komaitienė, J. Kvoščiauskas, A. 
Trakinskas; “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $50 - KLB Sault Ste. Ma
rie apylinkės valdyba.

Dėkojame aukotojams. V.V.

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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ■

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi 

skyriaus visuotinis narių susirin
kimas įvyko 1993 m. rugsėjo 29 d. 
parapijos salėje. Susirinkimui 
pirmininkavo D. Norkienė, sekre
toriavo A. Klemkienė. T. Pargaus- 
kienė perskaitė praeito susirin
kimo protokolą. E. Rugienienė pa
darė pranešimą apie skyriaus fi
nansus. Perskaityti padėkos laiš
kai už perduotas aukas Lietuvoje 
per A. Klemkienę. Taip pat per
skaitytos padėkos, gautos iš mūsų 
apylinkės lietuvių. Buvo perskai
tytas straipsnis iš “Dienovidžio” 
apie “Betanijos” valgyklą Vilniu
je. Aptarta ateities veikla: para
pijos pietūs, pyragų ir rankdar
bių išpardavimas Tillsonburgo nu
sipirkimo centre, įvyksiančiame 
lapkričio 27 d. ir Marijos šventė 
- gruodžio 5 d. Sekantis susirin

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A y jr a „ LIETUVIŲ KREDITO 
JL 2V1_j1V2V kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

....... 5%

... 4.50% Nemokamas čekių ir sąskaitų

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

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

kimas numatytas lapkričio 24 d., 3 
v.p.p., parapijos salėje. Susirin
kimas užbaigtas visų narių sugie
dota giesmė - “Marija, Marija”. 
Šių metų valdybą sudaro: pirm. - 
B. Vytienė, vicepirm. - Z. Augai- 
tienė, sekr. - A. Klemkienė, ižd. 
- E. Rugienienė; J. Pargauskie- 
nė ir S. Vilimienė - įvairūs pro
jektai.

PRANAS PARGAUSKAS š.m. 
rugsėjo 26 d. parapijos salėje po 
pamaldų rodė vaizdajuostę iš po
piežiaus lankymosi Lietuvoje. 
Visiems susirinkusiems buvo 
įdomu pamatyti Šv. Tėvą ir išgirs
ti jį kalbant lietuviškai.

A.a. ZIGMO OBELIENIO viene- 
rių metų mirties metinės pami
nėtos Delhi lietuvių šventovėje 
gedulinėmis Mišiomis š.m. spalio 
2 d., kurias atnašavo kun. L. Ke
mėšis. Jose dalyvavo Monika Obe- 
lienienė, sūnus Stasys su šeima, 
dukterys - Elena Stemmier ir Mo
nika Lightfield su šeimomis, taip 
pat daug artimųjų ir pažįstamų iš 
Delhi-Tillsonburg apylinkės. Po 
pamaldų visi buvo gražiai pavai
šinti Obelienių šeimos parapi
jos salėje.

A. a. G. GUDINSKAS, 81 m. am
žiaus, mirė š.m. spalio 7 d. Simcoe, 
Ontario ligoninėje. Jis ir šeima il
gus metus ūkininkavo šioje apylin
kėje ir nuoširdžiai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje ir parapijoje. 
Liūdesyje liko žmona Emma, sū
nūs - Romas ir Jonas, kiti giminės 
ir artimieji. Gedulinės Mišios at
laikytos Delhi Šv. Kazimierio šven
tovėje. Palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje.

PARAPIJOS PIETŪS, suruošti 
š.m. spalio 17 d. Delhi lietuvių pa
rapijos salėje, buvo labai sėkmin
gi. Parduota 95 bilietai ir visas 
pelnas paskirtas parapijos išlaiky
mui. Maistą pagamino Moterų dr- 
jos narės taip pat bendromis jėgo
mis, aptarnaudamos visus susirink- 
kusius. Bilietus išspausdino ir 
platino parapijos komiteto na
riai. Moterų dr-jos valdyba labai 
dėkinga visiems už atsilankymą, o 
dr-jos narėms už nuoširdų bendra
darbiavimą ruošiant pietus. B.V.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones j 
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! iš Montrealio.

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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 irToronto 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
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ..........................................(514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

PLB valdybos pirm. Bronius 
Nainys Čikagos “Draugo” laiškų 
skyriuje spalio 5 d. perspėja 
skaitytojus saugotis melagingų 
pagalbos prašytojų iš Lietuvos. 
PLB įstaiga gauna daug pagal
bos prašančių laiškų, bet ne 
visais galima pasitikėti. Tai 
liudija B. Nainio “Drauge” pa
skelbtas Roberto Valatkos grau
dus laiškas, kad jis dar vaikas 
su tėvais 1951 m. buvo išvežtas 
Sibiran. Esą ten jis tapo inva
lidu dėl džiovos, galvos skaus
mo priepuolių. Atgimstanti Lie
tuva jį reabilitavo, gydytojai 
įjungė antron invalidumo gru
pėm R. Valatka skundžiasi, kad 
jam paskirta mėnesinė 62 litų 
pensija, kurios vieną pusę iš
leidžia vaistams, kitą — mais
tui. Buto neturi, gyvena pas žmo
nes, drabužiams, riebalams ir 
vitaminams nusipirkti nėra pi
nigų. JAV lietuvius R. Valatka 
prašo jam padėti bent senais 
drabužiais ar batais, jiems ža
dėdamas būti dėkingas visą gy
venimą.

PLB atstovybė Vilniuje, pa
prašyta Lemonte gyvenančio 
valdybos pirm. B. Nainio, pa
tikrino pagalbos prašytojo Ro
berto Valatkos gyvenimo faktus. 
Iš Vilniaus gautame laiške ra
šoma: “Patikrinau, kas yra Ro
bertas Valatka. Jis yra ypatin
gai pavojingas recidyvistas. Da
bar Vilniaus griežto režimo pa
taisos darbų kolonijos kalinys. 
Nuteistas kalėti 4,5 metų, bet 
pagal amnestiją laikas sumažin
tas iki trejų metų ir šešių mė
nesių (Rasų 6-61 — kolonijos 
adresas). Šešis kartus teistas. 
Kalėti pradėjo 1965 m., dar bū
damas Rusijoje. Jo tėvai tikrai 
tremtiniai. Paskutinį kartą teis
tas už sukčiavimą. Apgavo Ang
lijos pilietį. Jis rašo laiškus 
įvairiom organizacijom ir prašo 
labdaros. Kai gauna labdarą, 
ją pardavinėja kaliniams”.

Australija
Pertho lietuviai gerokai pa

ankstino Tautos šventės minėji
mą, jį atkeldami net į rugpjūčio 
18, sekmadienį. Mat kapelionas 
kun. dr. Alfonsas Savickis, ku
ris yra ir ALB Pertho apylinkės 
valdybos pirmininkas, ruošėsi 
vykti Lietuvon ir ten įsijungti 
į popiežiaus Jono Pauliaus II 
sutiktuves. Minėjimas buvo pra
dėtas kapeliono kun. dr. A. Sa
vickio atnašautomis lietuviško
mis Mišiomis australų katalikų 
St. Francis parapijos švento
vėje. Tada visi dalyviai susi
rinko Lietuvių namuose. Minė
jimui vadovavo ALB Pertho apy
linkės valdybos sekr. R. Side- 
rienė. Lietuvos istorijos žinio
mis bei įvykių atsiminimais da
lijosi kun. dr. A. Savickis, daž
nas kalbėtojas tokiuose rengi
niuose, ir B. Steckis. Oficialioji 
minėjimo dalis baigta dalyvių 
sugiedotu Tautos himnu. Tada 
atsisveikinta su Lietuvon ke
turių mėnesių atostogoms iš
vykstančiu kun. dr. A. Savickiu 
ir ten nuolatiniam gyvenimui 
išvažiuojančia T. Kasputiene, 
savo vyrą palaidojusia Karra- 
kaltos kapinėse.

Britanija
A.a. Petras Morkūnas, pasva

lietis, gimęs 1919 m., Anglijon 
atvyko 1947 m. žemės ūkio dar
bams prie Tadcasterio. Velio
nis vedė Mariją Kučinskaitę, įsi
gijo gėlyną ramiame Tadcas
terio apylinkės kaime ir juo 
vertėsi. Pakirstas ilgos ligos, 
mirė š.m. rugsėjo 9 d. senelių 
prieglaudoje. Palaidotas rug

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 

sėjo 17 d. Tadcasterio kapinė
se. Gedulines Mišias atnašavo 
ir laidotuvių apeigas atliko lie
tuvių kapelionas kan. Valenti
nas Kamaitis. Velionies liūdi 
žmona Marija.

DBLS Nottinghamo skyrius 
gegužės 22 d. Latvių klube su
šauktame savo narių susirinki
me išrinko naują valdybą. Lietu
vių veiklai Nottinghame dabar 
vadovauja skyriaus valdybos 
pirm. J. Domaševičius, vicepirm. 
H. Gasperas, sekr. P. Grokaus- 
kas, ižd. A. Važgauskas ir rei
kalų vedėjas V. Bielevičius. Re
vizijos komisiją sudarė J. Kičas, 
B. Cigonskas ir J. Butkevičius. 
Metiniame narių susirinkime 
dalyvavo ir iš Londono atvykęs 
DBLS centro valdybos pirm. J. 
Alkis.

Baltiečių tarybos posėdis Lon
done įvyko 1993 m. rugsėjo 27 d. 
Latvių namuose. Eilės tvarka 
pakeistą tarybą sudarė: pirm. 
Jaras Alkis, lietuvis, vicepirm. 
Zigurds Kronbergs, latvis, ižd. 
Tilt Rigo, estas, ir revizoriaus 
pareigas perėmęs Mečys Bajorū
nas. Baltiečių taryba tada sa
vo ižde turėjo 3.199 svarus ster
lingų. x

Londono lietuviai Vėlinių pro
ga savo tautiečius prisiminė 
spalio 31 d. apsilankę Šv. Pat
riko kapinėse. Lietuviškame 
tų kapinių skyriuje jau ilsisi 
daugiau kaip 100 palaidotų lie
tuvių. Tarp jų yra ir Lietuvos 
diplomato Broniaus Kazio Balu
čio (1879-1967) kapas. Jam nuo 
1934 m. birželio 1 d. iki mirties 
1967 m. gruodžio 30 d. teko būti 
Lietuvos pasiuntiniu ir ministe- 
riu Britanijoje. Šv. Patriko ka
pinėse palaidotas ir Londono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas kun. Kazimieras 
Aloyzas Matulaitis (1894-1976).

Vokietija
JAV teisingumo departamen

to specialiųjų paieškų OSI gru
pės pastangų dėka Čikagoje gy
venęs Liudvikas Kairys neteko 
JAV pilietybės ir š. m. balan
džio 8 d. buvo ištremtas Vokie
tijon. Jis buvo apkaltintas nu
slėptu sargo darbu nacių Treb- 
linkos koncentracinėje stovyk
loje. Vokietijoje niekas prieš 
jį nepradeda bylos, bet vyriau
sybė pratęsia tik mėnesines vi
zas, nenorėdama įsileisti nuo
latiniam gyvenimui. Karingoji 
OSI grupė dabar nusvilo pirš
tus su Izraelio teismui atiduo
tu J. Demjaniuku, kuris buvo 
sumaišytas su kitu sargu, ka
linių vadintu Ivanu žiauriuo
ju. Dabar jį išteisino Izrae
lio teismas.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Diskusinės veiklos mintys

Klystkeliai
Jau metai kai besidarbuoja 

KLB tarybos rinkta nauja kraš
to valdyba. Tektų pažvelgti į 
jos veiklą ir įvertinti kai ku
riuos jos darbus bei žygius.

Minėtina, kad tenka labai 
mažai girdėti ką daro KLB 
krašto valdyba ir kas dedasi 
joje. Tik kartais matosi val
dybos narių nuotraukos mūsų 
spaudoje, mininčios jau pra
ėjusius įvykius. Tos foto pro
gos leidžia krašto valdybą pa
sigarsinti visuomenėje, tačiau 
daugumoje atvejų toji veikla 
net nebuvo informuojama iš 
anksto. Bendruomenė sužino 
iš spaudos apie tai “post fac
tum”, neturėdama ir negauda
ma progos reaguoti su įnašu.

Kai kada skaitome ir apie 
aukas bei solidarumo įnašus, 
bet apie veiklą ir planus nie
ko nesigirdi. Aiškiai patiria
mas ryšių trūkumas su apylin
kėmis. Atrodo lyg už Toronto 
ribų būtų dykuma. Krašto val
dyba negali pasigirti aplink
raščiais, laiškais, telefoni
niais pasikalbėjimais su 
Bendruomenės nariais ar apy
linkių valdybomis. Tad nenuo
stabu, kad Bendruomenė jau
čiasi ignoruojama.

Ignoravimas yra apibūdina
mas “Dabartinės lietuvių kal
bos žodyne” šitaip: “Sąmo
ningai, tyčia nepastebėti; ne
kreipti dėmesio; nepaisyti.” 
Taigi, argi krašto valdyba są
moningai izoliuoja Bendruo
menę bandydama veikti sava
rankiškai, be atsakomybės ir 
atskaitomybės nariams? Tokia 
veiklos linkmė būtų nedemo
kratiška ir nepriimtina.

Santykiai su bendruomene 
turi būti atstatyti ir glaudūs 
ryšiai vėl užmegzti. Mūsų iš
eivija pademonstravo Lietu
vos seimo ir prezidento rin
kimų eigoje, kad mums auto
kratiška ir komandinė siste
ma yra svetima. Per 95% bal
suotojų užsienyje rėmė Vyt. 
Landsbergio kandidatūrą ir jo 
vadovaujamą “Sąjūdį”. Iš to 
galima spręsti, kad demokra
tiškumo yra siekiama ir mūsų

KLB žinios
Kanados lietuvių bendruomenės 

XV-sios Krašto tarybos antroji 
sesija įvyks 1993 m. lapkričio 6, 
šeštadienį, 9 v.r. Anapilio paro
dų salėje, Mississaugoje.

KLB raštinėje galima užsisakyti 
lietuviškų meninių bei dokumen
tinių filmų vaizdajuosčių. Smul
kesnė informacija teikiama tel. 
(416) 533-3292.

P. Balys Vileita (Delta, BC), To
ronto Maironio mokyklai padova
nojo lietuviškas kankles. KLB val
dybos vardu dėkojame p. Vileitai 
už gražią dovaną ir lietuviškų mu
zikinių tradicijų stiprinimą.

JAV lietuvių bendruomenės su
važiavimas įvyko spalio 8-10 d.d. 
Čikagoje. Jame dalyvavo KLB val
dybos pirmininkas A. Vaičiūnas ir 
vicepirmininkė J. Kuraitė-Lasienė.

Aukos Kanados lietuvių bend
ruomenei: $200 - H. Butkevičius; 
$100 - L. Gutauskas; $50 - V. Kuli
kauskas.

Solidarumo mokestį sumokėjo: 
$360 - Otavos apylinkė; $275 - St. 
Catharines apylinkė.

Visiems aukotojams KLB valdy-

ALGIMANTAS EIMANTAS

pačių tarpe, itin Kanados lie
tuvius rišančiame organizaci
niame organe.

Teko skaityti gan platų ap
rašymą apie pasitarimą tarp 
Lietuvos valdžios ir kai ku
rių išeivijos veiksnių Birš
tone. Straipsnis dvelkia apo
logija, pasiteisinimu.

Ar buvo reikalas KLB krašto 
valdybos pareigūnui dalyvauti 
tame renginyje? Nors peršama 
mintis, kad ten dalyvauta kai
po privataus asmens iš Kana
dos, kuris neatstovavo KL 
Bendruomenei ir apmokėjo vi
sas išlaidas iš savo kišenės, 
bet sąvoka liko ir liks, kad 
KLB dalyvavo tame LDDP su
režisuotame suvažiavime. At
rodo, kad PLB patarimas neda
lyvauti Birštone buvo krašto 
valdybos atmestas.

LDDP išnaudojo tą progą 
propagandiniams tikslams.

Kitas labai svarbus klausi
mas reikalauja išaiškinimo: 
kas įgaliojo Kanados dalyvį 
Birštone pranešti tam suva
žiavimui apie KLB veiklą? Jei 
Birštone dalyvauta kaipo pri
vataus asmens, tai neturėta 
teisės teikti KLB apžvalgą su
važiavimo dalyviams. Bet jei 
toks įgaliojimas buvo duotas 
KLB valdybos, tai neverta ap
simesti buvus privačiu asme
niu Birštone. Krašto valdybos 
įgaliojimas automatiškai su
teikia to suvažiavimo dalyviui 
oficialų KLB statusą.

Kaip bebūtų, atrodo, kad ga
lėjo būti peržengta kompeten
cijos riba. Jei krašto valdy
ba davė įgaliojimą padaryti 
pranešimą Birštone, nepai
sant PLB nusistatymo ir ne
pasitarus su apylinkėmis, toks 
mostas yra nepriimtinas.

Visai neaišku kas norėta pa
siekti žygiu į Birštoną. Tuš
čia kalbėti apie glaudžių ry
šių puoselėjimą su dabartinės 
Lietuvos valdžia. LDDP yra pa
kartotinai pabrėžusi, kad iš
eivija turi tapti pavaldi Lie
tuvos vyriausybei. Nemanau, 
kad LDDP to sulauks, nes mū
sų prigimtis neleis klauptis 
ir lenkti galvas prieš kairio
sios ideologijos tribūnas.

Neužmirškime, kad tremties 
lietuviai yra laikomi antra
eiliais žmonėmis; matome tai 
iš pilietybės atstatymo, tur
to atgavimo ir siuntų apmui- 
tinimo įstatymų. Galima tikė
tis, kad kol LDDP sėdės val
džioje, ateitis nieko mums ge
ro nežada.

Neįmanoma bendradarbiau
ti su mus skriaudžiančiais. 
Tik tokie, kaip VLIKo ekspir- 
mininkas dr. K. Bobelis, ran
da sau naudos susibičiuliavi
me su LDDP. Argi ir mes pa
seksime jo pėdomis?

Atsakymas yra aiškus — nie
kad! Mes turime pripažinti 
dabartinę Lietuvos valdžią, 
kadangi ji yra demokratiškai 
išrinkta, bet mes turime ir to
liau dirbti laisvos, demokra
tiškos ir vakarietiškos orien
tacijos Lietuvos naudai. Tai 
patvirtino ir įrodė balsavu
sieji Lietuvos seimo ir prezi
dento rinkimuose; tai privalo 
tęsti ir Kanados lietuvių bend
ruomenė.

JAV LB-nės XIILtosios tarybos sesijos, įvykusios 1993 m. spalio 9-10 d.d. Čikagoje, atidarymas. Nuotraukoje iš 
kairės: kun. J. VAIŠNYS, SJ, V. KAMANTAS - tarybos prezidiumo pirm.; B. VILUTIENĖ - vicepirm.; V. MACIŪ
NAS - JAV LB pirm.; B. NAINYS - PLB pirm.; A. VAIČIŪNAS - KLB pirm. Nuotr. J. Urbono

Amerikos lietuvių rūpesčiai
Posėdžiavo JAV Lietuvių bendruomenės taryba

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

JAV LB XIII tarybos trečioji 
sesija buvo sušaukta š. m. spa
lio 9-10 d.d. Embassy Suites 
viešbutyje, Rosemonte, netoli 
O’Hare orauosčio. Ją globojo 
JAV LB vid. vakarų apygardos 
pirm. Kazys Laukaitis ir val
dyba su talkininkais. Sesijoje 
buvo 9 posėdžiai.

Prezidiumą sudarė Tarybos 
prezidiumo nariai: V. Kaman- 
tas, dr. V. Narutis, B. Vilutie- 
nė, G. Kamantienė ir S. Kerely- 
tė; JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Maciūnas, PLB pirm. 
B. Nainys, Kanados LB krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas ir 
LF v-bos pirm. St. Baras.

Sol. St. Barui sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. 
V. Kamantas sveikino sesijo
je dalyvaujančius svečius, ta
rybos narius, spaudos atsto
vus ir visus atsilankiusius. 
Jis pabrėžė, kad sesija yra 
svarbi, nes reikia aptarti dau
gelį reikalų ir nustatyti gai
res ateities veiklai.

Kun. J. Vaišnys, SJ, LB tary
bos narys, sukalbėjo invokaci- 
ją, primindamas, kad reikia 
dirbti vieningai, stengiantis 
suprasti bei pagerbti kito as
mens nuomonę.

JAV LB vid. vak. apygardos 
pirm. K. Laukaitis palinkėjo
darbingos sesijos ir ragino 
daugiau rūpintis apylinkėmis. 
“Turime atsigręžti veidu į sa
ve, bet tai nereiškia, kad tu
rime užmiršti Lietuvą”.

Praeito susirinkimo proto
kolas vienbalsiai priimtas be 
skaitymo, nes buvo išsiuntinė
tas visiems sesijos dalyviams.

LF valdybos pirm. Št. Baras 
pasidžiaugė, kad apylinkės, 
telkiant lėšas, atliko puikų 
darbą. Paaiškino apie 1 mil. 
dolerių Lietuvai paskyrimą ir 
išmokėjimo eigą. Šią vasarą 
kiekvieno LF nario buvo atsi
klausta, kam jis skiria savo 
auką. Tik 184 nariai nuspren
dė visą ar dalį savo įnašo 
skirti Lietuvai, o tai sudaro 
$150,212. Jis perskaitė trum
pą finansinę suvestinę, iš ku
rios matėsi, kad 1993 m. rug-
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ba reiškia nuoširdžią padėką.
KLB

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

sėjo 30 d. LF turėjo 6633 na
rius (22 nauji). LF kapitalas 
— $6,410,970. Išmokėta Lietu
vai iš dovanoto vieno mil. — 
$272,375. Investicijos — $5,729,- 
426.

Garbės teismo pirm. dr. A. 
Razma pranešė, kad teismas 
sprendė, kam skirti Kr. Done
laičio lit. mokyklos banke tu
rimus pinigus, nes į juos buvo 
kiti pretendentai. 1993.4.4 die
nos sprendimu tie pinigai bu
vo paskirti E. Pauliaus vado
vaujamam Kr. Donelaičio lit. 
mokyklos tėvų komitetui.

Kontrolės komisijos pirm. 
L. Kučui negalint dalyvauti, 
komisijos protokolą perskai
tė Pr. Joga. Protokolas susi
laukė klausimų ir pastabų dėl 
kaikurių jame iškeltų nurody
mų.

JAV LB valdybos pirm. V. 
Maciūnas pabrėžė, kad nors 
ir buvo įvairių konferencijų 
bei suvažiavimų, taryba nėra 
diskutavusi mūsų santykių su 
Lietuva, su nauja jos valdžia.

Pirmame posėdyje savo 
anksčiau padarytus raštiškus 
pranešimus papildė kai kurių 
tarybų pirmininkai. Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienė nu
rodė, kad šiuo metu turi dau
giau leidinių, negu raštiška
me pranešime nurodyta. Juos 
leidžiant, mokytojai duoda 
nurodymų, ypač mokytojų sa-

tutis Saniukas. Lentoje prie 
operacinės įrašyta, kad LVV 
ortopedinė operacinė įsteig
ta JAV LB-nės 1993. 10. 2. Į 
ligoninę nuvyko 16 daktarų 
ir seselių grupė, vadovauja
ma vyr. Shriners ligoninės 
Čikagoje chirurgo dr. John 
Lubicky. Jie ten išbuvo 10 die
nų (paaukoję savo atostogas) 
ir nuo ryto iki vakaro opera
vo vaikus pakaitomis su Lie
tuvos daktarais. Bet sunkieji 
atvejai LVV pastangomis bus 
ir ateityje vežami į JAV ope
ruoti. Šiai operacinei instru
mentai ir kiti reikmenys iš 
įvairių Amerikos institucijų 
buvo surinkti LVV operacinės 
lėšų telkimo komisijos, vado
vaujamos D. Kaunienės. JAV 
daktarus ir įrangą lydėjo LVV 
komiteto pirm. G. Liautaud, 
narės D. Kaunienė ir A. Kė- 
želienė. Rugsėjo gale ten jau 
buvo nuvykusios LVV komite
to reikalų vedėja J. Budrie
nė ir lėšų telkimo komiteto 
narė B. Augaitienė.

A. Dambriūnas padarė nau
jai įkurtos ekonominės tary
bos raštiško pranešimo papil
dymą, pridurdamas, kad vers
lo konferencija Los Angeles 
mieste pasisekė. Dalyviai pa
tenkinti rezultatais, o ir pa
roda iš Lietuvos gerai pasiro
dė. Bet kitais metais, jo nuo
mone, geriau ruošti vienos die-

nos seminarus įvairiose vieto
vėse. Taryba planuoja prisidė
ti ir prie turizmo leidinio, 
kad pakeltų jo kokybę.

Naujoji LB kultūros tary
bos pirm. Laima Šileikytė- 
Hood, apžvelgdama tarybos 
atliktus darbus, pabrėžė, kad 
reikalinga apsvarstyti dabar
tinę liet, kultūros padėtį. Sa
kė, kad lapkričio mėn. įvyks- 
tančiame Kultūros ir mokslo 
simpoziume dalyvaus ir LB 
kultūros taryba ir stengsis 
kultūrininkus ir mokslinin
kus įtraukti į realų dialogą. 
Tikisi, kad simpoziume galės 
įteikti ir premijas.

Dr. V. Vengris, JAV LB vice
pirmininkas mokslo reika
lams, pranešė apie Lietuvos 
mokslininkų atvykimą prakti
kuotis JAV universitetuose 
ir įvairiose mokslo įstaigose. 
Čia jam tenka daug reikalų 
turėti ne tik su Vilniaus uni
versitetu, bet ir su Lietuvos 
ambasada Vašingtone. Svar
biausia yra koordinacija ir 
informacijos teikimas.

Pr. Gvildys kalbėjo sporto 
reikalais. Jis pabrėžė, kad 
per sportą pritraukiama daug 
liet, kilmės vaikų prie liet, 
bendruomenės. Ypač lengvai 
įsijungia naujai atvykę lietu
viai. Reikėtų artimesnių ry
šių tarp LB ir ŠALFASS-gos. 
Po pranešimų buvo daug įvai
rių klausimų ir ilgai užsitę- 
susios diskusijos.

Antrajame posėdyje adv. S. 
Kuprys kalbėjo apie JAV LB 
organų ir asmenų pareigas, 
kompetenciją ir teisinę atsa
komybę. Jis pabrėžė, kad LB 
yra ne pelno siekianti orga
nizacija, su privilegija nura
šyti aukas. Tą privilegiją rei
kia saugoti nuo pavojų. Pelno 
nesiekiančių organizacijų ta
rybos nariai yra patikėtiniai 
(trustees). Jos darbuotojai 
yra savanoriai, dirbą be atly
ginimo. LB tarybos nariai yra 
atsakingi prieš valstijų ir mies
tų įstatymus.

Į trečiąjį posėdį atsilankė 
Lietuvos garbės gen. kons. 
Vaclovas Kleiza. Šio posėdžio 
pagrindiniai kalbėtojai buvo 
Br. Nainys, J. Gaila ir keturi 
LB apylinkių atstovai: A. Kar- 
nienė (Michiana), S. Daulienė 
(Brighton Pk. Čikagoje), A. 
Kupčinskas (Bostonas) ir Pr. 
Joga (Ohio).

PLB pirm. Br. Nainys kal
bėjo apie PLB veiklą ir tiks
lus. Dabar PLB darbų planuo

se yra “Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos” ruošimas, lan
kymas naujų Rytų kraštų bend
ruomenių, chorų nuskraidini- 
mas į 1994 m. Dainų šventę, 
suporavimas Kanados ir JAV 
LB apylinkių su mažesniais 
Lietuvos miestais. PLB yra 
26 kraštuose (bei Austrijoje 
ir N. Zelandijoje, nenorinčio
se būti įrašytos į sąrašus). PLB 
valdyba vadovauja visoms 28 
LB, esančioms įvairiuose kraš
tuose. Reikia vieni kitus gerb
ti ir būti vieningiems. Vienin
gumas yra didžioji stiprybė.

Juozas Gaila, PLB atstovas 
Lietuvoje, kalbėjo apie savo 
darbą Vilniuje. PLB būstinė
je daugiausia lankosi vietiniai 
su įvairiausiais prašymais bei 
pageidavimais, kurie yra ir 
nerealūs. Bet yra ir vertų dė
mesio pasiūlymų, pvz. JT vys
tymo programos vyr. projektų 
administratorė K. Jurgaitienė 
prašo, kad LB galėtų sudaryti 
išeivijos labiausiai kvalifi
kuotų žinovų sąrašą. JT mo
kėtų už jų atvykimą. Arba 
Tarptautinių šeimos metų Lie
tuvos komitetas kreipiasi į 
pasaulio lietuvius, prašyda
mas aktyviai dalyvauti komi
teto programose, propaguoti 
ir stiprinti šeimos tradicijas.

Lietuvoje vyksta organizaci
jų ir grupių skaidymasis. Šie
met jau vyksta ir LB rytų kraš
tuose ardomasis darbas. J. 
Gaila kalbėjosi atvirai su 
prez. A. Brazausku ir iškėlė 
išeivių rūpesčius bei nuo
gąstavimus. Ragino preziden
tą medalių nedalinti politi
kams, o juos skirti rašytojams 
ir kultūrininkams.

Po Br. Nainio ir J. Gailos 
kalbų kilo ilgokos diskusijos, 
kuriose dalyvavo ne tik tary
bos nariai, bet ir sesijos sve
čiai. Pilietybės klausimu J. 
Gaila nurodė, kad kol kas lai
komasi V. Landsbergio nuomo
nės: jei bus teikiama dviguba 
pilietybė, Lietuvoje atsiras 
didelė mažuma su dviguba pi
lietybe. Išimčių bijomasi da
ryti, nes skrupulingai laiko
masi Žmogaus teisių reikala
vimų. Dėl “Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” Br. Nainys 
pasakė, kad jos išleidimas tu
ri visuotinį pritarimą ir čia, 
ir Lietuvoje. Ji yra mums bū
tinai reikalinga. Laisvės ko
vų archyvas leidžia žurnaliu
ką ir telkia medžiagą “Lietu
vos kovų ir kančių istorijai”.

(Nukelta į 6-tą psl.)
vaitėse, kur atliekami reika
lingi darbai, liečiantys litua
nistines mokyklas. Minėjo ga
limybes gauti mokomąją me
džiagą iš Lietuvos. Stengia
masi įtraukti į lituanistines 
mokyklas iš Lietuvos atvyku
sius mokytojus ir vaikus. Šios 
sesijos patalpose švietimo ta
ryba turėjo gausią savo leidi
nių parodėlę.

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. B. Jasaitienė pranešė, 
kad š. m. spalio 2 d. Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninėje 
buvo atidaryta ortopedinė 
operacinė “Lietuvos vaikų 
vilties” (LVV) pastangomis 
ir pavadinta “Lietuvos vaikų 
vilties ortopedinė operacinė”. 
Ji yra aprūpinta 1 milijono 
vertės instrumentais. Šiai 
operacinei vadovaus dr. Kęs-

j.i> Lietuviu oenuruomenes aiii-sios taryoos sesijos s.m. spauo a-iu a.a. viKagoje poseaziaujanciųjų oaus. is 
kairės pirmoje eilėje: ALGIMANTAS GEČYS, ZIGMAS VISKANTA, EDMUNDAS KULIKAUSKAS, KAZYS 
LAUKAITIS Nuotr. J. Urbono

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

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

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

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

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

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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



Likimo draugui, amžinybėn iškeliavusiam
D. N. BALTRUKONIS

Ranka sodintas Visagalio, 
Kur ąžuole išplauki tu? 
Ar verki tą apleisdams šalį, 
Ar pyksti ant bangą šaltą ?.. .

Šie kadaise Marijampolės 
gimnazijos kvartete (1941- 
1943) mano dainuoti žodžiai 
labai tiko ir toms 1947 m. vė
lyvo rugpjūčio dienoms, kai 
pirmoji išeivių banga išplau
kėme iš Bremenhafeno uosto, 
šios svetingosios Kanados že
mės link. Mes, deja, neverkė
me ir neliūdėjome, o gal tik 
džiaugėmės, pagaliau išsprū
dę iš karo sugriautos Vokie
tijos.

Tame pirmajame transpor
te, iš įvairių tautybių, ame
rikiečių karo laive “Gen M. 
B. Stewart” buvome keletas 
šimtų ir Lietuvos ąžuolaičių. 
Vyrukai daugiausia 20-30 me
tų. Nemažai jų ir iš Pabalti
jo universiteto” Pinneberge, 
prie Hamburgo.

Toje rinktinėje, kone iš kiek
vieno Lietuvos kampelio, buvo 
ir Jonas Neverdauskas, nuo 
Mažeikių. Atlikę darbo prie
voles Ontario miškuose, pa- 
sklidome po visą Kanadą. Dau
guma apsistojome Toronte ir 
Montrealy, tačiau kai kurie iš 
mūsų grupės patraukė į Vaka
rų Kanadą — Albertą ir net 
Pacifiko pakrantes — Vanku
verį. (Mūsų grupės vadovas ir 
vertėjas Juozas Klimavičius- 
Klimas įsikūrė Vankuvery ir 
tapo labai turtingu žmogumi).

Jonas Neverdauskas, aš ir 
apie šimtinė kitų bendro li
kimo draugų kažkaip prigijo- 
me Montrealyje. Jonas Never
dauskas, dar Lietuvoje ir Vo
kietijoje būdamas, jau reiš
kėsi poezijoje. Keliaujant 
per audringąjį Atlantą, lai
vo spaustuvėlėje buvo išleis
tas vienkartinis leidinėlis 
“Bangose”, kurio kopiją, lyg 
relikviją ir dabar tebesaugo- 
ju. Jame buvo trumpai apra
šyta mūsų laivo istorija. Lei
dinėlio vidury buvo išspaus
dintas Jono Neverdausko ei
lėraštis “Vizija okeane”.

O, gęstančios saulėlydžią pašvaistės, 
Ir šėlstančios bangos, ką darot jūs? 
Per degančią okeano skraistę 
Lyg paskutinį kartą kviečiai į namus. 

Man rodos, kad plaukiu pro pakrantes, 
Kur atsispindi gluosniai ir beržai, 
Ten mažas žiburėlis žiba lange, 
Ir grįžę broliai moja man ilgai, ilgai...

Ten taip ramu: pakelėje kryžiai rymo, 
Ten įrašyti likusią draugą vardai. 
Oją tiek daug baltuoja ant arimą, 
Nuo saulės jau nubluko Ją šalmai...

Ten linksta brandžios vasaroją varpos. 
Mus pasitikt mergaitė bėga į marias...

Liūdnai nuaidi mūsą laivo varpas, 
Kažkur Atlante, plaukęs pro salas...

Jonas Neverdauskas, kartą 
apsigyvenęs šiame mieste, jo 
jau niekad nepaliko. Nuo pat 
pirmųjų dienų jis ėmė reikš
tis Montraelio lietuvių gyve
nime. Jis per 1948 metus pa-

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

A.a. JONAS NEVERDAUSKAS

ruošė savo poezijos rinkinį 
“Užrūstinti dievai”, kurį “Ne
priklausomos Lietuvos” spaus
tuvė išspausdino 1949 m.

Retsykiais pasirodydavo jo 
kūryba įvairioje Š. Amerikos 
lietuvių periodikoje. Ilgai
niui Jonas Neverdauskas ėmė 
vis labiau šalintis nuo vi
suomeninio Montrealio lietu
vių gyvenimo. Gyveno jis vis 
labiau užsidaręs. Nutrūko jo 
ryšiai net ir su giminėmis Lie
tuvoje. Tačiau tai nereiškė, 
kad jis visiškai nieko nevei
kė. Priešingai, jis rašė, kūrė, 
studijavo įvairias pasaulėžiū- 
ras, skaitė įvairių religijų 
knygas, visatos mokslus su 
įvairiomis teorijomis, susi
pažino su žinomomis civiliza
cijomis. Rašė poeziją, mėgi
no savo talentą ir dramoje. J. 
Neverdauskui mirus, jo bute 
buvo rasta nemažai naujų ei
lėraščių ir net viena drama. 
Visa tai buvo rūpestingai iš
saugota ir yra mano žinioje. 
Rašė jis ir “Tėviškės žiburiuo
se”, kur buvo spausdinama jo 
poezija ir šiaip koresponden
cijos.

Velionis buvo jauniausias 
iš trijų brolių Neverdauskų, 
pasitraukusių iš Lietuvos 
1944 metais. Kiti du buvo: 
Kazimieras, kurį laiką' gyve
nęs Montraely, miręs 1972 m., 
sulaukęs 72 m. amžiaus, tei
sėjavęs Lietuvos teismuose. 
Kitas brolis — Alfonsas, gy
veno Čikagoje, kur ir mirė. 
Pastarasis buvo Lietuvos sie
nų apsaugos tarnyboje Klai
pėdos krašte ir parašė gana 
stambią knygą “Pajūriais, pa
mariais”. Knyga buvo išleis
ta 1963 metais Čikagoje, M. 
Morkūno spaustuvėje. Joje 
autorius aprašo Klaipėdos 
krašto lietuvninkų kultūrinį, 
politinį ir ekonominį gyveni
mą. Yra ir daug įdomios me
džiagos iš Klaipėdos krašto 
geografijos bei kultūros. Tai
gi, visi trys broliai paliko sa
vo veiklos pėdsakus. Nė vie
nas iš trijų brolių Neverdaus
kų jokių materialinių turtų 
nesukrovė, išskyrus jau minė-

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 

tus kultūrinius palikimus. Jie 
taipogi nepaliko ir jokių pa
likuonių.

Iškeliavo Jonas Neverdaus- 
kas iš šio pasaulio tykiai, ra
miai, vienų vienas, taip, kaip 
jis ir gyveno. Niekas nestovėjo 
šalia jo tą paskutinį momentą. 
Niekas jam jokios pagalbos su
teikti negalėjo. O jeigu ir šau
kėsi jis jos, niekas jo negirdė
jo. Neuždegė jam niekas net 
žvakutės. Niekas ir jo pasku
tinių žodžių negirdėjo ... Tik 
po savaitės, balandžio 24 d. 
pasiekė žinia, kad jo palaikai 
yra Montrealio miesto šaldy
tuvuose. Buvo ieškoma velio- 
nies artimųjų, kurių jis ne
turėjo.

Visas reikalas pakliuvo į 
Kvebeko provincijos kurato- 
rijos rankas. Grėsė palaido
jimas pagal kuratoriaus nuo
žiūrą laikiname kape, jų ka
pinėse! Teko imtis skubių 
priemonių Montrealio lietu
vių bendruomenei. Tik po il
gų derybų ir ginčų su Kvebeko 
kuratorija pavyko gauti suti
kimą velionį palaidoti pagal 
Montrealio lietuvių pageida
vimus. Palaidotas jis buvo su 
priderama pagarba ir su vi
soms apeigoms iš Montrealio 
Aušros Vartų šventovės.

Jono Neverdausko ir jo bro
lio Kazimiero palaikai ilsisi 
Montrealio Cote-des-Neiges 
kapinių mauzoliejaus nišoje 
su atitinkamais įrašais.

Ilsėkis ramybėje bendro 
likimo drauge!

Mįslingi pagrėbstai
Žvilgsnis į Lietuvą ilgesnį laiką joje pagyvenus ir pasidarbavus

ANTANAS MUSTEIKIS

Ar gali būti žmonės be 
sąžinės?

Pastaruoju metu parašiau 
keletą kritiškų straipsnių, grįs
tų savo patirtimi dabartinėje 
Lietuvoje, kur rusiškai sovie
tinės okupacijos paveldas, iš
likęs daugelio tautiečių mąsty
senoj, storžieviškuose poel
giuose, ypač valdžios tarnau
tojų sluoksniuose, liūdesį kė
lė. Manau, kad pirmojoje ma
no jaunystėje tą liūdesį galė
jo pakeisti dantų griežimas. 
Dabar gi, švelniai tariant, aš 
tik užlipau ant daugelio opių 
nuotrinų, kurių savininkai daž
niausiai vaidino tai kurčius, 
tai nebylius, nors pora atve
jų pasišiaušė sovietiniu tuš
čiažodžiavimu. O, kaip sunku 
prisipažinti klydus! Ir dar 
sunkiau - nusikaltus.

Man, nevaidinat visažinio, 
malonu buvo patirti, kad daug 
kur mano kolegų ir mano įspū
džiai bei mintys sutapo, nors 
rašančiųjų pasaulėžiūros gal 
ir nebuvo tapačios. Šia proga 
aš sugrįžtu prie tų pačių temų 
bei potemių, kai ką papildy
damas ar patikslindamas.

Nuomonės sutiko, kad visi 
engę tautą ar rėmę engėjus 
privalo atgailauti. Bet niekas 
napataria, ką daryti, kai bu
vusieji ir tebesantieji nomen
klatūrininkai praeina šiuo rei
kalu negirdomis. Nejaugi jie 
jaučiasi Sausio tryliktosios 
ir kitų aukų atpirkti? (Žino
ma, normaliems žmonėms toks 
klausimas yra nesąmonė, ta
čiau perplautų smegenų tuš- 
čiažodžiautojai pabando ne 
juokais tikinti, jog visoks blo
gis veda į gėrį...).

Dabar pateikiu kraštutinį 
pavyzdį. Grįžęs iš Sibiro trem
tinys neatgauna savo trobelės, 
nes joje apsigyvenęs stribas, 
ir ne bet koks, o tas pats, kurs 
jį anuo viešojo genocido metu 
iš savo pirkios išvarė ir pak
rovė vagonan į Šiaurę. Supran
tama, šis pavyzdys pasako dau
giau apie šiuometinę Lietuvos 
valdžią nei apie stribą-naikin- 
toją. Bet kiekvienu atveju mes 
čia tikėtumės turį reikalą su 
privaloma atgaila, kurios vis 
dėlto negirdime ir nematome. 
Tad kur įsivėlusių ar įveltųjų 
sąžinė? O gal čia reikia kito
kio klausimo: ar gali būti žmo
nės be sąžinės?

Tikri ir netikri nariai?
Pasak marksistinės ideolo

gijos, moralė (sąžinės pa
grindas) priklauso nuo to, kas 
turi gamybos priemones bei 
valdžią. Netotalistiniame pa
saulyje šis “dėsnis” retai ir 
tik maža dalimi galiojo, o So- 
vietijoje jis buvo begėdiškai 
įkūnytas. Taip ir Lietuvoje 
“vyresnieji broliai” komunis

JAV LB XIII-sios tarybos sesijos spalio 9-10 d.d. Čikagoje darbo prezidiumas. Iš kairės: SVAJONĖ KERELYTĖ, 
GRAŽINA KAMANTIENĖ, dr. VYTAS NARUŠIS ir VYTAUTAS KAMANTAS. Posėdyje kalba PLB valdybos 
pirm. BRONIUS NAINYS Nuotr. J. Urbono

Amerikos lietuvių rūpesčiai
(Atkelta iš 5-to psl.)

Diskusijų laikas vis buvo 
prailginamas, norint paten
kint jų dalyvius. Po to ketu
rių LB apylinkių atstovai kal
bėjo apie LB apylinkių veiklos 
pagyvinimo svarbą. A. Kamie
ne pabrėžė, kad į LB apylin
kes turėtų būti atkreiptas tin
kamas dėmesys, nes “visa stip
rybė ateina iš šaknų — iš apy
linkių”. Ji pabrėžė komunika
cijos svarbą tarp LB apylinkės 
narių ir valdybos, o taip pat 
ir tarp LB apylinkių valdybos 
ir aukštesnių krašto LB ins
tancijų. LB veikla negali gy
vuoti be lėšų, o jos sutelkia
mos tik per apylinkes. Yra du 
lėšų šaltiniai: Vasario 16-sios 
aukos ir renginiai. Norėtų, 
kad krašto tarybos nariai įsi
jungtų į apylinkių veiklą; kad 
būtų paremta apylinkių veik
la, rengiant kultūrinius ren
ginius.

tai, padedami “jaunesniųjų”, 
okupavo kraštą, užgrobė val
džią ir svetimą nuosavybę, 
žmones pavertė beteisiais mo
derniais baudžiauninkais bei 
vergais, ir tos moralės dings
timi pateisino žudynes, trėmi
mus, smurtą, plėšimą, kyšinin
kavimą, melą, veidmainystę 
bei kitus nusikaltimus. Tai 
buvo jų privilegijos. Ar dabar
tinis dažnų nomenklatūrinin
kų piktnaudžiavimas savo ga
lia neturi nieko bendro su pra
eitų dešimtmečių paveldu?

Žinoma, dalykas yra sudėtin
gesnis, kai nagrinėji pilną par
tinių sąrašą. Juk, esą, jų 97% 
nebuvę tikri komunistai, o sto
ję į partiją, kad galėtų “norma
liai gyventi”. Įdomu, keli nuo
šimčiai buvo jų tarpe tokių, ku
rie nesinaudojo raudonojo dva
ro privilegijomis ir nesivado
vavo įpilietinta morale? Išim
tys, kad “jaunesnieji broliai” 
saugojo lietuvybę nuo “vyres
niųjų brolių” rusinimo, buvo 
retos ir vargiai veiksmingos, 
nes kolonistai labiau bijojo 
kurtis Lietuvoje dėl lietuvių 
partizanų laisvės kovų bei jų 
atgarsiu, nei dėl kitų priežasčių.

Galiu sutikti su kolega poli
tiniu mokslininku, kuris tei
gia, jog ir pokariniai išeiviai 
(pabėgėliai) privalėtų atsipra
šyti tautą, kad ją paliko pačiu 
skaudžiu metu. (Įtariu, kad di
desnis jų nuošimtis būtų atsi
dūręs gulaguose nei nepabėgu
sių). Bet nereikia pamiršti, 
kad daugelis tų pabėgėlių nau
juose kraštuose buvo misinin
kai, ne vien duoneliautojai. 
Pavyzdžiui, JAV-bėse jie tar
šė liberalų mitą, jog komuniz
mas yra pasaulio pažanga, ir 
rą bei rūpestį pavergta Lie
tuva ligi nepriklausomybės at
gavimo ir ligi šių laikų.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

AMBER BEECH Inc.
r ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir 
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rusių 
(rengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

S. Daulienė sakė, kad LB 
lietuvių gyvenvietėse yra lyg 
švyturys. Kai LB apylinkės 
valdyba rodo iniciatyvos, vi
suomenė prisideda savo darbu 
ir aukomis. Ji siūlo apylin
kėms minėti tautines šventes, 
lankyti ligonius ir jiems pa
dėti, organizuoti talką našlai
čiams, Lietuvos konsulatui, 
LB įstaigai Vašingtone.

A. Kupčinskas pasigedo liet, 
jaunimo parapijos veikloje, 
nes be jaunimo nėra ateities. 
Jo nuomone, pačios parapijos 
galėtų aktyviau dalyvauti, 
pritraukiant jaunimą. Svar
būs sporto klubai ir sporto 
salės, nes tai domina jauni
mą. Norėtų pagalbos, kad ga
lėtų išsinuomoti sporto salę. 
Pabrėžė, kad negalime atstum
ti žmonių, kurie nori padėti, 
save skaito lietuviais, nors 
lietuviškai menkai ar visai 
nekalba.

Ar išeitina iš kaimo?
Mano kolegos (ir aš) paste

bėjo, kad didžiojoje laikraš
čių dalyje viena tema yra už
drausta (“tabu”) - tai nepa
gražinti atsiminimai apie “so
cialistinio realizmo” (tiksliau 
- tikrovės klastojimo) kūrėjų 
darbus, kai dabar jie visai ki
taip rašo. Ir lyg niekur nieko: 
nei išpažinties, nei atgailos, 
nei atsiprašymo. Tai aš paty
riau eiliniame Kauno rašyto
jų draugijos susirinkime, tai 
liudija ir dabartiniai jos laik
raščiai. Spėju, kad tai bus pa
grindinė priežastis, dėl kurios 
mes stokojame brandesnių raš
tų dabartyje. Kai praeitis “tam
pa” tariama tabula rasa (gryna 
lenta, kurioje nieko neįrašy
ta), dingojasi, kad nėra už ką 
atgailauti... Tik vargas nuo
širdžiai rašyti.

Sutinku su kolegos literatū
ros mokslininko nuomone, kad 
ir “rimtosios” (“profesionalio
sios”) kritikos straipsniai yra 
“truputį retoriški”, nors kito
je vietoje tas “truputis” pa
virsta gražbylystės potvyniu: 
“Kritikai plaka savo skaityto
jus, plaka savo kultūrą, neva 
kalbėdami apie meną”. (Atvi
rai šnekant, kyla klausimas: 
ar nėra tų pačių ar į juos pa
našių retorikos bruožų ir mie
lo kolegos literatūrinėje kri
tikoje, kai jo kritikuoti bei 
vertinti kūrėjai prisipažįsta, 
jog to, ką kritikas randa, jie 
nevaizdavę savo kūryboje?).

Nemažesnė problema ir su 
kaimo vertinimu literatuose. 
Kai reporteris ir kritikas su
tardami tikina, jog Lietuva 
turi “išeiti iš kaimo”, bet ne
pasako, kuria prasme, ta bend
rybė beveik nieko nesako. Jei 
kas gimė kaimo “bakūžėje”, 
vargiai gali turėti tokių jaus
mų, kuriais garsėja miestų gat
vių šutvės, tad kam save laužy
ti? Juk ir toje (siauroje?) pir
kioje durys buvo plačiai atver
tos visų amžių bendražmogiš- 
kosioms idėjoms, dažnai prieš
taraujančioms (plačiam?) mies
čioniškumui. Nebent tos idėjos 
keistinos avangardinėmis aukš
tyn kojom skeryčiavimosi nau
jovėmis? Ar reikia ištrinti fak
tus, kad mūsų kaimiečiai, “ne
išėję iš kaimo”, nenutautėjo 
istoriniais amžiais ir netapo 
privilegijuotais “normalaus 
gyvenimo” nomenklatūrinin
kais pokariniais metais? (Pas
kutinis kaimiečių balsavimas 
už savo buvusius skriaudėjus 
yra daug sudėtingesnis daly
kas, netelpantis šio straips
nio rėmuose).

O dabar, malonūs skaityto
jai, skaitytojos, jei turite pro
gų, įsiklausykite į lietuviško 
kaimo žmonių tarmišką šneką 
ir ją palyginkite su miestie
čių žurnalistų, literatų ar val
dininkų subarbarinta (pri
kimšta svetimybių) kalba, ir 
aš neturiu abejonės - “neiš
eisite iš kaimo”. Ir tam, kam 
atrodo, kad tarptautiškumas

P. Joga sakė, kad apylinkės 
yra paliktos Dievo valiai, iš
skyrus aukų prašymą! Būtų pa
geidaujama, kad krašto tary
bos ir valdybos žmonės pasi
kalbėtų su apylinkių žmonė
mis. Anksčiau vykdavo rajo
niniai suvažiavimai. Jis ra
gino juos ir vėl atgaivinti. 
Tokiuose suvažiavimuose apy
linkių pirmininkai galėtų iš
sikalbėti, galėtų pasikeisti 
idėjomis, gauti paskatinimų.

Jaunimo sudominimo LB 
veikla klausimais kalbėjo 
PLJ s-gos pirm. P. Mickus, A. 
Gečas ir E. Kulikauskas.

Baigiant norėtųsi pastebė
ti, kad sesija vyko gražiame 
priemiesčio viešbutyje, šalia 
O’Hare orauosčio, kur kamba
riai nebuvo brangesni kaip... 
dabartinėje Lietuvoje. Posė
džiauti viešbutyje buvo pato
gu, o iš visų JAV pakraščių dau
giausia lėktuvais atvykusioms 
tarybos nariams bei svečiams, 
nereikėjo po miestą toli važi
nėti. Šioje sesijoje buvo daug 

yra vertesnė idėja nei tautiš
kumas (aš nesu prieš tarptau- 
tiškumą) ir po rusiškai sovie
tinio “internacionalizmo” uto
pijos griūties, tenka pastebė
ti, kad dar ir šiais amžiais rei
kalingas bendruomenės bei vi
suomenės vienijimosi princi
pas didžiąja dalimi tebepri
klauso nuo tautiškumo, - no
rim mes to ar nenorim.

Kaip bendrauti?
Žmonių bendravimas viso

kiais atžvilgiais būtinas. Nė
ra visuomenės, kilties ar tau
tos, kurios nariai nebendrau
tų. Tik bendravimo būdai yra 
skirtingi, apsręsti įvairių ry
šių. Vienoje pusėje yra vergų 
ir jų varovų ryšiai, kitoje - vi
suotinėmis žmonių teisėmis 
paremti ar krikščioniški arti
mo meilės ryšiai. Ir dabarti
nėje Lietuvoje atrasime tų ry
šių atspalvius. Jų tarpe bene 
kebliausią vietą užims buvu
sių nusikaltėlių ryšiai su jų 
aukomis, kurios išliko gyvos. 
Vilties teikia faktas, kad tik 
dalis tautiečių buvo engėjai 
nomenklatūrininkai. Abejoti
na, ar jų vaidinimas, jog ir jie 
yra tikri, žmoniški žmonės, 
juos padaro pilnaverčius, - 
kol jie neprisipažins, neatgai
los, neatsiprašys.

Ar šiuo atveju negelbėtų ri
botas bendravimas su žmonė
mis be atgailos? 

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

siuntinius į LIETUVĄ.

MAGIC BOX

PASIŲSTI PRIEŠ 
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BUS PRISTATYTI 
PRIEŠ KALĖDAS!

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub. pėdų dėžę MAGIC BOX 
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TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas. 

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas Į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .......................................  $1 1 -
MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kuri paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums i namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus. 
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos į Vilnių.
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Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
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kas išdiskutuota, išsiaiškin
ta, nors ir pritrūko laiko vi
siems sprendimams patvirtin
ti. Tai reikės atlikti korespon- 
denciniu būdu.

JAV LB Vid. vakarų apygar
dos pirm. K. Laukaitis su val
dyba ir talkininkais nuošir
džiai rūpinosi, kad sesija kuo 
geriausiai praeitų, už ką daly
viai jam ir talkininkams yra 
dėkingi.

Ketvirtasis posėdis buvo skir
tas diskusijoms įvairiose komi
sijose: švietimo komisijos pir
mininkas - Juozas Polikaitis, 
kultūros - dr. P. Kisielius, vi
suomeninių reikalų - Z. Vis
kanta, socialinių reikalų - A. 
Armalis, religinių reikalų - D. 
Kojelytė, jaunimo - Ed. Mei
lus, finansų - Č. Mickūnas, or
ganizacinių reikalų - P. Alšė- 
nas. Tos komisijos posėdžiavo 
kiekviena atskirame viešbu
čio kambaryje.

Spalio 10 d., 8 v.r., viešbučio 
patalpose kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, aukojo Mišias ir pasakė pa
mokslą. Mišiose dalyvavo daug 
tarybos narių ir svečių. Visi 
ypač puikiai giedojo tradici
nes liet, giesmes, vadovau
jant dr. P. Kisieliui, M. Sado- 
niui ir dr. V. Majauskui, iš se
nų laikų žinomiems dainos ir 
giesmės mėgėjams.

Šeštame posėdyje svarstyta 
tema: sėkmingos pagalbos Lie
tuvai konkretūs pavyzdžiai ir 
jiems reikalinga JAV LB tal
ka. Išsamius pranešimus iš sa
vo organizacijų veiklos pada
rė V. Vėbraitė-Gustienė AP
PLE (American Profesional 
Partnership for Lithuanian 
Education) pirmininkė, Lithu
anian Mercy Lift pirmininkas 
Jurgis Lendraitis ir US Baltic 
Foundation - Linas Kojelis. Jie 
visi prašė juos remti. V. Ka- 
mantas siūlė priimti nutarimą, 
kad JAV LB taryba, išklausiusi 
visų trijų pranešimus, labai 
vertina tų institucijų darbą, 
pritaria jų veiklai ir prašo LB 
apylinkes juos remti. Šis nu
tarimas buvo vienbalsiai pri
imtas.

Popietiniuose posėdžiuose 
buvo priimtos apyskaitos ir 
patvirtinta sąmatos visoms ta
ryboms, išskyrus Soc. reikalų 
tarybą, kurios sąmata bus pa- 
tvirinta po to, kai “Lithuanian 
Human Services” ir “Sekly
čios” restorano apyskaitos bus 
atskirai pateiktos patvirtin
ti. Taip pat buvo patvirtinta 
JAV LB įstatų ir taisyklių da
lis, už kurią buvo balsuota šeš
tadienio vakariniame posėdy
je, likusi dalis atidėta spręs
ti kitą kartą. Paskutiniame po
sėdyje Gintaras Čepas prane
šė apie JAV LB tarybos rinki
mus, kurie turės įvykti atei
nantį pavasarį.

Knygų rišykla 
f “SAMOGITIA” 
' meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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



Kazys Karuža - sukaktuvininkas
IGNAS MEDŽIUKAS

Visuomenininkas ir žurna
listas Kazys Karuža, gyvenan
tis Los Angeles mieste, nese
niai sulaukė 85 metų amžiaus 
sukakties. Sūnaus dr. Šarūno 
ir Sandros Karužų rezidenci
joje, Rolling Hills Estates, 
Ca., buvo surengtas jo pager
bimas, kuriame dalyvavo ke
lios dešimtys asmenų — kraš
tiečių, draugų bei giminių. 
Dalyvavo Lietuvos gen. gar
bės konsulas V. Čekanauskas 
su žmona, ALT-os Los Angeles 
skyriaus pirm. A. Mažeika su 
žmona. Žodžiu sukaktuvinin
ką sveikino: poetė J. Švabai- 
tė-Gylienė, atvykusi iš Čika
gos, poetas B. Brazdžionis, 
rašytoja Alė Rūta-Arbienė, R. 
K. Vidžiūnienė, V. Trumpa, A. 
Markevičius. Buvo keletas 
sveikinimų iš Lietuvos raštu, 
kuriuos perskaitė J. Kojelis. 
Sukaktuvininkas buvo apjuos
tas tautine juosta, šia proga 
išausta ir atsiųsta iš Lietuvos. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Sukaktuvininkas dėkojo vi
siems apie jį gražiu žodžiu 
atsiliepusiems. Po to vyko šau
nios vaišės.

Kazys Karuža yra gimęs Ško
tijoje, kur jo tėvai buvo emi
gravę iš Lietuvos prieš I pa
saulinį karą. Dėl motinos svei
katos, gydytojams patarus, 
Karužų šeima 1912 m. gegužės 
mėn. su dviem sūnumis Petru 
ir Kaziu išvyko į Lietuvą. 
Greit kilo Pasaulinis karas, 
ir tėvas Andrius Karuža, kaip 
rusų armijos atsargos karys, 
buvo mobilizuotas, pasiųstas 
į frontą prieš vokiečius, greit 
pateko į jų nelaisvę. Karužie
nė liko su dviem mažais vai
kais, todėl šeimai teko daug 
vargo patirti. Tėvui po kelių 
metų grįžus iš nelaisvės, gy
venimas palengvėjo. Jie apsi
gyveno Vokiškėlių kaime, ne
toli nuo Vilkaviškio miesto, 
kur įsigijo mažą namelį ir že
mės sklypą.

Vyresnysis Kazio brolis Pet
ras, baigęs Vilkaviškio gim

Šių metų Vasario 16 gimnazijos abiturientų išleistuvėse. Iš kairės: N. NA- 
MAVIČIENĖ, Lietuvos ambasadorius Bonoje prof. Z. NAMAVIČIUS, 
abiturientai LIUDAS MOTEKAITIS ir DIANA MIULERYTĖ bei direk
torius A. ŠMITAS Nuotr. M. Šmitienės

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mokiniai,išsirikiavę 1993-94 m. mokslo pra
džios iškilmei Nuotr. M. Šmitienės

naziją, išvyko 1928 m. studi
juoti į universitetą Kaune. 
Petras, dar būdamas gimnazi
joje, pasireiškė kaip poetas 
ir publicistas. Jis gavo lite
ratūros redaktoriaus darbą 
dienraštyje “Rytas”. Vėliau, 
išlaikęs konkursinius egza
minus, dirbo Vidaus reikalų 
ministerijoje kino filmų cen
zūros sekretorium ir cenzo
rium.

Kazys buvo pradėjęs eiti 
mokslus Vilkaviškio gimna
zijoje. Brolis jį pasikvietė 
į Kauną, kur jis, pasiruošęs 
privačiai, išlaikė 4 klasių eg
zaminus, mokslą toliau tęsė 
Pavasario aukštesniojoj ko
mercijos mokykloj, vėliau su
augusių švietimo institute.

Broliui netikėtai 1933 m. 
kovo 15 d. mirus plaučių užde
gimu, Kazys pateko į sunkias 
materialines sąlygas. Vėliau 
jis gavo darbą “Naujosios Ro
muvos” administracijoje, o iš 
čia perėjo tarnauti į Pagėgių 
muitinę. Užėmus Klaipėdos 
kraštą vokiečiams, dirbo Tau
ragės geležinkelio stoties mui
tinėje. Kai Lietuvą okupavo 
bolševikai, jis dirbo “Lietūky
je”, o vokiečių okupacijos me
tais buvo “Maisto” skerdyklos 
Šakiuose direktorius. Iš čia 
jam teko trauktis į Vakarus 
su žmona Jadvyga ir dviem ma
žais vaikais.

Iš Vokietijos atvykęs į Kali
forniją, ieškojo darbo. Ėmė 
galvoti, kaip čia lengviau su
sidaryti ekonominį pagrindą. 
Pirko namus. Kai tas rajonas 
dėl gyventojų rasinio pasikei
timo ėmė prastėti, pardavė ir 
pirko kitus, geresnius. Paga
liau netoli Šv. Kazimiero pa
rapijos šventovės pasistatė 
trijų aukštų butinius namus, 
kuriuos pavadino “Villa Tra
kai” ir taip apsirūpino eko
nomiškai. Sūnų Šarūną ir duk
rą Giedrę Karužai išleido į 
mokslus. Vaikai sukūrė lietu
viškas šeimas.

Visą laiką Kazys dalyvavo 
organizacijų veikloje iš pat 
jaunystės. Ateitininkas, šau
lys. Ilgą laiką pirmininkavo 
Juozo Daumanto šaulių kuo
pai. Po keleto metų pertrau
kos vėl išrinktas šios kuopos 
pirmininku.

Spaudos darbuose reiškiasi 
nuo 1933 m., rašinėdamas į 
įvairius laikraščius. Parašė 
puikių reportažų iš savo ke
lionių Europoje ir Pietų Ame
rikoje, kurie buvo paskelbti 
spaudoje. Neseniai išleido 
savo atsiminimų knygą “Lai
kas ir įvykiai” su daugybe 
retų nuotraukų. Įamžino savo 
mirusį brolį Petrą, išleisda
mas apie jį prisiminimus, jo 
poezijos ir prozos raštus. Nu
vykęs į Lietuvą, Vilkaviškio 
kapinėse pastatė broliui Pet
rui, jo dukrelei ir tėvams gra
žų paminklą. Remia Lietuvoje 
studentus ir daugelį kitų lie
tuviškų reikalų.

Ilgiausių metų, mielas Kazy!

JAV LB Klivlando apylinkės surengtų Lietuvių dienų 1993 m. spalio 9-10 d.d. skautų paviljone A. DUNDURAS 
parduoda mezgimo stakles O. ŠILĖNIENEI Nuotr. V. Bacevičiaus

Lyriški gyveninio apmąstymai
Matematiko Č. Masaičio poezija — “Nuotaikų pėdsakai

ALĖ RŪTA

Be mūzų ir Pegaso
Man kiekviena dulkytė 
Dainas širdin įrašo 
Su pasakom ir mitais.

Vokietija, 1948 m.

Šių dienų apmąstymus 
mokslininkas ir poetas taip 
apibendrina:
Nuo gyvenimo upelio kranto 
krenta žvilgsnis laiko upėn, 
o širdy garuoja skausmas 
netesėtų pareigų sekundėm, 
praeitis garuoja atminimais ...

1986 m., 356 psl.

Autorius sakosi eiliavęs 
“nuo neatmenamų laikų” (5 
psl.) ir dėl formos pasiaiškina 
eilėrašty “Rimas” — 1965 m., 
340-41 psl.
Atleiski man, dangaus skambusis 

rime,
Ir ritme, atmatuotas anapestais ir 

daktiliais —
Giesmė mana iš viesulų sau taktų 

ima.
Atleiskit, ji žolėj šnarėdama 

nutyla...

Be pretenzijų į literatūri
nes aukštumas, nuoseklūs ir 
nuoširdūs išsisakymai, pabun
dant ir sonetą, kartais — “nu
skrieja su skambiais fago
tais ..., jambais į erdves plas
noti” (341 psl.); tačiau skam
biausi — ketureiliai, tik pasi
traukus iš Lietuvos, patrioti
nėm temom:
Kai viltis paskutinė sutemo 
Ir vergija jau tvindė namus, 
Mes nuklydom į svetimų žemę 
Laukt, kol laisvė tėvynėj atbus. 
Dabar, kai užgeso griaustinis 
Ir taikos jau prašvito brėkšmė, 
Alkę laisvės ir oro tėvynės, 
Rodos, bundančių regim tave.

“Mes gyvenom tavim”,
, , Vokietija, 1947Arba:

Mana tėvynė kaip širdis mažytė, 
Ir man namai — ne visos žemės 

šalys.
Piktų audrų iš tėviškės išvytas, 
Ilgiuos tik jos dangaus melsvos 

skiautelės.
1947, 15 psl.

Skambumu ir tema šis pos
mas atliepia Salomėjos Nėries 
eilėraštį apie Lietuvą (“kaip 
gintarėlis ant delno ...”).

Česlovas Masaitis eiliuoda
mas pamini Maironį, Aistį, 
Mačernį... Tačiau įtaka dau
giau Bernardo Brazdžionio. 
Pavyzdžiui:
Šaukiau tave obels žydėjimu baltu, 
kurs skendo Barupėj žydra

spalva ... (16 psl.)

Arba:
Aš per svetimus kaimus ir miestus 
Tarp nakties, tarp viltingų šviesų 
Gyvą tėviškę, laiko neliestų, 
Širdyje kaip gyvybę nešu.

“Tėviškės aidas”, 20 psl.

Pastebima ir Putino įtaka:
Dievuliau mano, ar tikrai paparčio 

žiedas —
tiktai svajonėje užgimusi legenda?
Ir argi laimė ... 262 psl.

Knygos pradžioj poeto žmo
nos giminaitė Teresė-Aldona 
Gečienė sklandžiu straipsniu 
atskleidžia autoriaus biogra
fiją ir knygos tikslą . . .

Česlovas Masaitis — mate
matikas, 1937 m. baigęs Kauno 
V. D. universitetą, mokytoja
vęs jėzuitų gimnazijoj, buvęs 
Astronomijos katedros labo- 
rantu-profesorium Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Vil
niuje vedė lituanistę Eleną 
Balčiūnaitę. Nuo komunistų 
invazijos 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją arkliais pakinky
tu vežimu. Vadovavo lietuvių 
stovykloms, įsitraukė į VLI- 
Ko ir BALFo veiklą. Išvykęs 
1949 m. į Ameriką, dar studi

javo daktaro laipsniui įgyti, 
dirbo mokslinėje srityje įvai
riuose universitetuose. Rašė 
mokslinius straipsnius. Pa
kviestas į Lietuvą, irgi skaitė 
paskaitas. Taip “išvietintasis- 
tremtinys” dr. Česlovas Masai
tis nuo alaus statinių plovėjo 
(Vokietijoj — maitinti šeimą) 
tapo plačiai žinomu moksli
ninku Amerikoje, Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur. Netekęs 
dukrelės (vienuolės) ir kiek 
vėliau žmonos, dabar jau de
šimt metų gyvena vienas savo 
paties suprojektuotame name 
prie ežero Connecticut vals
tijoj (netoli Putnamo sese
lių vienuolyno).

Grįžtant prie knygos “Nuo
taikų pėdsakai”, eilėraštyje 
“Būtis” autorius pasisako:
Vėjuj, snaigėj, minty ir pavasario 

vyšnioj
aš ieškojimų savo randu 
būtimi įrašytų.

Gamta, mintis, vienuma. Ir 
nuo pat pradžių iki dabar nuo
lat minima svajonė ir ilgesys. 
Ankstesniuose posmuose dau
giau optimizmo, net didakti
kos:
Šypsok gyvybei ir tada, kai sielos 
miršta, neradusios skubėjimo 
prasmės.
Papuošk Tiesos altorių, kai apgaulė 
slenka paslapčia melu paauksin
tam drabužy.
Mylėk, kai neapykanta nužudo 
viltį, norų ir svajonę.
Mylėk — ir būsi spindinčių sapnų 
žmogus nužmogintos tikrovės 
tamsoje.

Vėliau daugėja pesimizmu 
dvelkiančių eilėraščių:
Ir atminimų žvaigždės krinta ... 

krinta
į nebuvimo juodų labirintų 
ir į skubėjimų, nuskridusį 
švininiais liūdesio sparnais 
į ateitį, kurios nėra . ..

“Ar atmeni”, 1985 m., 175 psl.

Dauguma Č. Masaičio eilė
raščių perkrauti įvaizdžiais, 
aptemdomi metaforų gausa. 
Yra ir gryno jausmo lengvų 
posmų:
Atsimeni?
Sakiau, kad myliu aš tave, 
ir tu tikėjai.
Tu parašei man šitų laiškų.
Kiek metų geltojoje popierius ...
Buvimo mums — tik dulkė, 
o ilgesio, o ilgesio — atlantas 

viename buities lašely.
Pagelto ilgesys ir laiškas, 
o aš skaitau tave gelsvam lapely.

1990 m., 181 psl.
Arba motinai:
Išbėgau aš, savęs ieškodamas, 
Į nepažįstamo buvimo paklydimų, 
Tiesas surasti neįrodomas, 
Pralenkti laikų ir pabėgti nuo 

likimo.
Grįžtu čia vėl atnešęs tuštumų, 
Į vilkęs jų į nykstantį buvimų. 
Matai, motule, mes sudužtame, 
Savęs ieškojimo bedugnėje parimę.

1988 m., 105 psl.
Ir eilėraštyje “Laimė” 

(138 psl.):
Mums visiems juk Dangus padalina 
Po raselę iš žydinčių lankų.
Kam gana trupinėlių ugninių, 
O kitiems ir gaisrų neužtenka.

Deja, čia klaidingas kirčia
vimas, kurio ir kitur pasitaiko.

Autorius pasisako rašęs tik 
savo nuotaikas ir tik sau; bet 
jis tikisi, kad skaitytojas jo 
posmuose atras “savo ilgesį ir 
sapną”:
O, kad aš kaip vandens lašelytis, 
Kaip puta tarp bangų sidabrinių, 
Kad galėčiau save išsklaidyti 
Į gyvųjų širdžių vandenynus!

1948 m., 73 psl.

Knygos turinys suskirstytas 
į septyniolika skyrių, matyt, 
pagal tematiką. Skyriuje “Ko

dėl?” labiausiai mėginama 
įspėti gyvenimo prasmės mįs
lę:
Kų paliksim mozaikoj savo įpintų? 
Rausvo rytmečio meilės pražydusių 

rožę?
Ar ieškojimo savo tamsos labirintų?
Kų draugai dar minės, mūsų karstų 

užvožę?
“Mozaika”, 1965 m.

Bet jautriausi būties tema 
eilėraščiai yra skyriuje “Ne
parašyti laiškai”, skirtame 
mirusiai dukrelei:
Atleisk, aš tau išeinant taip 

skubėjau
ir užmiršau paklausti, kas yra būtis 

ir laikas ...
Man atsakyk dabar:
ar laikas-praradimas, amžinybė, 

ar būtis?
282 psl.

Mes džiaugsmų terandame tik 
ilgesy,

tik bėgdami vis į svajonių iliuzijų.
Mums džiaugsmas plasnos tik 

anapus — kaip sapnas, 
kai siela išmoks atsiliepti 
į tyrų Praamžiną Aidą ...

286 psl.
Ir:

... kodėl mes per vėlai išmokstame 
mylėti?

293 psl.
Jautrių ir vykusių posmų 

yra ir skyriuje “Tau vienai” — 
žmonai:
Atsimeni — kartu mes žaidėme 

saulėlydžiais
ir supom saulės spindulį delnuos ... 
Kartu ieškojome dar niekad 

neskambėjusios dainos ...
Kodėl nubėgai, 
suvėrusi visų saulėlydžių spalvas 
į šimto paslapčių rožančių?
Į vieną skausmo paslaptį, į

kančią...
“Ar atmeni?”, 175 psl.

Ir:
Tačiau tik mintį blankių, sudėvėtų, 
Ieškojimų pageltusį ir senų 
Randu vienatvėj, mirštančioj iš 

lėto,
Ir laišką jais rašau Svajonei mano.
O tu degi, degi naujais 

žvaigždynais ...
“Ieškau žodžio”, 178 psl.

Dr. Česlovas Masaitis tiks
liai ir meniškai užfiksuoja sa
vas nuotaikas; bet jis atliepia 
ir į kitų išgyvenimus, ypač 
skausmo, būties eilėraščiais.

Knyga kietais viršeliais, su 
minorinių spalvų dailininkės 
Filmenos Linčiūtės-Vaitiekū- 
nienės piešiniu; jos ir pras
mingos, gražiai atliktos sky
rių vinjetės. Meninis knygos 
redaktorius — R. Orantas.

Česlovas Masaitis, NUOTAIKŲ 
PĖDSAKAI. Eilėraščiai. Re
daktorė — A. Karosaitė. Išleido 
“Vagos” leidykla Vilniuje. 
Spausdino “Spindulio” spaus
tuvė Kaune 1992 m. Kaina su
tartinė. Tiražas-2,000 egz.

Konkursas
Ilinojaus universiteto Čika

goje lietuvių kalbos ir litera
tūros katedrai pastoviam dar
bui reikalingas profesorius 
(docentas). Minimalūs reikala
vimai: daktaro (buv. mokslų 
kandidato) laipsnis, vertingi 
moksliniai straipsniai, geras 
anglų kalbos mokėjimas. Pa
geidautina, kad sugebėtų dės
tyti Baltų ir Slavų lingvistiką. 
Prašymus, mokslinės veiklos 
aprašymus ir tris rekomenda
cijas siųsti: Dr. Biljana Sljivic- 
Simsic, Head Department of 
Slavic and Baltic Languages 
and Literatures, University 
of Illinois at Chicago, 601 South 
Morgan, 1628 UH (M/C 306), Chi
cago, IL 60607. Konkursas tę
sis, kol atsiras tinkamas kan
didatas. Inf.
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d k n i iiihii n /i įhion
Sol. Birutė Reivydaitė-Vizgir- 

dienė, Texas valstijos Houstone 
gyvenantis lyrinis sopranas, išvy
ko Lietuvon. Jos koncertai su bo
su Vaciu Daunoru, fleitistu Algir
du Vizgirda ir pianistu Robertu 
Bekioniu numatyti Vilniuje, Kau
ne, Panevėžyje ir Šiauliuose.

JAV LB kultūros taryba po 
ilgai trukusių ginčų vėl pradeda 
organizuoti metines premijas. Jų 
paskyrimas ir įteikimas buvo su
stabdytas dėl Lietuvių fondo Či
kagoj nutrauktos finansinės para
mos. “Darbininkas” praneša, kad 
dailės premiją paskirs komisija, 
kurią sudarė trys dailininkai — 
Vytautas Kazimieras Jonynas, 
Elena Kepalaitė ir Petras Vaškys. 
Premijos dydis ir mecenatas ne
paminėti. Lietuvių rašytojų drau
gijos $2.000 premiją už geriausią
1992 m. grožinės literatūros kny
gą paskirs Kostas Ostrauskas, Vy
tautas Volertas ir Leonardas Žit
kevičius. Šios premijos mecenatas 
— Lietuvių fondas Čikagoje. Atei
tyje turėtų paaiškėti, ar bus at
gaivintos visos lig šiol JAV lie
tuviams skirtos premijos, ar gal
būt tik jų dalis.

Filosofijos prof. dr. Stasio Šal
kauskio premiją yra įsteigę 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto entuziastai. Ji kas dveji 
metai paskiriama už itin aktyvią 
veiklą Lietuvos kultūros, meno 
ir mokslo srityse. Pirmuoju šios 
premijos laureatu 1991 m. tapo 
filosofas Romualdas Ozolas, o
1993 m. premiją laimėjo čikagie- 
tis antropologas ir biochemikas 
Arvydas Žygas. Lietuvon atvykęs 
1989 m., jis skaitė paskaitas pra
džioj Vilniaus universitete, o vė
liau — atgaivintame Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Tre
jus metus tam universitete jam 
teko būti dekanu studentų reika
lams. Jis taipgi tęsė prof. dr. S. 
Šalkauskio pradėtą darbą su atei
tininkais ir jau 1989 m. buvo iš
rinktas Lietuvos ateitininkų fe
deracijos pirmininku. Antroji 
premija jam įteikta Šiaulių in
žinierių namuose. Tada šios iškil
mės dalyviai aplankė prof. df. S. 
Šalkauskio kapą senosiose Šiau
lių kapinėse.

Dail. Viktoras Vizgirda, gyve
nęs ir kūręs Bostone, mirė liepos 
10 d. Centerville slaugos namuo
se Cape Code, Mass. Jo palaikai 
iš vietinės katalikų šventovės bu
vo palydėti krematoriuman, kur 
lietuvių vardu su velioniu atsisvei
kino dail. Pranas Lapė. Spalio pra
džioj urną su pelenais Vilniun nu
vežė velionies našlė Elena Vizgir
dienė ir sūnus Rimtautas su žmo
na Birute. Vilniečiai su velioniu 
atsisveikino Šventų Jonų švento
vėje ir po gedulinių Mišių kars- 
tan įdėtus pelenus palydėjo į An
takalnio kapines. Tapytojas Vik
toras Vizgirda spalio 5 d. palai
dotas šalia savo jaunystės dienų 
bičiulio skulptoriaus Juozo Mikė
no (1901-1964). Laidotuvių proga 
Dailės muziejuje buvo surengta 
dail. V. Vizgirdos atminimui skir
ta dviejų dalių jo tapybos darbų 
paroda. Pirmajai daliai buvo su
telkti prieškario laikotarpy Lie
tuvoj nutapyti kaimo peizažai su 
senom trobom ir medžiais, papil
dyti natiurmortais. Menotyros dr. 
Irena Kostkevičiūtė pabrėžė, kad 
antroji dalis, atstovavusi kūry
biniam išeivijos laikotarpiui, jau 
atspindėjo abstraktaus meno po
veikį su naujomis spalvomis, švie
sesniu koloritu.

Lietuvos televizijos ir radijo 
pramoginės muzikos ansamblis 
“Armonika”, pakviestas čikagie- 
tės Pranės Šlutienės, trečią kar
tą lankėsi JAV. Stasio Liupke
vičiaus nuo 1980 m. vadovauja
mos “Armonikos” koncertinėje 
išvykoje dalyvavo devyni instru
mentalistai ir dainininkai — Ni
jolė Kniūkštaitė, Vida Vaičiuly
tė, Jonas Ališauskas, Giedrius 
Butautas, Antanas Jonušas, Ra
mutis Kaspariūnas, Alfredas Kli
mas, Algis Klimka, Jonas Valuc- 
kas ir pats vadovas Stasys Liup
kevičius. Ansambliui eilėraščių 
deklamacijomis talkino Vilniaus 
dramos teatro aktorius Tomas 
Vaisieta. Šiai išvykai skirti kon
certai buvo pradėti Čikagoje rug
sėjo 18-19 d.d. Atskirą pasirody
mą turėjo Dzūkijoje 1933 m. rug
sėjo 22 d. gimęs aktorius T. Vai
sieta. Jame buvo prisimintas ir 
jo amžiaus šešiasdešimtmetis. 
Ansamblio “Armonika” išvyka 
užbaigta spalio 31 d. koncertu 
Detroito lietuviams. Dėl laiku 
neparūpintų vizų teko atsisakyti 
planuoto koncerto Kanadoje. To
ronto ir apylinkių lietuviams 
skirtas koncertas buvo numaty
tas lapkričio 7 d. Anapilyje.

Vilniaus pedagoginis univer
sitetas šiais mokslo metais pra
dėjo ruošti tikybos mokytojus. Ti
kybos katedros atidaryme daly
vavo, ją pašventino, dėstytojus 
ir studentus pasveikino Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis. Tikybos katedroje 
pirmuosius mokslo metus pradėjo 
30 studentų.

Vytauto Ulevičiaus medžio 
skulptūrą muziejus atidarytas 
atgautose Kėdainių rotušės pa
talpose. Jis yra Krakėse gyvenan
tis medžio drožėjas, Lietuvos dro
žėjų šventėse du kartus išrink
tas jų meistrų meistru. V. Ulevi
čius, sukūręs apie 120 ąžuolinių 
paminklų, yra dalyvavęs liaudies 
meno parodose Anglijoje, Pran
cūzijoje, Alžerijoje, Graikijoje. 
Jo kūriniuose vyrauja mitologi
nės, religinės bei istorinės te
mos. Tai liudija skulptūrų muzie
juje išstatyti tokie kūriniai, kaip 
“Barbora Radvilaitė”, “Šv. Jur
gis”, “Angelas su trimitu” ir “Ge
dimino sapnas”.

Vokietijos “Dittchenbuehne” 
teatras Elmshorno mieste žiūro
vus pakvietė Hermanno Sueder- 
manno pjesėn “Kiškių kailiukų 
pirklys”. Premjerinį spektaklį 
vokiečiams padėjo paruošti Klai
pėdos dramos teatro atstovai. Sce
novaizdžius ir drabužius sukūrė 
klaipėdietė dail. Sofija Kanavers- 
kytė, vieną pagrindinių vaidmenų 
- aktorius Vytautas Paukštė, jį sce
noje atlikęs lietuvių kalba. “Dit- 
tenbuehne” teatras su klaipėdie
čių talka pastatyta H. Suederman- 
no pjesę šią vasarą gastroliavo 
Vokietijoje, Lenkijoje, dabarti
niame Kaliningrade, Klaipėdoje 
ir Šilutėje.

Panevėžio fotografijos galeri
ja šio miesto 490-tųjų metų sukak
čiai surengė fotomenininko Stasio 
Povilaičio nuotraukų parodą “Pa
nevėžio didieji”. Parodos atidary- 
man buvo įjungtas kamerinio an
samblio “Muzika” koncertas. Kon
certą papildė Broniaus Kutavi
čiaus “Paskutinių pagonių apei
gų” įrašas, skambėjęs visą paro
dos laiką. Tie Panevėžio didieji 
S. Povilaičio nuotraukose - dra
mos teatro rež. Juozas Miltinis, 
kompozitorius Bronius Kutavi
čius, nuo Panevėžio kilęs ir da
bar Lenkijoje gyvenantis bei ku
riantis dail. Stasys Eidrigevičius.

Vytauto Mačernio (1921-1944), 
karo liepsnose žuvusio talentingo 
poeto, septyniasdešimtasis gimta
dienis buvo paminėtas specialia 
konferencija Plungėje 1991 m. 
birželio 8-9 d.d. Ten tada skaity
tų pranešimų rinkinį “Vytautas 
Mačernis”, sudarytą ir redaguotą 
poeto Eugenijaus Matuzevičiaus, 
1993 m. vasarą išleido Plungės 
rajono kultūros skyrius ir “Sau
lutės” redakcija. Rinkinyje yra 
pranešimai: Viktorijos Daujoty
tės - “Vytauto Mačernio žemaitiš
kumas”, Vytauto Kubiliaus - “Vy
tautas Mačernis ir žemininkai”, 
Tomo Sakalausko - “Paskutinė 
Vytauto Mačernio diena”. Vaido
tas Daunys savo pranešime Mačer
nį lygino su kitais poetais. Sau
lius Žukas aptarė meilės temas 
jo kūryboje, o Petras Bielskis ieš
kojo teatralumo. Elena Bradūnai- 
tė-Aglinskienė pateikė savo tė
vo Kazio Bradūno eilėraščius jau
nystės dienų bičiuliui Vytautui 
Mačerniui.

Lietuvių liaudies grafikos pa
rodą Vilniuje surengė Lietuvos 
tautinis muziejus, panaudodamas 
iš kitų muziejų gautus septynias
dešimt penkis tautodailininkų 
medžio raižinius. Tai tik trečda
lis saugyklose esančių senųjų tau
todailininkų darbų. Juos dar prieš
kario metais nepriklausomos Lie
tuvos kaimuose surinko dailėtyri
ninkas Paulius Galaunė ir krašto
tyrininkas Peliksas Bugailiškis 
(1883-1965). Tai buvo daugiausia 
XVIII-XIX š. tautodailininkų su
kurti šventųjų paveikslai, kaimo 
žmonių nusipirkti per atlaidus. 
Nemaža dalis parodai panaudotų 
kūrinių yra anoniminiai arba turi 
tik autorių initialus. Autentiški 
buvo tik darbėniškio Antano Vin- 
kaus, biržiečio Tado Jurevičiaus 
ir žemaičio Antano Grigalausko 
darbai. Daug kūrinių jau turėjo 
atnaujinimo žymes, bet buvo ir 
dar restauratoriaus rankos ne
paliestų. Beveik visi estampų siu
žetai buvo susieti su Šv. Raštu, 
Adomo ir Ievos, Kristaus gyveni
mo motyvais, Kryžiaus kelio sto
timis. Daugelis tų grafikos lakš
tų turėjo maldos žodžių lenkų kal
ba. Vienintelis pasaulietiškas siu
žetas apėmė Vilniaus gaisrą. Jam 
panaudota didelio lakšto erdvė 
buvo suskaldyta į mažesnes, skir
tas to įvykio akimirkoms. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
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.

Lietuvių komandos dalyviai Kanados baitiečių golfo varžybose. Iš kairės: 
St. Podsadecki, jn., dr. R. Saplys, V. Kaknevičius, dr. A. Mikelėnas, R. Šim
kus, D. Vaičiūnas, A. Stauskas. Nuotraukoje trūksta G. Rusinavičiaus ir 
W. Ubeikos Nuotr. J. Juodikio

į™ou 40PARAMA KOOPERATYVAS

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

. AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| 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 (RENGIMUS

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

CHOICE
“ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

ZX-Sy 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 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Klausimai, spręstini 
suvažiavime

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos 
suvažiavimas įvyks 1993 m. lapkri
čio 13, šeštadienį, Klivlande, Ohio, 
Lietuvių namuose. Pradžia 11 vai. 
ryto. Kaip patirtis rodo, visi klau
simai surašyti darbotvarkėn bus 
sprendžiami per vieną dieną. Anks
čiau suvažiavimuose kalbėdavomės 
dvi dienas, ir nenustebkime, taip 
bus ir šį kartą. Norėtųsi atkreip
ti dėmesį bent į keletą klausimų, 
kurie nebe prabėgomis, bet rim
čiau būtų aptarti.

Atgavus nepriklausomybę, pra
sidėjo judėjimas tarp krašto ir iš
eivijoje gyvenančių lietuvių, ne
labai organizuotas, nelabai tvar
kingas. Pradžioje bet kokie nesklan
dumai, kurie dažniausiai pasitaiky
davo iš svečių pusės, būdavo atlei
džiami, manant, kad čia tik pradžia 
bendravimo ir vėliau viskas išsily
gins. Tačiau juo toliau, juo vis dau
giau visokių atvejėlių pasitaiko . . .

Dėl abipusio sportininkų bend
ravimo reikėtų griežtesnės kont
rolės - taisyklių. Jos pageidauti
nos iš Lietuvos vadovaujančiųjų 
pusės. Nereikia kiekvieno asmens 
ar grupės į užsienį išleisti..., ir be 
pinigų. Nors daugiausia sportinin
kai atvykę ne su mumis varžosi, ta
čiau visuomet išeivijos lietuvius 
pastato į šelpėjų-gelbėtojų padė
tį. Reikėtų taip pat išvažiuojančius 
būtinai bent kiek paruošti, svar
bu elgesys, sąžiningumas ir pan. 
ŠALFASS-gos vadovybė tokiais klau
simais suvažiavime susidariusią 
nuomonę būtinai turėtų pasiųsti 
Lietuvos sporto federacijoms, LTOK, 
Kūno kultūros bei sporto departa
mentui ir kt, prašant juos atkreip
ti į tai dėmesį ateityje.

Suvažiavime reikėtų pakalbėti 
apie ŠALFASS bei išeivijos sporto 
klubų santykius su pagrindinėmis 
Lietuvos sporto institucijomis ir 
išvadas pateikti sporto vadovams 
krašte.

LTOK vadovybė, ŠALFASS-gos 
užklausta dėl Amerikoje ir Kana
doje surinktų pinigų Barcelonos 
olimpiečiams panaudojimo, niekad 
nėra atsakiusi į šį klausimą? LTOK 
paskyrimas Kanadai savo įgalioti
nio, neatsiklausus ŠALFASS-gos 
vadovybės kandidato parinkime, 
nebuvo geras sprendimas. Praei
tame ŠALFASS-gos suvažiavime 
Klivlande, 1992 m. lapkričio 7 d., su 
tokiu atstovo Kanadai paskyrimu 
nesutikta ir apie tai buvo oficialiai 
rašyta LTOK. Tačiau atsakymo į šį 
klausimą iš jų įstaigos negauta...?

Antra, Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamentas. 1993 m. rug
pjūčio 9 d. Vilniuje, suorganizavęs 
V-sioms PLS žaidynėms pravesti pa
sitarimus, nepranešė ŠALFASS-gai,

kuri galėjo ir turėjo teisę pasiųsti 
savo atstovą ar laišku pareikšti pa
geidavimus ir pan. Tas pats departa
mentas dar ankstesniais laikais bu
vo kreipęsis į ŠALFASS-gą, prašy
damas išeiviją liečiančią dalį pa
rašyti patiems ruošiamoje knygoje 
“Lietuvos kūno kultūra ir sportas”. 
(Apie išeivijos sportinę veiklą, 
ypač nuo 1944 m. iki šių dienų, bend
rame rašinyje yra aprašęs V. Kaza
kevičius. Susipažinus tačiau su 
rankraščiu, buvo prieita išvados, 
kad anas, labai judrus pokario iš
eivijos sportinės veiklos laikotar
pis netinkamai pateiktas. Nedel
siant apie tai informavome knygos 
vyr. redaktorių. Iš jo tuo klausimu 
nebegauta jokio atsakymo, ir tik žy
miai vėliau pasiekė laiškai iš Kūno 
kultūros ir sporto departamento, o 
šiomis dienomis jau ir naujasis de
partamento generalinis direktorius 
rašo, kviesdamas tą darbą atlikti...).

Keista, pradėtas susirašinėjimas 
su leidinio vyriausiu redaktoriu
mi nutrūko, pastarajam neatsakant 
į mūsų laiškus? Į pirmąjį laišką iš 
Kūno kultūros ir sporto departamen
to ŠALFASS-gos vadovybė greitai 
reagavo. Buvo surasti autoriai mi
nėtam darbui atlikti ir jie pasiūly
ti. Kažkodėl ir čia buvo “sustota”? 
Dabartinis departamento generali
nis direktorius neperseniai atsiun
tė laišką, kuriame kartojama ta pati 
mintis: “Rašykite ..., pora mėne
sių laiko, atsilyginsime ... ir pan ...”

Nuo pirmojo kontakto su knygos 
redaktoriumi iki šios dienos jau 
praėjo treji metai. Geriau bend
raujant šis reikalas būtų se
niai užbaigtas. Bendradarbiavimo 
stoka buvo priežastimi atsisakyti 
mūsų redaktoriams pasiimtų parei
gų. Naujų žmonių nebeturime. Kas 
toliau turėtų būti daroma, taip ir 
neaišku. Gal suvažiavimo nuomo
nė šiuo klausimu bus suformuota ir 
pasiųsta į Lietuvą . ..? Gal bus at
rastas kitas kelias užbaigti šį klau
simą? Apie tai turėtų būti rimtai 
pasvarstyta. Sig. Krašauskas

Ruošiamasi Lilehamerio 
olimpiadai

LTOK vadovai “Karolinos turo” 
komplekse surengė susitikimą-pa- 
šnekesį su sportininkais ir trene
riais, kuriems bus patikėta atsto
vauti Lietuvai XVII-je žiemos olim
piadoje. LTOK pirmininkas A. Povi
liūnas pranešė, kad bus premijuo
ti čiuožėjai, patekę į pirmąjį dešim
tuką, o slidininkai ir biatloninin- 
kai, užėmę 1-30 vietas. Pirmą-šeštą 
vietą užėmę čiuožėjai gaus nuo 
10,000 iki 5,000 litų, septintą-de- 
šimtą nuo 5,000 iki 3,000 litų. Slidi
ninkai ir biatlonininkai, patekę į 
pirmąjį dešimtuką, bus premijuoti 
nuo 10,000 iki 5,000 litų, į antrąjį 
- nuo 5,000 iki 4,000 litų, į trečią

Nauja siuntinių pristatymo firma 
dabar priima siuntinius

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

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

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

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

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

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

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

Dėl paėmimo ar smulkesnių informacijų skambinkite:
Toronto ir Mississaugos rajone ............... Lilijai (905) 763-3586
Londono rajone......................... Aldonai (519)472-0073

arba Aleksui (519)672-4944
Hamiltono ir Burlingtono rajone...............Adelai 1 (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.

TOMAS PŪKŠTYS, nuskraidinęs 
ietį 281 pėdą ir 2 colius, tapo nau
ju JAV-bių rekordistu. Jis pakeitė 
Tomą Petranoffą, buvusį geriausią 
visų laikų Amerikos rekordininką

Nuotr. V. Sailer

- nuo 3,000 iki 1,000 litų. Tokios pat 
pinigų sumos bus įteiktos ir sporti
ninkų treneriams.

LTOK olimpiečiams padidino ir 
stipendijas: iki 1994 m. kovo 1 d. V. 
Vencienė per mėnesį gaus 500, M. 
Drobjazko ir P. Vanagas - po 400, 
R. Panavas - 300 litų. Biatloninin- 
kams - K. Strolienei ir G. Jasinskui 
kas mėnesį bus mokama po 350 litų. 
V. Štarolytei, R. Graznovui ir V. Pe- 
čiulevičiui - po 300 litų.

Olimpiečiai per olimpines žaidy
nes dėvės gražią aprangą, kuri jau 
siuvama “Lelijos” fabrike.

“LS” informacija

Supainiojo skrydžio kryptis
Pasaulio akrobatinio skraidymo 

taurės varžybose Lietuvos lakūnui 
Jurgiui Kairiui nepasisekė. Prieš
paskutinio etapo varžybose Vokie
tijoje, stebint 8000 žiūrovų miniai, 
pasak užsienio agentūrų pranešimo, 
“jis supainiojo skrydžio kryptis ir 
už laisvąją programą gavo labai 
menką įvertinimą”.

Apie šio žymaus Lietuvos lakūno 
Jurgio Kairio gabumus ir pirmavimą 
pasaulio akrobatinio skraidymo 
taurės varžybose esame rašę “Tė
viškės žiburiuose”. Nuo artimiau
sio konkurento jis buvo “atsiplė
šęs” net 15 taškų. J. Kairys - 41, P. 
Paris (Prancūzija) - 26, C. Schwei- 
zeris (Šveicarija) - 9, P. Besenyei 
(Vengrija) - 8. Šį kartą J. Kairys li
ko be įskaitinių taškų. Finalinės 
varžybos vyks lapkričio 18-22 d.d. 
Pompano Beach (Florida, JAV). 
Nors šiame etape nepasisekė, ta
čiau Lietuvos lakūnams Jurgis Kai
rys pirmauja su 41 tašku.

Golfo žinios
Kanados baitiečių golfo metinės 

varžybos įvyko 1993 m. rugpjūčio 
22 d. “Pheasant Run” golfo aikštyne. 
Dalyvavo latviai, estai, suomiai 
ir lietuviai su 10-ties žaidėjų ko
mandomis. Šešios geriausios pasek
mės iš 10-ties buvo naudojamos iš
vedant komandos bendrą taškų skai
čių laimėtojams nustatyti. Vado
vaujantis šia sistema, tautybės 
laimėtojų vietomis pasiskirstė ši
taip: I v. lietuviai - 498 tšk., II v. 
latviai - 520, III v. estai - 526 ir IV v. 
suomiai - 532 taškai.

Lietuviams atstovavo ir taškus 
pelnė: dr. A. Mikelėnas 79, D. Vai
čiūnas 79, R: Šimkus 80, V. Kaknevi
čius 85, A. Stauskas 85, G. Rusina- 
vičius 90, W. Ubeika 91, dr. R. Sap
lys 94 ir St. Podsadecki, jn. 99. Per
einamoji taurė įsteigta 1968 metais 
teko lietuviams.

Europos čempionas
Anksčiau buvom rašę apie Vita

lijaus Karpačiausko pareiškimą, 
kad jis nežada dalyvauti Europos 
žemyno bokso varžybose (Turkijoje, 
rugsėjo mėn.). Prisimenant jo lai
mėtą sidabro medalį š.m. gegužės 
mėn. Suomijoje, Temperes mieste 
įvykusiose pasaulio bokso pirme
nybėse, atrodė būtų nerimta neiš
mėginti jėgų ir šiame čempiona
te? Vis dėlto, pakeitęs savo anks
tesnį nusistatymą, jis dalyvavo ir 
tapo Europos čempionu iki 67 kg 
svorio kategorijoje. Sveikintinas 
27 metų amžiaus boksininko apsi
sprendimas dalyvauti čempionate, 
taip pat, visa Lietuva ir lietuviai, 
kur jie begyventų, didžiuojasi šio 
vyro pasiekimu. Tai jau penktas lie
tuvis, iškovojęs Europos čempiono 
titulą: Algirdas Sočikas (1953,1955), 
Ričardas Tamulis (1961, 1963, 1965), 
Danas Pozniakas (1965, 1967, 1969), 
Juozas Juocevičius (1971) ir šį kar
tą panevėžietis Vitalijus Karpa- 
čiauskas.

Skautų veikla
• Spalio 16-17 d.d. tėvų komi

tetas ir tuntininkai turėjo puikią 
darbo iškylą “Romuvoj”. Dalyvavo 
25 talkininkai. Pasiskirstę gru
pėmis, išvalė visas pastovykles bei 
iškirto daug medžių, praplėsdami 
pastovykles. Taip pat išjungė van
dens sistemą žiemai.

• Spalio 31, Kapinių lankymo 
dieną Toronto skautininkai-kės 
aplankė mirusiųjų skautininkų- 
kių kapus, uždegė žvakutes, su
sikaupė maldoje.

• “Romuvos” stovyklavietei 
p.p. Jauniai padovanojo drabu
žių džiovintuvą. Valdyba nuošir
džiai dėkoja. M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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.)

IMA: 
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 5.75%
2 metų .................. 7.00%
3 metų .................. 7.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.00%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

DAIVA DALINDAjBBA,
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 persikeliama į naujas patalpas - prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų “pick up service" paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

MONTREALYJElMa^l
Naujas telefonas
AAW AAAA SKAMBINKITE INFOR-
□ \</_OQOQ MACUOS IR APTARN-
□ J / "jQjQ AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

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

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

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

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

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

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
I. (416)593-0600 FAX 593-0604



Kanados įvykiai
t

(Atkelta iš 1-mo psl.)
pirm. K. Campbell pavaduoto
jas Jean Charest - Kvebeko 
Sherbrooke ir Elsie Wayne - 
buvusi Saint John burmistre 
N. Brunswicke. Netekusi daug 
savo atstovų, NDP socialistų 
vadovė Audrey McLaughlin 
vis dėlto nebuvo išstumta Ju- 
kone. Išrinkti abiejų partijų 
atstovai - ir konservatoriai, 
ir NDP socialistai - dabar pra
rado partijos teises Kanados 
parlamente. Joms išlaikyti ir 
gauti reikia minimalaus dvy
likos atstovų skaičiaus.

Abejonių kilo ir dėl libera
lų vado J. Chretieno išrinki
mo. Mat jis 1963-86 m. kandi
datu į Kanados parlamentą vi
sada būdavo prancūziškojoj 
Kvebeko St. Maurice apylinkėj. 
Pasitraukęs iš politikos 1986 
m., J. Chretienas parlamentan 
grįžo 1990 m., laimėjęs pa
pildomus rinkimus N. Bruns
wick© Beausejour apylinkėje. 
Šiems rinkimams jis vėl pasi
rinko savo senąją St. Maurice 
apylinkę, nors ten jo laukė pir
maujančio separatistinio Kve
beko bloko varžovas. Rinkimi
niame vajuje J. Chretienui bu
vo pažerta priekaištų, kad jis 
yra prancūzų išdavikas, truk
dęs Kvebeko ir jo specialiųjų 
teisių įjungimą Kanados kons
titucijom

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės (

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

J. Chretienas buvo išrinktas, 
bet džiaugtis neturėjo kuo. Mat 
jo liberalai susilaukė skaudaus 
smūgio iš L. Bouchardo separa
tistinio Kvebeko bloko. Kana
dos parlamente Kvebekas turi 
75 atstovus, kurių net 54 teko 
Kvebeko blokui. Be to, rinki
mus ten laimėjo konservato
rius Jean Charest ir į partijas 
oficialiai neįjungtas Gilles Ber
nier. Tad pats J. Chretienas ir 
jo liberalai iš Kvebeko Kanados 
parlamente išsikovojo tik 19 
vietų. Liberalų tvirtove šiuo
se rinkimuose tapo 99 vietas 
parlamente turinti angliškoji 
Ontario provincija. Jas visas 
laimėjo liberalai, išskyrus vie
ną, nusineštą Reformų parti
jos. Liberalai tapo ir vieninte
le Kanados partija, turinčia 
savo atstovų visose provinci
jose.

Sėkmė lydėjo ir P. Manningo 
Reformų partiją, nors ir nesu
gebėjusią plačiau išsiveržti 
iš Vakarų Kanados. Britų Ko
lumbijoje parlamentan buvo 
išrinkti 24 jos atstovai, Alber
toje - 22, Saskačevane - 4, Ma- 
nitoboje ir Ontario provincijo
je - tik po veną. Reforminin- 
kams dar tolimas kelias iki vi
są Kanadą apimančios parti
jos, net ir dabar, kai partinį 
pripažinimą parlamente pra
rado progresyvieji konserva
toriai ir NDP socialistai. Su 
52 atstovais P. Manningui tur
būt neteks tapti opozicijos va
du Kanados parlamente. Juk į 
šį postą taikosi ir L. Bouchar- 
das, su savo separatistiniu 
Kvebeko bloku turintis 54 ats
tovus.

Balsų perskaičiavimas gali 
nežymiai pakeisti parlamen
tan išrinktų atstovų partinį 
pasiskirstymą, bet stebuklo 
sunku tikėtis. Liūdniausia, 
kad šios dvi dabar jau oficia
liai pripažintos partijos ne
gali pakeisti partines teises 
praradusių konservatorių ir 
NDP socialistų. Jos daugiau 
yra vietinio pobūdžio sąjū-

džiai: reformininkai - stiprūs 
dviejose Vakarų Kanados pro
vincijoje, o separatistinis Kve
beko blokas - tik šioje prancū
ziškoje provincijoje, kitose 
net neturėjęs savo kandidatų. 
Tad iš tikrųjų ji yra tik vie
tinė Kvebeko partija, o vieti
nės provincinės partijos turė
tų ribotis provincijų parla
mentais. Atrodo, įstatymo pla
nuotojai nebuvo numatę palik
tos spragos. Kas gi galėjo ti
kėtis, kad separatistinis Kve
beko blokas, išrinktas tik šio
je provincijoje ir siekiantis 
jai nepriklausomybės, galės 
tapti pagrindine opozicija vi
sos Kanados parlamente?

V.Kst.
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GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJS 
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Dail. Raimundas Rickevi
čius, buvęs torontietis, ilges
nį laiką praleidęs Lietuvoje, 
grįžęs į Kanadą ėmėsi iniciaty
vos įsteigti Baltijos kraštų ir 
Rytų Europos kultūros ir meno 
centrą. Tam pritarimą ir pra
šymą tuo reikalu kreiptis į Ka
nados valdžią iniciatoriui yra 
davusi Lietuvos dailininkų 
sąjunga, vadovaujama A. Bi- 
guzo. Taipgi Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerija 
specialiu raštu Kanados val
džiai pareiškė, kad toks cent
ras padėtų kultūriniam abie
jų šalių bendradarbiavimui.

Inf.
Tryliktoji metinė susipaži

nimo su tautžudyste (Holo
caust) savaitė Toronte įvyks 
lapkričio 4-16 d.d. Programa 
išdėstyta sinagogose, švento
vėse, bendruomenių centruo
se, viešose bibliotekose bei 
auklėjimo institucijose. Bus 
paskaitos, diskusijos, vaidi
nimai, filmai, atspindintys 
tautžudystės rūpesčius. Kal
bės žymūs akademikai iš JAV 
ir Kanados. Lapkričio 16 d., 
8 v.v. Shaarei Shomayim Con
gregation patalpose, 470 Glen- 
cairn Avė. kalbės Baruch Gol
din tema “Jaunimo sąjūdis Vil
niaus gete”. Bus paliesta ir 
žydų gelbėjimo veikla. Dau
giau informacijų teikia Pni- 
na Spetgang, Holocaust Re
membrance Committee, tel. 
(416) 635-2883 ext. 144. Inf.

Patikslinimas. “TŽ” 1993 m. 43 nr. 
skyriuje “Lietuviai pasaulyje”, iš
spausdinta žinutė apie Maspeth’o 
lietuvių parapiją vardu “Viešpa
ties atsinaujinimo”; turi būti 
“Viešpaties atsimainymo” (Trans
figuration). - Tame pačiame nr. 
straipsnyje “Ką skelbia vokiečiai?” 
išspausdinta “Mitteilungen aus 
baltischen Leben, turi būti “bal- 
tischem”.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja p.p. 
Maziliauskams iš Kalgario už 
$5,000 auką, paskirtą iš Antano 
Janeliūno palikimo.

Dr. Rasa Mažeikaitė Kanados 
lietuvių archyvo-muziejaus ve
dėja lapkričio mėnesį praleis 
Lietuvoje, dėstydama universi
tete. Per tą laiką muziejus bus 
atidarytas lankytojams tik sek
madieniais 10.30 v.r. iki 3 v.p.p.

Inf.
Metinis KLK kultūros drau

gijos “Žiburiai”, “Tėviškės 
žiburių” leidėjo, susirinkimas 
įvyko spalio 28 d. laikraščio 
patalpose. Invokaciją sukal
bėjo klebonas kun. J. Staškus. 
Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. R. Sakalaitė-Jonaitie- 
nė, ypač pasidžiaugdama jau
nosios kartos jame dalyvavi
mu, ir pakvietė pirmininkau
ti J. Mažeiką bei sekretoriauti 
V. Krikščiūną.

Valdybos pranešimą padarė 
R. Sakalaitė-^onaitienė, iž
do — A. Šimonėlienė, redakci
jos — J. Andrulis, spaustuvės 
— V. Balčiūnas. Revizijos ak
tą skaitė V. Montvilas.

Rotacine tvarka į valdybą 
perrinktas dr. S. Čepas ir nau
jai išrinktas A. Rašymas, į re
vizijos komisiją — St. Praka- 
pas. Kadencija valdyboje buvo 
pasibaigusi Antano Bumbulio, 
kuris atsisakė kandidatuoti. 
Pastarasis daugelį metų buvo 
valdybos narys, ilgiausiai jo
je ėjo vicepirmininko parei
gas ir rūpinosi spaustuvės rei
kalais.

Tremtinio žmona, ūkininkau
janti atgautame 20 ha ūkyje už 
paramą įsigyti traktorių siū
lo Lietuvę lankantiems globą 
ir nemokamas atostogas gra
žioje sodyboje. Rašyti: Mari
jona Jonaitienė, Raninės km., 
Gerdžiūnų paštas, Šakių raj., 
Lietuva.

Dėl Lietuvos pilietybės. Lie
tuvos respublikos piliečio pa
žymėjimai nuo 1993 metų lie
pos 1 d. nebegalioja. Asmenys, 
norintys įsigyti L.R. pasus, yra 
raginami atsiųsti sau užadre- 
suotą voką (ne—mažesnį kaip 
15 cm x 12 cm), su priklijuotais 
atitinkamais pašto ženklais, 
į Consulate General of Lithua
nia, 235 Yorkland Blvd., Suite 
502, Willowdale, Ontario M2J 
4Y8. Jums bus suteikta smulki 
paso įsigijimui informacija 
ir anketos.

Kanados lietuvių kunigų su
važiavimas įvyko spalio 27, tre
čiadienį, Prisikėlimo parapi
jos patalpose, Toronte. Daly
vavo tik 8 kunigai. Daugelis 
dėl senatvės nebeatvyksta. 
Pranešimą apie religinę pa
dėtį Lietuvoje padarė kun. dr. 
V. Skilandžiūnas, o jį papildė 
kun. P. Šarpnickas, OFM. Buvo 
pristatytas naujasis KLK vie
nybės narys kun. Vytautas Vo- 
lertas. Po diskusijų įvairiais 
klausimais ir maldų suvažiavi
mas buvo užbaigtas pietumis.

Mirusiųjų 
prisiminimo diena

Kapinių lankymo dieną, spa
lio 31, Šv. Jono lietuvių kapi
nės Anapilyje, Mississaugoje, 
susilaukė gausių lankytojų iš 
Toronto, Mississaugos, Hamil
tono ir kitų vietovių.

Artimieji mirusiuosius pri
siminė kapus papuošdami vai
nikais bei gėlėmis, uždegda
mi žvakutes ir susikaupdami 
maldoje. Kapinėse jau palai
dota daugiau kaip 2000 tautie
čių.

Lietuvos kankinių švento
vėje, pilnutėlėje maldininkų, 
Mišias už mirusiuosius atna
šavo kun. J. Staškus, kun. A. 
Simanavičius, OFM, kun. K. 
Kaknevičius, kun. E. Jurgutis, 
OFM, ir kun. V. Volertas. Pa
mokslą pasakė kun. J. Staškus, 
iškeldamas mintį, kad kapinės 
nėra mirusiųjų miestas. 
Tiems, kurie tiki, tikrosios 
mirties nėra. Tarp mirusiųjų 
anapus ir gyvųjų šiapus mal
doje vyksta gyvas bendravi
mas.

Per Mišias giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
J. Govėdo, taip pat solo giedo
jo sol. Slava Žiemelytė.

Ta proga KLK moterų drau
gijos Anapilio parapijos sky
riaus valdyba, vadovaujama 
Albinos Augaitienės, surengė 
gausią pasižymėjusios kerami
kės Valentinos Balsienės ke
ramikos, aukso, sidabro bei 
gintaro kūrinių ir Vytauto Ma
co paveikslų parodą. Atidary
mo žodį tarė kleb. kun. J. Staš
kus, pažymėdamas, kad menas 
yra dieviškos kūrybos atspin
dys. Parodos rengėjoms, kun. 
J. Staškui ir visiems atidary
mo dalyviams padėkojo V. Bal
sienė. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir skanėstais.

Didžiojoje Anapilio salėje 
visus kapinių lankymo daly-

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((pietus nuoQEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171 
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel ■ 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. 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.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

B.Sc., LL.B.

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

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-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

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 į Karibų salas ar Aliaską 
nauju Amerikos šeimų laivu.

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

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

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

ir skambinkite tel. 533-8443

Keturiasdešimt metą moterą draugijai vius per visą dieną valgydi
no Anapilio moterų būrelio 
narės, vadovaujamos Reginos

Lietuvių evangelikų-liuteronių 
Išganytojo parapijos moterų drau
gija š.m. spalio 17 d. Toronto Lie
tuvių namų didžiojoje salėje at
šventė savo rūpestingo darbo 40- 
ties metų sukaktį. Gražiai suorga
nizuota kultūrinė programa, di
džioji salė gausiai užpildyta sve
čiais.

Sukaktuvinę programą pradėjo 
M. Sukauskienė, nurodydama šio 
minėjimo prasmę ir reikalingu
mą. Invokaciją sukalbėjo parapi
jos klebonas kun. P. Dilys, apibū
dindamas organizuotų moterų 
reikšmę parapijose ir žmonijoje. 
Svečių susilaukta ir iš kaimyni
nių katalikų parapijų. Apsilan
kė Anapilio parapijos klebonas 
kun. J. Staškus, dr. Juozas ir 
Angelika Sungailos ir kiti svečiai.

Lietuvos kankinių parapijos kle
bonas kun. J. Staškus sukalbėjo 
prasmingą maldą. Sveikino išeivi
jos lietuvių liuteronų vyskupo pa
dėjėjas kun. A. Žilinskas. Vertin
gomis mintimis pasveikino KLK 
moterų dr-jos centro valdybos 
pirm. A. Sungailienė, KLK moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus vardu pirm. A. Augaitie- 
nė. Ilgametė moterų tarybos narė 
Ieva Adomavičienė savame žodyje 
apžvelgė moterų dr-jos atliktus 
darbus.

Išganytojo parapijos tarybos 
pirm. E. Steponas sveikino ir iš
reiškė didelę padėką moterų 
draugijos valdybai už nuoširdų 
ir sėkmingą bendradarbiavimą. 
Jis perskaitė ir raštu gautus svei
kinimus. Entuziastingai buvo su
tiktas išeivijos evangelikų-liu
teronų vyskupo H. Dumpio sveiki
nimas. Taip pat buvo sveikinimas 
iš Čikagos Reformatų moterų 
draugijos pirmininkės H. Dilie
nės. Prieš išvykdamas į Šventąją 
Žemę Prisikėlimo parapijos kle
bonas kun. A. Simanavičius, OFM, 
prisiuntė malonų sveikinimą.

Keturiasdešimties metų proga 
moterų draugija pakvietė vargo
nininką Petrą Šturmą talkinti 
meninei programai. Vargoninin
kas bendradarbiauja su “Aro” 
choru, tai jis ir sutarė, kad “Aras” 
dalyvautų sukaktuvinime renginy
je. Choras atliko turtingą lietu
viškų dainų programą, už kurią 
moterų draugija nuoširdžiai dė

koja. Taip pat dėkoja choro diri
gentei L. Marcinkutei ir pianis
tei J. Myers.

Darbinga ir rūpestinga moterų 
draugijos pirmininkė V. Stepo- 
nienė dėkoja visiems renginio 
bendradarbiams už rūpestingai 
atliktus darbus.

L. Girinis-Norvaiša

Celejewskos.
Autoaikštėje bei kapinėse 

tvarką prižiūrėjo Toronto Vla
do Pūtvio kuopos šauliai. A.

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

V 1. Rūkyta dešra............... ............ 1 kg
2. Rūkyta nugarinė ....................... 1 kg

O 3. Rūkytas viščiukas ...................1 vnt.
4. “Prlmo" daržovių aliejus .........  3 lt

Zy 5. “Prlmo” makaronai ............... 4.5 kg
6. Cukrus ........................................4 kg
7- Mlltal ...........................................4 k9
8. Sviestas .................................... 1 kg
9. Tirpi kava.............................. 100 gr

TA 10. Malta kava “Amaretto” .......  230 gr
(V 11. Kavos ballntojas ................. 450 gr
ja, 12. Angliškas šokoladas .........  400 gr

13. Dellkates, obuolinis sūris 250 gr
14. Konservuoti ananasai .......  450 gr
15. Sausos mielės.......................3 pok.

J < 16. Švieži bananai ........................... 2 kg
17. Švieži apelsinai ar mandarinai 2 kg
18. šampanas............................... 1 but.

□V 19. Aguonų vynlotlnls ...................1 vnt.
O 20. Šakotis................................. 2-2.5 kg

Šventinis siuntinys 
S2 -15 kg -$105

1. Rūkyta dešra ....................
2. Rūkyta nugarinė ..............
3. Rūkytas viščiukas ............
4. “Prlmo” daržovių aliejus ..
5. “Prlmo" makaronai
6. Cukrus ...................
7. Miltai ......................
8. Sviestas.................

........ 1 kg 

......  1 kg 

.......1 vnt. 

........  3 lt 
2x900 gr 
........ 2 kg 
......  2 kg 
........ 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.....
14. Aguonų vynlotlnls

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

1 vnt.

1 kg 5}

4.5 kg A, 

1 k9 < ...2kg-^ 
... 2 kg M 
450 gr j-Į 
450 gr

y * * *
Galimi priedai prie siuntinių.

Z Šventiniai siuntiniai jūsų artimie-
► siems bus pristatyti per 5-10 dienų.
w Siuntiniai lėktuvu bus išsiunčiami: spalio 22 ir 29,
■V lapkričio 5, 12, 19 ir 26, gruodžio 3 ir 10 dienomis.
į Siuntiniai laivu bus išsiunčiami: spalio 20 ir 27, 
A- lapkričio 3,10 ir 17 dienomis.
4 Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge 
į. Lolita arba Armandas, tel. (519) 571 -9422 
f, Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 
y Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, 
į tel. (519) 468-2163

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
. V 1678 Bloor Street West |-ĮĮ

Toronto, Ontario M6P 1A9 Į p|
An independent member broker Ohonė: (416) 769-1616

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namą 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.)

OnlUĮK- DRESHER L,d-
f Real EstatefTT^L Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDITCIIITD INSURANCE U IvLOkjIl IL Iv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRA IDA ----INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
, (416) 533-1121 FAX 533-1 122
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IS TO R O N T O vr
Anapilio žinios

— Pirmosios Komunijos pamo
koms vaikus užregistravusių tė
vų pasitarimas su sesele Loreta 
bus lapkričio 7, ateinantį sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių kle
bonijoje.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio 14, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių Anapilio parodų 
salėje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose yra naujai 
įrengta ir sutvarkyta biblioteka. 
Kviečiame ja naudotis. Muziejaus 
lankymo valandos: sekmadieniais 
— nuo 10.15 v.r. iki 8 v.v.; pirma
dieniais— nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— St. Michael’s College School 
Toronte yra visiškai nuo valdžios 
nepriklausoma gimnazija, kuri re
miasi tėvų metiniais mokesčiais ir 
bazilijonų mokytojų pasiaukoji
mu. Tėvams, norintiems, kad jų sū
nūs gautų gerų katalikiškų auk
lėjimų, verta šia gimnazija susi
domėti. Šį rudenį bus jau priima
mi prašymai norintiems stoti į 9- 
tųjį skyrių ateinančiais metais. 
Tuo tikslu rengiami du gimnazijos 
apžiūrėjimo vakarai (Open 
House). Pirmasis vakaras bus 
lapkričio 25, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., o antrasis — lapkričio 30, 
antradienį, 7.30 v.v. Dėl išsames
nių žinių prašome skambinti gim- 
nazijon tel. 653-3180. Gimnazijos 
adresas: 1515 Bathurst Street, 
Toronto, Ontario M5P 3H4.

— Mišios lapkričio 7, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Konstantinų 
Vaičiulį ir Vaičiuliu mirusius, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 11 
v.r. už a.a. Sofijų Ulbinienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje — lap

kričio 7 d., 11.15 v.r. Po pamaldų 
bus moterų draugijos susirinki
mas parapijos salėje. Kviečiame 
moteris dalyvauti.

— Parapijos taryba savo posė
dyje š. m. spalio 27 d. svarstė lie
tuvių liuteronų ir reformatų, gy
venančių Kanadoje, dvasinį ap
tarnavimų. Parapijos taryba su
sirūpinusi tais, kurie gyvena už 
Toronto ribų, kur nėra organizuo
tų parapijų. Įvairiose vietovėse 
gyvenantys lietuviai evangelikai 
prašomi susisiekti su Toronto liu
teronų parapijos pirmininku Er
nestu Steponu šiuo adresu: 310 
Rathburn Road, Islington, Ont. 
M9P 2L8, tel. (416) 622-5896, kad 
parapijos taryba organizuotų to
limesnėse vietovėse gyvenančius 
tikinčiuosius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 125 asmenys. Budėjo LN val
dybos sekretorė dr. Gina Ginčaus- 
kaitė.

— Dr. Valdas Samonis šiuo metu 
lankosi Lietuvoje ir dalyvauja 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
surengtoje tarptautinėje žemės 
ūkio ekspertų konferencijoje. 
Grįžęs į Torontu, lapkričio 7, sek
madienį, 2.30 v.p.p., Lietuvių na
muose darys panešimų tema “Lie
tuvos ekonomija ir žemės ūkis, 
praėjus metams po valdžios pasi
keitimo”. Rengia LN kultūros ko
misija.

— Visuomeninės veiklos komite
to posėdis - lapkričio 4 d., 6 v.v.

— Lietuvių namų valdybos posė
dis lapkričio 4 d., 7.30 v.v.

Aukos Slaugos namams
$100 - A. Valius. Aukos priima

mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $100 — A. D. Jankūnai; 
$50 — A. K. Ratavičiai. Iki šiol 
surinkta $23,595.24.

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

SKRENDU Į LIETUVĄ lapkričio 
viduryje. Galiu į Lietuvų nuvežti 
vaistus, laiškus, dokumentus ir pan. 
Skambinti Vytui Kairiui tel. (905) 
643-3334.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos raštinėje registruo

jami vaikučiai, sulaukę 7 m. am
žiaus, Pirmai Komunijai. Pamo
kos prasidės lapkričio viduryje. 
Ruoš seselės lietuvių, o jei bus 
reikalas ir anglų kalba. Komunijos 
iškilmės mūsų šventovėje vyks 
1994 m. gegužės 1 d. per 10.15 v.r. 
Mišias.

— Vėlinių išvakarėse, pirmadie
nį, 7 v.v. mūsų šventovėje auko
tos Mišios už mirusius parapijie
čius. Taip pat prisiminti visi mirę 
nuo praeitų Vėlinių. Mišių metu 
giedojo parapijos choras.

— Pakrištytas David-Alexander, 
Andree ir Arūno Kalinauskų sūne
lis ir Jeniffer-Amber, Tina (Vosy
liūtės) ir Grant King dukrelė.

— Susituokė Vida Vidugirytė su 
Marie Byra.

— Spalio 29, penktadienį, palai
dotas a.a. Feliksas Stirbys, 93 m., 
ir lapkričio 1, pirmadienį, a.a. Mo
tiejus Batarla, 74 m.

— Ateinantis penktadienis, lap
kričio 5-mėnesio pirmasis. Šv. Va
landa mūsų šventovėje 7 v.v., Mi
šios - 7.30 v.v. Išpažinčių klauso
ma prieš Mišias. Seneliai ir ligo
niai lankomi su sakramentais iš 
anksto susitarus.

— Gyvojo Rožinio draugija pir- 
mųjį mėn. šeštadienį, lapkričio 
6, renkasi kalbėti Rožinį 10.30 
v.r. Mišios -11 v.r.

— Parapijos tarybos specialus 
komitetas, kuriam vadovauja G. 
Petrauskienė, S. Šileikienė ir I. 
Paškauskienė, rengia atviras dis
kusijas apie parapijinio gyvenimo 
atnaujinimų antrajai lietuvių 
kartai Kanadoje. Diskusijos įvyks 
lapkričio 21, sekmadienį, po 10.15 
v.r. Mišių Parodų salėje. Kviečia
mi visi antrosios kartos parapi
jos nariai dalyvauti. Pažįstantys 
parapijai priklausančius antro
sios kartos asmenis, kurie nesi
lanko pas mus, prašome juos pas
katinti atvykti, nes jų įnašas mums 
ypač svarbus. Kaip paruošiamasis 
darbas šiai diskusijai platinama 
anketa, kurių prašome grųžinti 
lapkričio 7 ir 14 d.d.

— Kristaus Karaliaus minėji
mas, kurį rengia Toronto ateiti
ninkai, įvyks mūsų parapijos pa
talpose lapkričio 21, sekmadienį.

— Mišios lapkričio 7, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Karolinų ir 
Kazį Balaišius, 9.20 v.r. - už a.a. 
Romų Draudvilų, 10.15 v.r. - už Vė
linių novenai pavestas sielas, už 
a.a. Kazimierų Kasperaitienę ir jos 
šeimos mirusius, už a.a. Marijų ir 
a.a. Antanų Štuikius, 11.30 v.r. - už 
parapijų.

Iš a.a. Tony Janel (Antano 
Janelevičiaus) palikimo John 
Mazil (Jonas Maziliauskas) 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$5,000.

A. a. Kazimiero Mankausko 
25 metų mirties prisiminimui 
žmona Kazimiera Mankaus- 
kienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Broniaus Gudinsko atmi
nimui, užjausdami žmonų ir 
sūnus, Alfonsas ir Teresė Že- 
bertavičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Gerojo Ganytojo misijos pa
gerinimo darbams aukojo: $40
— P. M. Žymantai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $130 — J. O. Balsiai 
(a.a. Juozo Kriaučiūno XXIII 
mirties metinių proga); $50 —
O. Dementavičienė, M. Stan
kaitis, A. K. Ratavičiai; $25
— I. A. Graham (a.a. M. Burk- 
šaitienės atminimui). Praei
tame “TŽ” numeryje buvo pa
miršta paminėti, kad P. I. Ši- 
monėlių auka Šv. Jono lietu
vių kapinėms buvo a.a. M. 
Burkšaitienės atminimui.

Dr. Rūta Smailienė, Kauno 
miesto tarybos narė, lydima P. 
Barbatavičiaus, lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”, domėjosi 
jų leidyba ir dalinosi įspū
džiais iš Lietuvos. Ta proga
P. Barbatavičius laikraščiui 
paaukojo $50.

- 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 — fteitistas. Po koncerto - kavutė su pyragais.

(ėjimas - $7 asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 532-3311 ir prie (ėjimo.
=1 . Maloniai kviečia dalyvauti Toronto ir apylinkių lietuvius — Toronto Lietuvių namai r

^Kviečiame visuslį. ^.
/z Iki
■pasimatymo!

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

vakare

Lapkričio 6, šeštadienį, 7 v.v. iki 1 v.r.
Gros "The Haircuts” orkestras.
(ėjimas - $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

Žuvusių Kanados karių pri
siminimo diena — lapkričio 
11. Iškilmė prie Toronto se
nosios rotušės prasidės 11 v.r. 
ir truks maždaug vieną valan
dą. Vainikų padėjimas — 
10.30 v.r.

Metinis Toronto Maironio 
mokyklos tėvų susirinkimas 
įvyks mokyklos patalpose lap
kričio 13 d., 9.15 v.r. Kviečia
me gausiai atsilankyti išklau
syti pranešimų ir dalyvauti 
diskusijose apie mūsų lietu
viškos mokyklos ateitį. Vedėja

Toronto Maironio mokykla 
nuoširdžiai dėkoja dail. J. Ba- 
kiui už $100 auką.

Mergaičių vokalinio ansamb
lio “Pastoralė” iš Kauno, va
dovaujamo N. Jautakienės, 
koncertas įvyks Prisikėlimo 
parapijos šventovėje lapkri
čio 28 d., 4 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pasigro
žėti ansamblio pasirodymu.

Šis mergaičių ansamblis bu
vo įsteigtas Nijolės Jautakie
nės 1979 metais. Tada ji sutel
kė 16 dainininkių, 13-17 m. am
žiaus. Ansamblio tikslas — 
keisti mergaičių pasaulėžiū
rą, formuotą tuometinėje 
komunistinėje mokykloje ir 
muzikos pagalba priartinti 
klausytojus prie Dievo. Dabar 
chorą sudaro 40 mergaičių, 
kurios dalyvavo ir Lietuvos 
atgimimo kultūrinėje bei poli
tinėje veikloje. Koncertą ren
gia Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos vienuolijos seserys To
ronte. Inf.

Šokių vakaras, organizuoja
mas Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūrio, įvyks š. m. 
lapkričio 27 d., 6 v.v., Lietuvių 
namuose. Visus maloniai kvie
čiame dalyvauti.

SKLIS valdyba

PARDUODAME Kauno centre 3, 
4 ar 5 kambarių butus. Įrengti pa
gal vakarietiškų standartų. Skam
binti tel. 416-231-2054 Toronte.

ffl MONTREAL
Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 

išbuvęs apie mėnesį šiame kraš
te, grįžta į Lietuvų. Jis yra Šv. Jono 
Bosco parapijos Vilniuje klebo
nas ir šiuo metu rūpinasi švento
vės ir kitų parapijos pastatų sta
tyba.

Lietuvių kalbos kursai, pirmų 
kartų surengti prie Montrealio 
lituanistinės mokyklos, vyksta 
gana sėkmingai. Kursantai - lie
tuvių kilmės asmenys, nebe
kalbantys lietuviškai, ir mišrių 
šeimų antrosios pusės nelietuviš
kos kilmės. Į šiuo kursus yra už
sirašę trylika asmenų.

“Rūtos” klube spalio 20 d. buvo 
rodoma kita vaizdajuostė iš popie
žiaus lankymosi Lietuvoje. Šį kar
tų - popiežiaus Mišios Kryžių kal
ne ir popiežiaus lankymasis Šilu
voje - Bazilikoje ir koplyčioje. 
Nors šios vaizdajuostės trukmė dvi 
valandas su trupučiu, bet žiūro
vai ištisai sekė su dideliu dėme
siu.

A.a. Kazimieras Smilgevičius, 
81 m. amžiaus, mirė spalio 23 d. 
Po gedulinių pamaldų AV švento
vėje spalio 27 d. kūnas sudegin
tas. Liūdi žmona, du sūnūs su šei
momis ir kiti artimieji. B.S.

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

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

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

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

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

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

■HMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
■■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937
Fax(416) 231-6993 Teodoras (Ted) Stanulis 

kreiptis į mane. Pirkėjai ir na-

PARDUODU AUTOMOBILĮ 1985 
Toyota Celica, įvažiuotų 280,000 
km, mechaniškai gerai veikiantį, 
$950 (uncertified). Skambinti vaka
rais tel. 614-7736.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
vaikui auklė, kuri galėtų gyventi 
kartu ir padėti namų ruošos dar
buose. Skambinti po 5 v.p.p. tel. 
886-6963.

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

Perkant ar paruodant namą, prašau
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.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” suskaitą, 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.

PARAMA
lietuvių kredito kooperatyvas
ieško

bllhalterio-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.

A.a. Antano Mingėlos atmini
mui Valentinas Grikietis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Antano Svirplio atmi
nimui žmona Liūba “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Juozo Grigaliaus atmi
nimui Valentinas Grikietis ir 
Stasys Matulionis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $20.

A. a. Onos Macijauskienės 
atminimui, reikšdami gilią 
užuojautą vyrui Jonui, sūnui 
Sauliui su šeima ir artimie
siems, Danutė Bartulienė ir 
Vanda Jakubickienė, Delhi, 
Ont., “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Onos Macijauskienės 
atminimui, nuoširdžiai už
jausdami vyrą, sūnų, seserį, 
brolį bei artimuosius Teofi
lius, Danutė Burokai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Jono Sadausko, savo my
limo vyro, su giliu liūdesiu mi
nėdama septynerių metų mir
ties metines, Birutė Sadaus
kienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A.a. Broniaus Keburio atmi
nimui, užjausdami žmoną Ele
ną ir artimuosius, Elena ir Ste
ponas Pusvaškiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. dr. B. Valadkai mirus 
Čikagoje, giliai užjausdami 
brolį dr. A. Valadką, seserį 
G. Čižikienę, jų šeimas D. S. 
Rukšos “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Motiejaus Batarlos at
minimui, užjausdami žmoną 
Aldoną, dukrą Ireną, sūnų 
Alfredą su šeimomis, Aldona 
ir Jonas Ranoniai su šeima 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $40.

A.a. Onos Macijauskienės at
minimui Grita Buntinienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
vaikų auklė, kuri galėtų gyventi 
kartu. Skambinti Aleksandrai, dar
bo tel. 660-7000 ir namų tel. 665-1770.

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

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

REIKALINGA lietuvė moteris, 
galinti gyventi kartu su mūsų mama 
Oakvilėje, sergančia altzeimers 
liga. Dėl atlyginimo susitarsime. 
Prašau skambinti: Hilda Hall, tel. 
905-845-2511, ext. 1126, palikite 
savo telefono numerį.

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

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

ISTORINIS POPIEŽIAUS VIZITAS 
LIETUVOJE! Aukštos kokybės, dvie
jų su puse valandų ilgumo spalvotų 
vaizdajuostę (VHS) dabar galite už
sisakyti per International Historic 
Films, Inc., skambinant tel. 312- 
927-2900, arba raštu 3533 S. Archer 
Ave., Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$24.95 Kan. ir $4.50 už persiuntimų. 
Vaizdajuostės bus siunčiamos iš 
mūsų sandėlio Windsore, Ont., to
dėl nereikės mokėti muito bei kitų 
mokesčių. Mes priimame čekius ir 
VISA/Mastercard kredito korteles. 
Savininkas - Petras Bernotas.

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

(905) 544-1056 po darbo.

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:

...... 4.25%
..... 4.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų .........
180 d. -364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 5.25%

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų............. .........  6.50% asmenines - nuo ......... . 6.75%

2 metų............. .........  7.00%
3 metų............. ...........7.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

HOMELIFE
Realty One Ltd.

MARIJANA
mckinnon

Patarnavimas, įsipareigojimas, patogumas
— Nemokamas namo (vertinimas
— 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
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

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

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
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.

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

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


