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Ieškoti ar užsimerkti?
Lietuvos seimo narys Saulius Šaltenis susitikime su 

išeivijos veikėjais Detroite 1993 m. birželio 19-20 d.d. 
politinę dabartį nusakė gana būdingais žodžiais: “Komu
nizmas mirė, bet kur jo lavonas?”

SUBYRĖJUS Sovietų Sąjungos imperijai, dabartinį 
laikotarpį pradėta vadinti pokomunistiniu. Pasi
girsta abejonių, ar tas pavadinimas tikslus. Tai svars
tant, atrodo, tėra galimos dvi prielaidos: vertinant dabar

tinę būklę formaliu požiūriu, šį laikotarpį galima taip 
vadinti; žiūrint betgi giliau, taip ir iškyla Šaltenio mes
tas klausimas - kur lavonas? Pastarojo ieškojimas tampa 
nauju Rytų Europos galvosūkiu ir darosi labai sudėtin
gas, nes pilna kliūčių, iškreipimų ir įvairių užsidangs- 
tymų. Tačiau suradus rūpesčiai dar daugiau padidėja - 
prieš akis atsistoja marksistinės mašinos perdirbtas 
žmogus. Pakeistas, nebesuprantamas, tartum nukritęs 
iš kito pasaulio, į kurį grįžti kelio nebėra, o būti šitame 
nepaprastai sunku. Reikia kažką visai nepasiruošus da
ryti, reikia graibstyti demokratinės kilmės išmones, ku
rios sunkiai prilimpa. Buvę politinių bei ekonominių 
mokyklų autoritetai arba visai tyli, arba nevykusiai save 
laužo pagal “madą”. Aiškinimai, kad sovietmečiu buvo 
nustatyta kaip kalbėti, ką rašyti, kaip kitus mokyti daug 
kartų girdėti. O iš kitos pusės jie nesukelia rimtesnio 
pasitikėjimo, nes kaipgi šiandien beatskirsi, kas buvo 
tikrai liepta, kas sava iniciatyva daryta. Jei komunizmas 
sudužo, kaip įprasta jau sakyti - mirė, kažkur išsibars- 
čiusios skeveldros dar vis raižo individų sąmonę. O blo
giausia, kad dalykas pasislėpė, tapo nebematomu, gal net 
kai kuriems gudresniems pragmatikams pasidarė slapta 
atsarga: kas žino kaip ta mūsų nepriklausomybė ilgai 
laikysis?

TAI BAISUS klausimas, aštrai kertantis bet kokią 
nepriklausomo gyvenimo viziją. Kiek jis šiandien 
gyvas ir išsikerojęs, nelengva būtų nustatyti. Tačiau 
ieškant komunizmo lavono negalėtų būti nematomas. Per 

penkiasdešimt okupacijos metų savitais atspalviais išsi
ryškino trys pagrindinės lietuvių grupės: gimtajame 
krašte pasilikę, ištremti į Rytus ir pasitraukę į Vakarus. 
Kiekviena jų turėjo labai skirtingas gyvenimo sąlygas, 
kurios per ilgą laiką formavo ir skirtingus mąstymus. 
Šiandien, atgavus nepriklausomybę, visos tos grupės ga
li laisvai bendrauti. Tačiau bendravimo jungtį, bent šiuo 
metu, nustato reikalingumas, tai yra kas kam reikalin
gas. Tuo atžvilgiu paskutinėje vietoje matome tremti
nius ir jų vaikus. Išeiviai į Vakarus reikalingesni, nes 
jie turtingi, progomis dar pridedant, kad padėjo nepri
klausomybę iškovoti. Bet abi tos už Lietuvos ribų išsi
laikiusios grupės, atrodo, nemažai daliai gimtojo kraš
to gyventojų nepageidaujamos, nes kėsinasi atgauti pra
rastas nuosavybes, kurias anie nusisavino sovietmečiu. 
Tas įstatymais įteisintas komunizmo palikimas, nėra 
abejonės, nemaža dalimi prisideda prie painios būklės 
ir apsunkina komunizmo lavono ieškojimą. Jaučiami ir 
pergyvenami buvusios sistemos atsišakojimai nuo vir
šūnių iki pat apačios. Jie taip susilieję su bandymais 
kurti naują santvarką, kad planus įtaigoja kiekvienam 
žingsnyje. Užtat ir požiūris į išeiviją arba į politinius 
kalinius bei tremtinius, atrodo, daugelyje atvejų - dar 
vis tų “gerųjų laikų” atspindžiai. Juose iš tikrųjų ir glū
di ieškomasis. Galimas dalykas, kad pastarasis išeiviams 
bei tremtiniams aiškiau matomas. Tačiau jo rodymas 
kartais pavadinamas griovimu, vienybės ardymu. Siū
loma užsimerkti. Bet kaip toli akli vieni patys galės 
nueiti? Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pas Ontario NDP socialistus
Triuškinanti J. Chretieno 

liberalų pergalė Kanados par
lamento rinkimuose atnešė 
įtampos ir Ontario NDP socia
listams bei jų premjero Bob 
Rae vyriausybei. Mat po šių 
rinkimų Kanados parlamente 
liko tik du konservatoriai, o 
Kanados NDP socialistų skai
čius sumažėjo iki devynių. 
Smūgio susilaukė ir jų vado
vė Audrey McLaughlin, pra
radusi visus Kanados NDP so
cialistų atstovus iš Ontario 
provincijos. Sunku suprasti, 
kodėl 99 atstovus Kanados 
parlamente turinti Ontario 
provincija ten nusiuntė tik 
98 liberalus ir vieną Reformų 
partijos narį.

Daug kam atrodo, kad Kana
dos NDP socialistams popu
liarumo kritimą atnešė jį be
veik visiškai praradusi Onta
rio NDP socialistų premjero 
Bob Rae vyriausybė. Spalio 
4-21 d.d. pravestuose tyrimuo
se ją rėmė tik 13% šios provin
cijos gyventojų, Ontario kon
servatorius - 32%, liberalus - 
49%. Pirmą kartą šios provin
cijos istorijoje Ontario par
lamento rinkimus laimėjusių 
NDP socialistų jau laukia be
veik neišvengiamas pralaimė
jimas, palietęs ir Kanados 
NDP socialistus.

Ontario NDP socialistai is

torinio laimėjimo su atstovų 
dauguma provinciniame par
lamente susilaukė 1990 m. rug
sėjo 9 d. Tad jiems iki sekan
čių parlamento rinkimų tėra 
likę nepilni dveji metai. Tu
rėtą populiarumą pakirto re
kordiniai biudžetų deficitai, 
socialinės sutarties įstatymas 
nr. 48, trejiems metams su
stabdęs atlyginimų didinimą 
valdžios tarnautojų unijų na
riams.

Prasidėjusį Ontario NDP 
socialistų skilimą liudija 
pirmasis viešas reikalavimas, 
kad Bob Rae atsistatydintų iš 
vado ir premjero pareigų. Įdo
miausia, kad Bob Rae pasi
traukimo spaudos konferen
cijoje pareikalavo buvęs On
tario NDP socialistų atstovas 
provincijos parlamente ir pro
vincinės NDP partijos pirm. 
Mel Swart. Jis 1982 m. įvyku
siame Ontario NDP socialistų 
suvažiavime jų naujuoju va
du buvo pasiūlęs Bob Rae.

Pasak M. Swarto, pasiūly
tasis Bob Rae, laimėjęs Onta
rio parlamento rinkimus ir ta
pęs premjeru, atsisakė įvesti 
pažadėtą provincinės valdžios 
draudą automobilių savinin
kams ir vairuotojams. Jis taip
gi pasirinko ekonominę prog-

(Nukelta į 9-tą psl.)

SV. JONO ŠVENTOVĖ VILNIUJE (centrinė nava). Dabar čia vyksta ir pamaldos, ir iškilmingi universiteto aka
deminiai renginiai bei koncertai. Šioje šventovėje Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, lankydamasis Lietuvoje, susitiko su 
akademine Lietuvos visuomene ir pasakė atitinkamą kalbą

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Tolimesnio bendradarbiavimo 

galimybės
ELTOS pranešimu, prezi

dentas A. Brazauskas lapkri
čio 5 d. spaudos konferenci
joje pareiškė, kad jo susiti
kimas su prezidentu Jelcinu 
reikšmingas tuo, jog jame ap
tartos abiejų valstybių toles
nio bendradarbiavimo galimy
bės.

Jis taip pat nurodė, kad yra 
sudarytas sąrašas dvišalių 
sutarčių, kurias būtų galima 
pasirašyti. Nuspręsta tai pa
daryti, kai kitų metų pradžio
je atvyks Lietuvon Rusijos vy
riausybės vadovas V. Černo- 
nyrdinas.

Lapkričio 15 ir 16 d.d. taip 
pat turėtų būti pasirašytas 
svarbus Lietuvos ir Rusijos vi
daus reikalų ministerijų susi
tarimas.

Prez. A. Brazauskas teigia
mai įvertino susitikimą su Ru
sijos pramonininkų ir versli
ninkų sąjungos prezidiumo 
pirm. A. Volskiu.

Reikalaus kuo daugiau 
nuolaidų

Seimo opozicijos vadovas 
V. Landsbergis, kaip praneša 
ELTA, skeptiškai vertina pre
zidento A. Brazausko ir pre
zidento B. Jelcino susitikimo 
rezultatus. Spaudos konferen
cijoje jis atkreipė dėmesį, 
kad nepasirašytas nė vienas 
susitarimas, nors jų projek
tai rengti ilgai. V. Landsber
gio nuomone, Rusija stengsis 
gauti iš Lietuvos kuo daugiau
sia nuolaidų, ypač prekybos 
ir ekonominiuose santykiuose.

Taip pat apgailestavo, kad 
ketinama apriboti valstybinių 
derybų delegacijų veiklą, iš 
esmės tai perduodant užsienio 
reikalų ministerijai. Būtų dar 
blogiau, jei sutartims rengti 
ir pasirašyti būtų pavedama 
kitoms ministerijoms.

V. Landsbergis prezidento 
kelionę pavadino “paslaptin
ga kelione”. Apie tai iš anks
to nežinojo seimo užsienio 
reikalų komitetas.

Tartasi Katalikų Bendrijos 
reikalais

ELTOS pranešimu, Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas spalio 27 d. susitiko su Vil
niaus arkivyskupu Audriu J. 
Bačkiu, kuris neseniai buvo 
išrinktas Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininku.

Pokalbyje dalyvavo minis- 
teris pirm. A. Šleževičius, sta
tybos ir miestų ministeris A. 
Vapšys, Vilniaus burmistras 
V. Jasulaitis.

Susitikime kalbėta, kaip 
Lietuvoje įgyvendinti valsty
bės ir Katalikų Bendrijos 
bendradarbiavimo nuostatus. 
Buvo aptariami šventovių grą
žinimo ir katalikiškųjų įstai
gų atnaujinimo planai.

Susitiko su prezidentu
Kaip Lietuvos spaudoje 

skelbiama, prezidentas A. 
Brazauskas spalio 26 d., Sei
mo rūmuose, Prezidento salė
je, susitiko su LDDP atskira 
25 narių grupe (programos 
grupe), kurios iniciatorius - 
rašytojas V. Petkevičius.

Prezidentas teigiamai įver
tinęs grupę žmonių, turinčią 

savo nuomonę. Tačiau valsty
bę, pasak prezidento, neleng
va valdyti ar kairiesiems, ar 
dešiniesiams. Ministeris pir
mininkas ir vyriausybė esan
ti lojali, tačiau kliuvinių esą 
visuose valdžios lygiuose. Vy
riausybė nesanti tik A. Šleže
vičius su keliolika patarėjų- 
žinovų ir keli ministerial. Ta
čiau esą negalima elgtis, kaip 
Seimo biudžeto ir finansų ko
miteto pirm. K. Jaskelevičius, 
sakantis, kad vyriausybė nie
ko neišmano. Prezidentas pa
siūlė įvairiems klausimams 
spręsti sudaryti komisiją.

Kodėl “sudegęs” R. Visoka
vičius, A. Brazauskas atsakė, 
kad pastarasis jojęs raitas ant 
bankų ir šie jį sutvarkę per 
prokuratūrą.

Liesdamas žemės ūkį, pa
brėžė, kad valstietis, vaikš
čiodamas paskui arklio uode
gą, negamins geros produkci
jos. Prezidentas pasisakė už 
valdžios pagalbą žemės ūkiui.

Grupės iniciatorius V. Pet
kevičius skundėsi, kad LDDP 
frakcijoje daug nereikalin
gų žmonių, darbo metodai gru
būs, “veikiama už nugaros”. 
Grupė norinti pagyvinti dar
bą, o jos žmonės apšaukiami 
revoliucijos šaukliais.

Kitas grupės vadovų M. Stak
vilevičius apgailestavo, kad 
jie yra nemėgstami, tačiau pa
žadėjo, kad naujoji LDDP gru
pė taps realia jėga.

Konstitucijos diena
Spalio 25 d. Lietuvoje pami

nėtos Lietuvos konstitucijos
(Nukelta į 2-rą psl.)

Svarbiausia - pavyko susi
tarti dėl Baltijos kr. tarybos įs
teigimo (jos buveinė - Ryga) - 
pasakė Lietuvos delegacijos 
vadovas E. Bičkauskas, grįžęs 
iš Talino, iš III Baltijos kr. vi
sumos sesijos. Prieš karą to
kio suartėjimo pasiekti nespė
ta. Taline iš viso priimta de
šimt dokumentų: rezoliucijų, 
kreipimųsi, rekomendacijų.

Vilniuje susitiko Lietuvos 
ir Gudijos vyriausybių delega
cijos, vadovaujamos premje
rų - A. Šleževičiaus ir V. Kė- 
bičiaus. Be kitų dalykų, susi
tarta dėl sienos prie Adutiš
kio geležinkelio stoties (5,6 
ha plotas priklausys Lietuvai), 
gudų sanatorijos Druskinin
kuose (ji 99 metam išnuomota 
Gudijai).

A. Brazauskas Maskvoje su
sitiko su B. Jelcinu. Tai pirmas 
jų - valstybių vadovų - susiti
kimas; jame dalyvavo ir P. Gy
lys, J. Paleckis. Susitikime ap
tarti dvišaliai politiniai, eko
nominiai, prekybos santykiai 
(taip pat susiję su Kaliningra
do sritimi), valstybių pažiū
ra į bendradarbiavimą su 
NATO, kitomis Europos vals
tybėmis. Jokių sutarčių nepa
sirašyta; tai padaryti numaty
ta ateityje. (Rusijos premje
ras V. Černomyrdinas lapkri
čio 14-15 d.d. numato atvykti 
į Vilnių). A. Brazauskas susi
tiko taip pat su A. Volskiu, Ru
sijos pramonininkų sąjungos 
pirmininku. Prezidentas susi
tikimą su B. Jelcinu pavadino 
konstruktyviu ir dalykišku. 
Pasakė, kad jo atvykimas į 
Maskvą pradeda naują Balti
jos kr. ir Rusijos santykių laiko
tarpį. Pridūrė, kad Latvijos 
ir Estijos prezidentai “taip 
pat yra linkę gerinti santykius 
su Rusija”. A. Brazauskas B. 
Jelcinui padovanojo savo kny
gą rusų kalba “Lietuviškos 
skyrybos”.

Seimo pirmininkas Šveicari
joje. Čia jis susitiko su Jung
tinių Tautų Europos skyriaus 
generaliniu direktoriumi Vla
dimiru Petrovskiu, tarpparla
mentinės sąjungos generali
niu sekretoriumi, kantonų va
dovais. Teigiamai vertinda
mas neoficialaus vizito susi
tikimus, Č. Juršėnas pabrė
žė, kad Lietuvai naudinga bū
tų plačiau dalyvauti JT semi
naruose, ypač ekonominiais, 
socialiniais klausimais. Pri
pažino, kad nors respublikos 
diplomatinė kryptis tebelie
ka Niujorkas, tačiau “Europos 
liniją irgi reikia plėtoti”. Jo 
nuomone, tai ir daro Lietuvos 
diplomatinė misija. Susitiki
mų metu Č. Juršėnas padėkojo 
šveicaram už jų šalies para
mą tarptautinėse organizaci
jose Lietuvai dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo, paprašė 
pagalbos Latvijai ir Estijai.

Šiame numeryje:
Ieškoti ar užsimerkti?

Komunizmo skeveldros dar vis raižo individų sąmonę
Žudikų teismas

“Armija krajova” veikė neteisėtai svetimoje teritorijoje
Laisvos spaudos kelias

Žurnalisto Vito Lingio nužudymas Lietuvoje
Jaunimo veikla ir rūpesčiai

Pokalbis su KLJ sąjungos valdybos narėmis
Jaunųjų ūkininkų mokytojas

Agronomą Viktorą Dailydę amžinybėn palydėjus
Norėjo grąžinti skolą Lietuvai

A.a. inž. Jono Kšivickio nekrologas
Plačiašakis spaudos darbuotojas

Žurnalistą a. a. Vladą Būtėną-Ramojų prisimenant
“Džiaugsmas nepražydęs”

Išeivijos poetės Danos Mickutės-Mitkienės eilėraščių rinktinė
Nauji “Aukuro” užmojai

Hamiltono lietuvių dramos teatras pagyvino veiklą

Kaip geriau saugoti atomi
nį kurą Ignalinos elektrinėje 
siūlo Kanados “Ontario Hydro 
International” ir Švedijos 
“Uddcomb Engineering” bend
rovių specialistai. Jų teigimu, 
Lietuvai priėmus ne vokiečių 
siūlomą technologiją, o jų, per 
septynerius metus galima bū
tų sutaupyti iki šimto mil. JAV 
dolerių.

Pakaunės savanoriai šven
tė gimtadienį bunkeryje, ir 
nuo šūvio krito šešiolikmetė. 
Naujasis krašto apsaugos mi
nisteris L. Linkevičius pasa
kė, jog nei jis, nei policija ne
turėjo duomenų, “kad tie žmo
nės dabar ginkluoti”. Po įvy
kio atvykę pareigūnai rado, 
kaip rašo “Lietuvos aidas”, 
nemažai nežinia kam priklau
sančių ginklų ir sprogmenų”. 
Be jų rasta įvairių užpildytų 
važtaraščių, kelionės lapų, 
SKATO dokumentų, valiutos, 
baudžiamasis kodeksas, A. 
Terlecko raštai. “Respubli
ka” patikslina: 108 Kalašni
kovo automatai, kulkosvaidis, 
dvidešimt trys karabinai, 7 
mažo kalibro šautuvai, du pi
stoletai, 5 kg sprogmenų, 20 
elektros detonatorių, apie 30 
tūkst. šovinių, radijo stotis, 
trys sunkvežimiai. Kreipime
si į Lietuvos žmones, seimą 
ir vyriausybę teigiama: “mes, 
Kauno rinktinės savanoriai, 
kurie protestuodami su gink
lu išėjome į mišką, pasirinkę 
neprievartinio pasipriešini
mo kelią, pareiškiame, kad iš 
mūsų pusės nebus paleistas 
pirmas šūvis”. Pasirašė J. 
Maksvytis, A. Pangonis. Per 
tele-3 (L. Baškauskaitės ka
nalą) demonstravo savo gink
lus savanoriai: “mums niekas 
nieko nepadarė ir nepadarys”.

Nuomonės apie SKATO išė
jimą į mišką. Viešosios nuo
monės tyrimų bendrovės “Bal
tijos tyrimai” duomenimis (ap
klausta 1000 106-se Lietuvos 
vietose): tokiam žingsniui pri
taria 17%, nepritaria - 69%; 
siūlė griežtai bausti drausmę 
pažeidusius 30%, tartis 47%, 
sutikti su SKATO reikalavi
mais 6%.

Nuo lapkričio 1 d. 10 nuošim
čių didinami atlyginimai biud
žetinių įstaigų darbuotojams, 
stipendijos ir pensijos nedir- 
bantiem pensininkam. Šiemet 
tai daroma aštuntą kartą. Mi
nimalus gyvenimo lygis pagal 
vyriausybės nutarimą - 40 litų 
per mėnesį.

Lietuvos operos įsteigėjui 
K. Petrauskui atminti organi
zuojamas pirmas jo vardu pa
vadintas tarptautinis konkur
sas. Konkurso sumanytojas ir 
organizatorius A. Prudniko
vas pasakė, kad Lietuvos dai
nininkai gali konkuruoti su 
pasaulio garsenybėmis. Tai 
didelis mažos šalies turtas.

G. Gustaitė
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AfA 
ZIGMUI PULIANAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
liūdesyje ir skausme likusiąjo žmoną ALBINĄ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

S. P. Ročiai

PADĖKA
AfA

NIJOLEI ŠALKAUSKAITEI-LIHS
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui 
už atliktas laidojimo .maldas, visiems Nijolės ir mūsų drau
gams bei pažįstamiems už dalyvavimą kapinėse, už pareikš
tas užuojautas žodžiu, raštu bei “Tėviškės žiburiuose”, taip 
pat jos atminimui aukojusiems labdaros organizacijoms.

Liekam jums dėkingi -
sesuo Irena Turūtienė ir brolis Kęstutis 

su šeimomis

PADĖKA
AfA

MOTIEJUI BATARLAI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėli
mo parapijos kunigams - klebonui A. Simanavičiui, 
OFM, E. Jurgučiui, OFM, ypač kun. Pijui Šarpnickui, 
OFM, lankiusiam velionį ligoninėje, už maldas kapi
nėse ir laidotuvių namuose.

Ačiū karsto nešėjams, visiems draugams, pažįsta
miems, užprašiusiems Mišias. Dėkojame už gėles ir 
aukas, užuojautas žodžiu bei raštu, ponioms už ska
nius pyragus.

Pasiliekame jums visiems dėkingi -
žmona Aldona, duktė Irena, sūnus Alfredas 

su šeimomis

PADĖKA
AfA

ANELEI KERUTYTEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame kun. Liudui 
Januškai, OFM, už Rožinio maldas laidotuvių namuose ir už 
paaukotas Mišias Aušros Vartų šventovėje, A. V. Paulio- 
niams už giedojimą Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems Rožinio maldose 
ir Mišiose bei palydėjusiems velionę į kapines, už aukas 
Mišioms ir našlaičiams Lietuvoje.

Nuoširdi padėka p.p. Mačiams už paruoštus pietus ir 
rūpestingą patarnavimą, visoms ponioms už pyragus ir pa
slaugas laidotuvių metu, taip pat karsto nešėjams.

Nuoširdi padėka Stasei Verbickienei, Antaninai Mik
šienei, Bronei Kriaučiūnienei, kurios lankė Anelę ligos metu.

Testamento vykdytojai

PADĖKA
AfA

ONAI MACIJAUSKIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Lietuvos 
kankinių parapijos klebonui kun. J. Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą. Gili padėka karsto nešėjams, pa
lydėjusiems velionę įjos paskutinę kelionės vietą.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kai
mynams, bičiuliams ir visiems už maldas, aukas, gėles, 
už skausmo valandoje pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu.

Labai ačiū D. Radtkei už vargonavimą, giesmes 
Mišių metu, B. Stanulienei už pietų paruošimą bei po- 

> nioms už skanius pyragus.
Giliame liūdesyje dar kartą reiškiame nuoširdžiau

sią padėką visiems -

vyras Jonas ir sūnus Saulius su šeima

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

metinės. Spaudos konferenci
joje, spalio 25 d., opozicijos 
vadovas V. Landsbergis žurna
listus pasveikino su Konstitu
cijos diena. Pasak V. Lands
bergio, pernai spalio 25 d. pri
imta Lietuvos konstitucija yra 
“didelis pasiekimas tame ke
lyje, kurį nuėjome nuo Atgi
mimo pradžios” - rašoma “Lie
tuvos ryto” laidoje spalio 26 d.

Kai seimas nutaręs pažymėti 
konstitucijos pirmąsias meti
nes, “buvo apginta Konstitu
cija ir joje esanti žmonių tei
sė į žemės nuosavybę”. Opozi
cijos vadovas mano, kad kons
titucija taipogi apgins žmonių 
ir parlamentarų teises, kurias 
pažeidžia “daugumiečių pri
imtas” Seimo statutas. Nors 
seimo pirmininkas teigiąs, 
kad esminių konstitucijos pa
žeidimų nebuvę, tačiau Kons
titucinis teismas jau nustatė 
mažiausiai du konstitucijos 
pažeidimus. “Konstitucija ne 
tas dokumentas, kur galima 
pro pirštus žiūrėti į mažesnius 
pažeidimus ir džiaugtis, kad 
nebuvo esminių” - kalbėjo V. 
Landsbergis žurnalistams.

Taip pat priminta, kad vyks
ta pasisakymai prieš opozici
ją, “sukamos senos plokšte
lės” apie dešiniuosius - au
tokratus, ritualinį valdymą 
bei ūkio sugriovimą. Tačiau 
dabartinė statistika rodanti, 
kad ūkis, valdant darbie- 
čiams, per vienerius metus 
nusmukęs tris kartus.

Ekonomikos srityje esą daug 
įtartinų dalykų. V. Landsber
gis atkreipė dėmesį, kad 
LDDP dauguma vieningai at
metė opozicijos pasiūlymą 
pabaigti tirti buvusios Lietu
vos banko vadovybės veiks
mus 1991-1992 metais, sukė
lusius įtarimų ir abejojimų.

Dėl Lietuvos banko valdy
bos pirmininko R. Visokavi
čiaus nušalinimo iš pareigų 
esą mažiausiai buvo pabrėž
ta pagrindinė priežastis - “su
merkti siūlų galus į vandenį”, 
taip ir neatgavus ankstesnės 
banko vadovybės dokumentų, 
kurie tikrai turėtų būti ištirti.

Politinės kovos logika
“Lietuvos ryte” spalio 26 d. 

laidoje rašoma:
“Kompetencijos mito apža

vai išsisklaidė. Krašto valdy
mas kasdien vis sunkesne naš
ta užgula LDDP pečius. Tuo 
pačiu vis daugiau partijos ei
linių, matydami liekant vis 
mažiau laiko iki naujų rinki
mų, trokšta pasišildyti postų 
spinduliuose, šnairuoja į “ne
valdomuosius” ir šiaip nepar
tinius ministrus. Anot parti
jos rašytojo G. Kirkilo iš megz
tųjų berečių pasiskolintos fra
zės, “tuo metu, kai mes purvą 
braidėm...”

Taigi nėra atsitiktinumas, 
jog po R. Visokavičiaus atsi
statydina A. Butkevičius, T. 
Medaiskis. Tokių bus ir dau
giau, o juos pakeis dar mažiau 
kompetentingi, užtat ištiki
mi, savi vyrai iš gorkomų ir 
rajkomų. Nereiktų tuo nei ste
bėtis, nei piktintis. Tokia yra 
politinės kovos logika. Apgai
lestauti reiktų tik tiems, ku
rie pernai šio gudraus Demok
ratinės darbo partijos manev
ro buvo šiek tiek suklaidinti. 
Galbūt ir šio manevro dėka 
brazauskininkai laimėjo me
tus laiko be žymesnio šalinin
kų būrio praradimo. Jeigu 
pernai partijos, atsisakiusios 
įeiti į LDDP siūlomą koalici
nę Vyriausybę, to nebūtų pa
dariusios, šiandien jų lyde
riai galėtų graudžiai verkti: 
visos nelaimės būtų nurašy
tos jiems”.

Verčia balsuoti
BNS pranešimu, Gudijos už

sienio reikalų ministeris P. 
Kravčenka paprašė, kad Latvi
ja peržiūrėtų savo seimo už
sienio reikalų komisijos pa
siūlymą balsuoti už Čekijos 
priėmimą į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą nenuolati
niu nariu.

Gudijos užsienio reikalų 
ministeris kalbėjosi su Latvi
jos ministeriu G. Andejevs, 
siūlydamas balsuoti už Gudi
jos kandidatūrą. Priešingu at
veju, Gudijos parlamento dau
guma pasiūlys nepatvirtinti 
tarpvalstybinės Latvijos-Gu- 
dijos sutarties sienų klausimu.

Latvijos seimo užsienio rei
kalų komisijos pirm. A. Kirs- 
tein pareiškė, kad Gudijos pri
ėmimas į JT saugumo tarybą 
Rusijai suteiktų “dar vieną 
balsą”. Tuo tarpu iš Čekijos

Latvija galinti gauti realios 
karinės paramos.

Balsavimai įvyks ateinančių 
metų sausio mėnesį.

Mažumų įstatymas
BNS žiniomis, Estijos par

lamentas spalio 26 d. priėmė 
įstatymą dėl tautinių mažumų 
kultūrinės autonomijos.

Estijoje tautinėmis mažu
momis laikomi ne estų tauty
bės piliečiai, kurių skaičius 
krašte yra ne mažesnis kaip 
3 tūkstančiai žmonių. Jie gali 
steigti kultūros, švietimo įstai
gas, religines bendruomenes, 
atlikti tautines ir religines 
apeigas, vartoti savo kalbą 
versle, jei tai neprieštarau
ja Estijos valstybinės kalbos 
įstatymui.

Šis įstatymas buvo pasiųstas 
ir Europos tarybai, kur tarp
tautiniai ekspertai jį gerai 
įvertino.

Kova su nusikaltimais
“Atgimime” nr. 42, Kęstučio 

K. Girniaus straipsnyje “Kol 
bus korupcija - bus ir mafija”, 
tarp kitų dalykų rašoma:

“Seimas atmetė du konkre
čius opozicijos projektus, ku
rie būtų naudingi kovai su nu
sikalstamumu. Viename buvo 
reikalaujama viešumai at
skleisti Lietuvos banko su
teiktus lengvatinius ir bepro- 
centinius kreditus komerci
niams bankams. Antrasis nu
rodė, kad Seimo ir vyriausy
bės nariai bei prezidentas tu
rėtų viešai deklaruoti savo 
ir šeimos narių pajamas, ver
tybinius popierius bei nekil
nojamąjį turtą. Tai būtų bu
vęs svarbus žingsnis kovoje 
su korupcija ir interesų konf
liktais. Deklaravus turtą, bū
tų galima iš anksto išvengti 
galimų interesų konfliktų, su
mažinti pagundą piktnaudžiau
ti tarnybine padėtimi. Gal net 
svarbiau, kad staiga praturtė
jęs valdininkas ar deputatas 
turėtų nurodyti šaltinį tos nuo
savybės, kurios neminėjo sa
vo turto deklaracijoje. LDDP 
galėtų patobulinti opozicijos 
siūlymą, praplėsdama jo apim
tį, kad jis galiotų ir ministrų 
pavaduotojams, departamen
tų ir skyrių direktoriams, val
stybės įmonių vadovams ”

Ieško patirties Vokietijoje
Spalio 23 d. į Vokietiją, 

Kiuncelzau miestą išvyko 54 
ūkininkai iš Kelmės, Telšių, 
Tytuvėnų, Varnių ir kitų Lie
tuvos vietų.

Lietuvos ūkipinkus pasitiko 
Vokietijos-Baltijos parlamen
tarų grupės pirmininkas, Vo
kietijos parlamento narys 
Wolfgang von Stetten. Šešis 
mėnesius šie ūkininkai gy
vens, mokysis ir dirbs pas vie
tos ūkininkus.

Tai jau ketvirtoji grupė, iš
vykstanti iš Lietuvos Vokie
tijon. 1992 metų pavasarį pir
mieji 8-ni Lietuvos ūkininkai

tris mėnesius gyveno ir mo
kėsi pas vokiečius ūkininkus. 
Tos grupės išvykimu pasirūpi
no tada Aukščiausios tarybos 
narys kelmiškis A. Račas.

Iki šiol patirtimi Vokieti
joje pasinaudojo 134 lietuviai 
ūkininkai.

Estija gali būti pirmoji
ELTOS žiniomis, Estija ga

lės tiekti savo žemės ūkio pro
duktus Europos rinkai be mui
tų, arba juos mokėdama ma
žesnius. Tokį susitarimą, ga
liojantį iki kitų metų balan
džio 1 d., Estija pasiekė su Eu
ropos bendruomene.

Estija gali būti pirmoji ša
lis Rytų ir vidurio Europos 
kraštų, turinti galimybę su
daryti su Europos bendruome
ne laisvos prekybos sutartį.

Baltijos jūros kraštų 
pasitarimas

BNS žiniomis, spalio 28 d. 
Kaliningrade (Karaliaučiuje) 
prasidėjo Baltijos jūros vals
tybių tarybos vyriausiųjų pa
reigūnų pasitarimai.

Atvyko Lenkijos, Danijos, 
Švedijos, Suomijos, Norvegi
jos, Rusijos, Vokietijos, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos de
legacijos, sudarytos iš užsie
nio reikalų ir ekonomikos mi
nisterijų pareigūnų, o taip 
pat atvyko ir tarptautinių or
ganizacijų atstovai.

Be bendrųjų klausimų posė
džio dalyviai svarstė Kalinin
grado srities ekonominio vys
tymosi projektus, tarp jų tarp
tautinio orauosčio atstatymą 
ir greitkelio statybą.

Svarbiausias klausimas
Latvijos prezidentas G. Ul

manis dalyvavo Europos tary
bos posėdžiuose Vienoje. Pre
zidentas savo kalboje iškėlė 
šiuo metu Latvijai svarbiau
sią klausimą - Rusijos kariuo
menės išvedimą. Taip pat pa
lietė ir mažumų klausimą 
krašte. Latvija dar nėra tapu
si pilnateise Europos tarybos 
nare, nes dar turi būti parla
mento priimtas pilietybės įs
tatymas.

Latvijos parlamentas šiuo 
klausimu debatus baigs lapkri
čio mėnesį.

Bet, pasak Latvijos premje
ro Beikavs, sunkiausiai spren
džiamas klausimas yra buvu
sių sovietų karių pensijos. So
vietiniai kariai pensininkai 
į Latviją yra atvykę iš Mur
mansko, Maskvos, Leningrado, 
Kijevo ir kitų vietovių. Patys 
latviai buvo išvežti, o sovie
tiniai pensininkai užėmė ge
riausius butus Rygoje. Latvi
jos vyriausybė drąsinanti ru
siškai kalbančiuosius priimti 
Latvijos pilietybę. “Bet mes 
turime išlaikyti balansą tarp 
latvių ir ne latvių natūraliza
cijos procese” - pažymi minis
teris pirm. Beikavs. J. Andr.

BRANGIAM BROLIUI

AfA
JUOZUI JANUŠONIUI
Punsko apylinkėje mirus, 

seserį ONĄ DERLIŪNIENĘ su vyru, kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Birutė ir Feliksas Ankudavičiai 
Bronė Rukšėnienė

AfA 
ZIGMUI PULIANAUSKUI 

mirus,

giliame liūdesyje ir skausme likusią jo žmoną

ALBINĄ, gimines bei draugus nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

O. Adomauskienė

A. J. Bajoraičiai

M. J. Gimžauskai

B. G. Grajauskai

G. St. Karalėnai

O. J. Kareckai

T. P. Kareckai

E. L. Klevai

J. L. Koperskai

G. J. Krištolaičiai

J. Mačionienė

O. G. Melnykai

I. M. Repečkos

B. B. Venslovai

G. Balčiūnienė

U. Bleizgienė

L. Brakienė

L. Daunienė

G. Ignaitytė

S. P. Jauniai

Z. Lembertienė

A. Mikšienė

Lietuviškas kryžius Biliakiemio šventoriuje Nuotr. N. Budrienės

AfA 
STASEI KRUOPYTEI

mirus Lietuvoje,
seseriai BRONEI PALILIONIENEI ir šeimai reiš
kiame užuojautą-

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA
dr. BRONIUI VALADKAI

mirus Čikagoje, mūsų vėliavos krikšto tėvus - dr. 
ALEKSĄ ir ALDONĄ, dr. MIKĄ ir DALIĄ VALADKUS, 
jų šeimas bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius _

AfA
dr. BRONIUI VALADKAI

mirus Čikagoje,
seseriai EUGENIJAI ČIŽIKIENEI ir jos artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

O. Yčienė
D. A. Zakarevičiai

BRANGIAM BROLIUI

AfA 
dr. BRONIUI VALADKAI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui dr. ALEKSUI 
VALADKAI, sesutei GENUTEI ČIŽIKIENEI 

ir jų šeimoms-

G. V. Meilai S. Egan
I. J. Beržinskai I. Kairienė

A. S. Grigaliūnai

MYLIMAM BROLIUI

AfA 
dr. BRONIUI VALADKAI

mirus Čikagoje,

mielą kaimynę EUGENIJĄ ČIŽIKIENĘ, jos šeimą 

ir gimines nuoširdžiai užjaučiame —

J. Pacevičienė

S. A. Sakai

A. P. Skilandžiūnai

V. Sližienė

I. Stasiulis
P. Šimkienė

I. Vibrienė
J. Žakevičius



Tėviškės žiburiai « 1993. XI. 9 - Nr. 45 (2280) » psl. 3

Žudikų
K. BARONAS, Vokietija

1920 m. spalio mėn. Mūsų 
sostinės Belmonto apylinkėje 
nuo savo dalinio su lauko vir
tuve atsilikęs jaunas Lietu
vos karys ieško kelio į Žalią
jį tiltą. Staiga trys vyrai su 
peiliais puola lietuvį. Jis mirš
ta ant grindinio nuo tėvo ir 
dviejų sūnų peilių smūgių. Ži
nojo tai aplinkiniai gyvento
jai, nes jie buvo liudininkai 
paskiriant žudikui gražią pen
siją.

Vilnius grįžta Lietuvai. 
“Ponas” Buiko (gerai atsi
menu jo pavardę), eidamas 
Paupio g-ve, nusiima kepurę, 
nužengia nuo šaligatvio ir lie
tuvišku “labas” pasveikina tė
vą ir mane. Sakau: “Tėve, pra
nešk saugumui apie jo kruviną 
darbą, tegu Lietuvos vyriausy
bė jį nubaudžia”. Ir ką į tai tė
vas? “Kaziuk, Dievas jį nu
baus”.

Nekaltinu religingo tėvo. Tai 
mūsų tautos būdas, rodant net 
ir priešui atvirą širdį, gelbs
tint jį nelaimėje (gal požymiai 
ilgos vergijos?), pasidalinant 
net su priešu paskutiniu duo
nos kąsniu. Tokiu pavyzdžiu 
gali būti lenkų karių interna
vimas, J. Pilsudskio našlės ir 
dukrų įsileidimas į nepriklau
somą Lietuvą, ieškant Lietu
voje užuovėjos Lenkijos minis- 
teriams, aukštiems pareigū
nams, Vilniaus vaivadai, žiū
rint “pro pirštus” į Kauno len
kų gimnazijos skautų bendra
darbiavimą su internuotais 
kariais ir 1.1.

Ir kokios padėkos susilau
kėme iš tų pačių lenkų karo 
metu? Lenkijos karo atstovas 
Lietuvoje pik. Leonas Mitkie- 
vič savo prisiminimuose ra
šo: “Įžygiavus 1939 m. lapkri
čio mėn. lietuviams į Vilnių 
(netiesa — spalio mėn. 28 d. 
— K.B.) jie čia rado daugiau
sia lenkų ir žydų tautybės gy
ventojų. Lietuvių buvo nežy
mus nuošimtis. Apgailestauti 
tenka neužginčijamą faktą, 
kad lietuviška valdžia, pritai
kė labai klaidingą politiką 
Vilniaus lenkų gyventojų at- 
žvilgių. Lietuviai, pagal gau
namus pranešimus iš Pary
žiaus, veda Vilniuje ir Žečpos
politos žemėse sunaikini
mo — šovinistinę politiką len
kų atžvilgiu manydami, kad ka
rui pasibaigus šios žemės pa
liks jų valdžioje” (L. Mitkie- 
vič “Wspomnienia kowiens- 
kie”, psl. 282).

Tokios padėkos susilaukė 
lietuviai už maistą, pilnas gė
rybių krautuves, už lenkiškas 
gimnazijas, pakeistus bever
čius zlotus į tvirtą lietuvišką 
valiutą ir t.t

O “Armija krajova” veiks
mai? Labai dažnai Lietuvos 
spaudoje mėginta jų nusikal
timų viešumon nekelti, neno
rint gadinti santykių su Len
kija. Einama dar toliau — lie
tuvių kilmės lenkams norima 
statyti paminklus žuvusiems 
lenkams partizanams.

Pirmi, užprotestavę tokį 
žingsnį, buvo Vilniaus kraš-

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 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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teismas 
to čiabuviai lietuviai, susi
būrę į “Vilnijos” draugiją. 
Spalio 8 d. (Suvalkų sutarties 
sulaužymo išvakarėse) jie su
rengė Vilniaus mokytojų na
muose teismą. Pilnutėlė sa
lė. Lenkus partizanus kaltino 
eilė liudininkų, o patį teismą 
įvykdė “Armijos krajovos” au
kų klubas.

Ignas Vinclovas kalbėjo: 
“1944 m. kovo mėn. į mūsų na
mus Molėtų valsč., Vymančių 
kaime, atėjo lenkų kariai. Rei
kalavo ginklų. Mes jų neturė
jom. Žiauriai sumušė. Po to 
mes su broliu pasislėpėme 
miške, o tėvai ir seserys pasi
liko. Sakė, kad nesą ko bėgti, 
nes nieko blogo nepadarę. Grį
žę radome abu tėvus ir pen
kias seseris nužudytus. Tie 
kareiviai turėjo lenkiškus 
ženklus — erelius”.

Iškabintos AK nužudytųjų 
nuotraukos. Tarp jų Vinco Mo
lio, tarnavusio lenkų kariuo
menėje (klasės draugo Mykolo 
Molio brolis — K.B.). 1944 m. 
birželio 10 d. AK jį išsivarė 
iš namų ir nužudė. Liudytojas 
V. Černius papasakojo, kaip 
AK kareiviai jį ir dar 5 žmo
nes Varėnos rajone Krūminių 
kaime mušė, tardė. Paskui ke
turis nužudė.

“Raudonieji buvo nužudę 
vieną AK partizaną — pasa
koja Černius. — Apkaltino mus 
sakydami: “Už mūsų vieną žus 
jūsų keturi. Kitą kartą už mū
sų vieną — jūsų 100”. Liudi
ninkų pareiškimu, lenkai žu
dė tik dėl to, kad gyventojai 
buvo lietuviai.

Bendras sprendimas: “Ar
mija krajova” neteisėtai vei
kė svetimos valstybės terito
rijoje. Įvykdė daug sunkių kri
minalinių nusikaltimų. Pagal 
visuotinę žmogaus teisių de
klaraciją traktuojama kaip et- 
nocidas (etninis teritorijos 
valymas nuo lietuvių tautybės 
gyventojų). Visuomeninis teis
mas siūlo seimui priimti nu
tarimą, draudžiantį AK, kaip 
lietuvių tautos genocido vyk
dytojai, veiklos propagavimą, 
AK paminklų statymą. Siūlo
ma neregistruoti atsikurian
čias AK organizacijas. Geno
cido tyrimo centrui pavedama 
kruopščiai ištirti visuomenės 
pateiktą medžiagą, o genera
linei prokuratūrai — konkre
čius nusikaltimus.

Sunku pasakyti, ar šis spren
dimas pasieks prokuratūrą. 
Sakoma, kad medžiaga grei
čiausiai gulės stalčiuose. Re
presijų Lietuvoje tyrimo cent
ras ir “Vilnijos” draugija ren
gia knygą “Armija krajova Lie
tuvoje”.

Nežiūrint AK veiksmų, Lie
tuvos vyriausybė nevaržo lie
tuvių kilmės lenkų veiklą mū
sų valstybėje. Priešingai ji 
stipriai remia finansiškai, iš
laikydama gimnazijas, mokyk
las, statydama lenkams kultū
rinius namus Šalčininkuose 
(lietuvių namams nėra pini
gų!) ir t.t.

Viršutinės Silezijos vokie
čių mažumos atstovas “Rzecz- 
pospolitos” laikraščiui pasa
kė, kad vokiška mažuma nori 
toje srityje įsteigti autono
miją. Be to, atstovas pareiš
kė, kad Silezijos vokiečiai no
ri turėti tokias pačias teises, 
kokių Varšuvos vyriausybė 
reikalauja Lietuvoje savo tau
tiečiams. (“Das Ostpreussen- 
blatt”, spalio mėn. 2 d.).

VILNIUJE, PRIE ADOMO MICKEVIČIAUS paminklo, prisimintos Molotovo-Ribbentropo pakto 54-osios meti
nės. Kaip ir prieš šešerius metus įvykusiame pirmajame viešai nepritartame pasmerkimo mitinge kalbėjo Antanas 
Terleckas, Nijolė Sadūnaitė ir kiti Nuotr. Alf. Laučkos

PAMINKLINIS KRYŽIUS PRIE BUNKERIO, kuriame 1946 m. rugpjū
čio 23 d. žuvo partizanas Plaukas-Vytautas Jurkevičius, o Narsuolė-Ma- 
rija Liorentaitė sužeista ir be sąmonės paimta gyva. Nuotraukoje iš kairės: 
ALBINA JURKEVIČIENĖ, partizano Plauko-Vytauto Jurkevičiaus žmona, 
ir NARSUOLĖ-MARIJA LIORENTAITĖ-GRAŽULIENĖ.

Atiduok Tėvynei, ką privalai!
Septyniolikmetė Marija Lio

rentaitė 1945 m. mokytojavo Ši
lavoto mokykloje, Prienų rajo
ne. Ten ji susipažino su parti
zanais ir tapo jų ryšininke. 
NKVD pradėjus ją persekioti, 
sekančiais metais įstojo į par
tizanų būrį, kurio stovykla bu
vo Prienų šile. Ginkluota mažu 
ginklu, Marija išžvalgydavo 
apylinkės kaimus. 1946 m. vasa
rą NKVD susekus partizanų 
stovyklą ir įmetus granatą į 
bunkerį, žuvo partizanas Vy
tautas Jurkevičius-Plaukas, o 
Marija, sužeista kojoje, krūti
nėje ir rankoje, buvo be sąmo
nės iškelta gyva. Vieną kulką ji 
ir dabar rankoje nešiojasi. Po 
dviejų savaičių Marijai pasise
kė iš NKVD pabėgti. Jai parti
zanų štabas suteikė pažymėji
mo aktą ir Narsuolės slapy
vardį. 1948 m. buvo suimta, 
nuteista mirties bausme, kuri 
pakeista 25 metams gulage.

Narsuolė Marija Liorentai- 
tė-Gražulienė grįžo iš Vorku
tos 1956 m. Užaugino du sūnus. 
Gavusi Montrealio kredito ko
operatyvo “Lito” padovanotą 
traktorių su padargais nega
li atsidžiaugti užjūrio lietu
vių dosnumu. Atgavus tėvų že
mę, dabar turi kuo ją apdirbti.

“Atiduok Tėvynei, ką priva
lai!” - tokia buvo partizanų 
priesaika ir partizanės Nar
suolės Marijos Liorentaitės- 
Gražulienės pasiaukojimas.

Generaliniame konsulate yra 
ilgas sąrašas buvusių parti- 
zanų-tremtinių, kurie, atgavę 
tėviškes, neįstengia jų apdirb
ti, nes trūksta traktorių.

Generalinis konsulas Haris 
Lapas, nupirkęs pirmąjį trakto
rių ir pradėjęs vajų “Trakto
rius ūkininkui”, susilaukia 
stiprios paramos ir jau nupirk
ti 134 traktoriai. Papildomai 
traktorius su padargais pirko: 

A. ir H. Stepaičiai, K. Zauka 
(2 ir 1 anksčiau), J. ir M. Vidū- 
nai. Traktoriaus T-25A, reko
menduoto Žemės ūkio ministe
rijos, kaina su padargais yra 
2632 JAV dolerių, plius prista
tymas.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd,, Suite 502, Willow
dale, Ontario M2J 4Y8, Canada. 
Tel. (416) 494-8313, telefaksas 
(416) 494-4382. Inf.

Pagalba vėžiu 
sergantiems Lietuvoje

Lankydama Kanados lietu
vius vėžio ligų specialistė prof, 
dr. Elena Eringienė prašė pa
gelbėti Lietuvoje sergančius, 
nelaimingus vėžio kankinamus 
ligonius. Kanadiečiai, būdami 
jautrūs, patekusiems savo bro
liams nelaimėn, pasiryžo pa
gelbėti. Jau kėleri metai, kai 
aukojama vėžio sergančiųjų 
pagalbai, mokant nario mokes
tį 4 dol. metams (dauguma mo
ka daugiau). Surinkti visi pini
gai perduodami tiesioginiu ke
liu dr. Eringienei.

Dauguma jau susimokėjo na
rio mokestį už 1993 metus. Jei
gu kas nesuspėjo ar pamiršo 
sumokėti, ar paaukoti, prašo
ma skambinti Adelei Ledienei 
tel. (416) 769-6534, Danutei Bar
kauskienei tel. (416) 766-7066, 
Monikai Povilaitienei tel. (416) 
769-0948, adresas: 260 Scarlett 
Rd., Apt. 1301, Toronto, Ont. 
M6N 4X6.

Dėkojame Anapilio moterų 
būrelio vadovėms už 100 dol. 
auką, jos tikrai supranta šios 
ligos sergančiųjų kančias. 
Ačiū visiems, kurie bet kuo 
nors paremia šį darbą.

Visų narių vardu -
M. Povilaitienė

Laisvos spaudos kelias
Ar bus žurnalisto mirtis laisvos spaudos atstatymo pradžia Lietuvoje?

POVILAS ŽUMBAKIS
Neseniai išgirdome nema

lonią žinią iš Vilniaus, į ku
rią visi turėtume atkreipti ati
tinkamą dėmesį. Netoli savo 
namų, ryte, nepaisant liudi
ninkų, buvo nužudytas vienas 
iš Lietuvos dienraščio “Res
publika” leidėjų ir redakto
rių - Vitas Lingys.

Tai nėra pirmasis žmogžu
dystės atvejis šiais metais Lie
tuvoje. Jau esame informuo
ti apie visą eilę nužudymų. 
Kai kuriais atvejais, atrodo, 
kriminalistai susitvarko su 
savaisiais. Kiti nužudymų at
vejai - plėšikavimo motyvais. 
Kai kurie ypatingai žiaurūs, 
sadistiški. Niekada nesitikė
jome, kad taip bus Lietuvoje, 
kurią iš tolo idealizavome.

Pasaulio spaudoje plačiau
siai nuskambėjo žurnalisto 
mirtis. Buvo rašoma, kad jis 
žuvo nuo mafijos rankos, apie 
kurią jis daug rašė. Kalta ma
fija: nukentėjo spauda. Kerš
tui ribų nėra.

Nors paviršutiniškai šis nu
sikaltimas atrodo kaip mafi
jos atsilyginimas žurnalistui 
už jo drąsius reportažus, ta
čiau realybė gali būti labiau 
sudėtinga.

Kol Lietuvos prokuratūra 
neištirs šio nusikaltimo, tol 
nežinosime tikrų motyvų. (Ky
la abejonės, ar ši žmogžudys
tė bus išaiškinta).

Ši bendradarbio mirtis turė
tų paskatinti Lietuvos žurna
listus. Jeigu jų kolega žuvo 
dėl savo darbo, savo princi
pų, jų pareiga yra tęsti jo pra
dėtą darbą. Demokratijoje 
spauda turi ypatingai svarbų 
vaidmenį. Šiuo atveju ji turi 
pagrindinį vaidmenį net Lie
tuvos demokratijos ugdymui.

Nejaugi Lietuvos gangste
riai gali laisvai, niekieno ne
varžomi žudyti žmones Lietu
voje? Dažniausiai tokia drą
sa pasižyminčius žmones gali
ma rasti tik kraštuose, kur kri
minalinis elementas yra įsi
smelkęs į valdžios įstaigas. 
Iš prigimties kriminaliniai 
elementai nėra drąsūs. Jų drą
sa kyla dėl nelygios persva
ros. Jie viešpatauja ten, kur 
vyrauja korupcija, kur valdžia 
turi naudą iš netvarkos.

Spauda korupciją gali išaiš
kinti. Gali ir privalo perduoti 
faktus tautai ir nebijoti skelb
ti tiesos. Tik gerai informuoti 
balsuotojai, visa tauta gali iš
valyti nepaklusnią ir nešva
rią valdžią. Su gera valdžia 
kriminalinis elementas pa
prastai nekovoja - jiems yra 
geriau paieškoti kitų kraštų 
savo veiklai, kur yra jiems pa
lankesnė valdžia, lankstesni 
biurokratai.

Valdžios norėtų turėti įtaką 
ar net kontroliuoti spaudą. 
Demokratijoje partija, kuri 
gali veikti spaudą, paprastai 
laimi rinkimus. O diktatūrinė
se sistemose spaudos kontro
liavimas yra ypatingai svar
bus įrankis. Diktatūra negali 
toleruoti laisvo žodžio bei ob
jektyvios spaudos.

Tuo būdu spauda turi milži
nišką atsakomybę tautai. Ji 
privalo sekti valdžios ir val
dininkų darbą - be baimės ir 
kompromisų.

Mes niekad pilnai neišvys- 
tėme tikrai laisvos spaudos 
tradicijų Lietuvoje. O per pa
skutinius 50 metų okupantai 
naudojo spaudą, kaip ir kitas 
institucijas, savo reikalams. 
Spauda buvo svarbus komu
nistų partijos įrankis teisybei 
paslėpti. Per spaudą komunis
tai, kaip ir naciai bei kitos dik
tatūros, bandė sumaišyti tau
tos gėrio ir blogio sąvokas. Me
las tapo “Tiesa”, okupuotas 
kraštas tapo “Gimtuoju kraš
tu”, vietoje tikrų naujienų 
žmonės gaudavo tik propagan
dą.

Vienintelė tikrai laisva 
spauda per paskutinius 50 me
tų Lietuvoje buvo pogrindinė. 
Katalikų pogrindyje leidžia
ma “Kronika” yra tikras Lie
tuvos žurnalistinis deiman
tas. Vakaruose “Kronika” įga
vo gerą vardą žurnalistų tar
pe. Nė vienas oficialus leidi
nys nebuvo patikimas. Pačio
je Lietuvoje dėl represijų 
“Kronika” ir panašūs pogrin
džio leidiniai buvo mažiau 
žinomi, negu Vakarų demok
ratinėse šalyse bei intelek
tualų tarpe.

Todėl nereikia stebėtis, kad, 
atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvoje atsirado tiek nau

jų laikraščių, bet tauta gan 
skeptiškai žiūri į spaudos dar
buotojus. Mūsų tėvynėje lais
voji spauda nėra toks svarbus 
veiksnys, kaip Vakarų valsty
bėse.

LDDP, žinodama, kad spau
da gali išaugti į tikrą biurok
ratijos priešą, visais būdais 
bando ją kontroliuoti. Kaip 
tik tuo metu, kai buvo pralie
tas žurnalisto kraujas, seime 
LDDP bandė sudaryti naują 
Spaudos kontrolės įstatymą. 
Pagal tą projektą valdžios biu
rokratai vėl galėtų kontroliuo
ti spaudos darbą - “teisybės” 
vardan. Tai atviras bandymas 
grįžti į sovietinę cenzūrą.

Kodėl LDDP partiečiai 
pyksta, kai juos vadina komu
nistais? Kodėl gi nevadinti 
jų pagal atliekamus darbus? 
Kur mūsų liberalų choras, ku
ris taip atkakliai puolė Lands
bergį už jo autokratiškumą? 
Kodėl negirdime protesto bal
sų iš mūsų garsiųjų vakarie
čių vadų, biurokratų ir džen
telmenų politikierių, kurie 
dažnai Vilniuje skina laurus, 
o mūsų tarpe pelno nematytas 
ir negirdėtas ovacijas?

Lingio mirtis turi būti tik
rai laisvos spaudos atstatymo 
pradžia Lietuvoje. Mūsų žur
nalistai gali apginti demokra
tiją prieš slenkančią diktatū
rą. Štai keli klausimai, ku
riuos spauda turi išnagrinėti 
ir pateikti Lietuvos žmonėms:

Kas ir kokiu būdu įsigijo 
privačius laikraščius? Iš kur 
tokios santaupos? Ar naujie
ji savininkai neužsiima kitais 
“bizniais”, kurie kertasi su 
mafijos veikla?

Siekiant ekonominės pertvarkos
Dr. VALDAS SAMONIS, To

ronto universiteto profesorius, 
spalio mėn. lankėsi Vilniuje, 
aplankė ekonomikos savaitraš
čio “Litas” redakciją ir atsakė 
į jos pateiktus klausimus.

Atvykęs į Lietuvą ir Lenkiją, 
kur buvo surengtos tarptauti
nės konferencijos spręsti per
ėjimo į rinkos ekonomiką prob
lemas žemės ūkyje. Šiose konfe
rencijose pagrindinės V. Sa- 
monio mintys dėstytos apie Va
karų kapitalo vaidmenį ekono
miniame persitvarkyme. Tai 
iškelia ir kai kurių politinių 
bei suverenumo aspektų. Kyla 
klausimas, kurie Vakarų kapi
talo metodai privatizavime ma
žiausiai kontroliuojami. Pa
sigirsta kalbų, kad Vokietija 
anksčiau Lenkiją bandė užim
ti tankais, o dabar tai daro per 
bankus.

Prof. Valdas Samonis, vie
nas iniciatorių pokomunisti
nės transformacijos instituto 
Toronte, papasakojo, kad insti
tutas jau pradeda veikti. Ren
giami kursai, tyrimo progra
mos, kaip galima suartinti Ry
tų ir Vakarų prekybą. Tuo tar
pu kursai vyksta Kanados uk

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų
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^^POLiMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
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Kaip pasikeitė TV, radijo 
ir laikraščių administracijų su
dėtis po nepriklausomybės at
statymo? Jeigu nepasikeitė, ko
dėl? Ar tie patys, kurie vado
vavo propagandiniam darbui, 
šiandieną turėtų vadovauti 
laisvai spaudai?

Kokią įtaką turėjo komparti
jos iždas, steigiant privačius 
laikraščius? Kokį vaidmenį at
liko nešvariai arba nelegaliai 
uždirbti pinigai?

Atsakius į tuos klausimus, 
mūsiškiams būtų aiškiau. Spau
da įgautų didesnį pasitikėjimą 
skaitytojų tarpe. Tuo būdu 
spauda įgytų daugiau drąsos 
ištirti ir pagrindinį kalusimą: 
mafijos ir valdžios bendradar
biavimą.

Nors spaudoje skaitome apie 
mafijos kerštą redaktoriui Lin
giui, spaudos darbuotojų tarpe 
kyla klausimai dėl kai ku
rių spaudos savininkų pelnin
gų užsiėmimų. Tokie užsiėmi
mai gali kirstis su kriminalis
tų - mafijos veikla. Kolegų 
pareiga Vito Lingio atminimui 
išaiškinti jo žudikų motyvus.

Pažiūrėsime, ar Lietuvos 
spauda išlaikys šiuos egzami
nus?. O iš valdžios įstaigų re
zultatų nelaukime. Nuo laikino 
įstatymo prieš ‘reketierius’, ku
ris buvo taikomas gatvės nusi
kaltėliams, o ne vadovaujan
tiems gangsteriams, dėl val
džios aukščiausių sluoksnių 
nerangumo ištirti tikrų nu
sikaltėlių viršūnes valdantis 
elementas Lietuvoje nebandys 
paliesti nusikaltėlių “urvo”, 
nes gali nukentėti jų geriausi 
draugai.

(Amerikos lietuvių radijas) 

rainiečiams, nes jų yra daug. 
Stengiamasi kviesti ir Rytų 
valstybių verslininkus, kurie 
stažuotųsi Kanadoje. Tikima
si, kad Kauno Vytauto Didžio
jo un-to rektoriaus dr. B. Vaš
kelio pastangomis netrukus ga
li į Toronto univesitetą atvyk
ti šiek tiek magistrantų, dok
torantų.

Paklaustas apie šių dienų 
Lietuvą, prof. V. Samonis pa
aiškino, kad paviršutinis įspū
dis — visko daugiau. Tačiau pa
jaustas kartumas - Lietuva pa
krypusi ne į konkurenciją, bet 
į monopoliją, su kuria siejasi 
valdžios interesai, atsiranda 
korupcija. Grįžimas atgal ne
įmanomas. Nors pripažįstama, 
kad reikia remtis privačia ini
ciatyva, tikro šeimininko jaus
mu, tačiau bandoma “raciona
lizuoti” kažkokias kolektyvinės 
nuosavybės formas. Prof. V. Sa
monis betgi tiki, kad Lietuva, 
nors ir sunkiai, atsistos į nor
malias vėžes. S.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvę.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
ROKIŠKIO KOLEGIJA

Taip dabar vadinasi Rokiškio 
kultūros mokykla, paskelbta 
aukštesniąja. Anksčiau ji gy- 
veniman išleido dvi etninės 
kultūros specialistų laidas, 
ruošė vargonininkus Lietuvos 
parapijų šventovėms. Tapusi 
Rokiškio kolegija, dabar pra
dėjo ruošti ir muzikos moky
tojus. Pirmajan kolegijos kur- 
san priimta apie 30 vidurinią- 
sias mokyklas baigusių abitu
rientų.

SEDA PAGERBĖ SAVANORIUS
Spalio 10 d. gausus būrys se

diškių, susirinkusių senosiose 
miestelio kapinėse, pagerbė ten 
palaidotus Tėvynės apsaugos 
rinktinės savanorius. Ši rink
tinė, įsteigta 1944 m. vasarą Že
maitijoje, taipgi buvo vadinama 
ir Žemaičių rinktine. Ją sudarė 
vienas savanorių karių pulkas, o 
kitas buvo formuojamas Sedos 
apylinkėje. Senosiose mieste
lio kapinėse užkasta daugiau 
kaip šimtas to antrojo pulko 
savanorių su jiems vadovavu
siu Lietuvos kariuomenės pik. 
Mečiu Kareiva (1900-1944). Jie 
žuvo 1944 m. spalio 7 d. kovose 
su sovietų kariuomene prie Se
dos. Šį įvykį dabar primins se
nosiose Sedos kapinėse atideng
ta memorialinė lenta.

DVIGUBA ŠVENTĖ SVĖDASUOS
Rugsėjo 26, sekmadienį, 

Anykščių rajono Svėdasų mies
telis atšventė dvigubą šventę 
— šv. Mykolo atlaidus ir pirmo
jo Svėdasų paminėjimo istori
niuose raštuose 490-tąsias me
tines. Atlaidams skirtas Mišias 
Šv. Mykolo Arkangelo šventovė
je atnašavo Panevėžio vysk. 
Juozas Preikšas. Rašytojas Juo
zas Tumas-Vaižgantas buvo pri
simintas ir pagerbtas prie jam 
pastatyto paminklo Svėdasų 
aikštelėj. Svėdasų kultūros na
muose susirinkę iš šio krašto 
kilę lietuviai įsteigė kraštiečių 
klubą, paskatinti biologijos dr. 
Juozo Lapienio ir žemės ūkio 
mokslų dr. Gvidono Kazlausko. 
Klubo nariai įsipareigojo teikti 
moralinę ir materialinę para
mą šiam Vaižganto aprašytam 
Aukštaitijos kampeliui. Visi 
žadėjo stengtis, kad adminis
tracinės reformos metu vėl bū
tų suformuotas Svėdasų vals
čius. Šiai minčiai pritarė da
bartinės Svėdasų apylinkės vir
šaitis Vitalius Kalenda. Pasak 
jo, tūkstantį gyventojų turin
tis Svėdasų miestelis taps mies
tu ir valsčiaus centru.

DU LIETUVOS PRISIKĖLIMAI
Vienintelė dar gyva nepriklau

somos Lietuvos pirmųjų profe
sinių aktorių grupės narė 
yra Teofilija Dragūnaitė-Vaičiū- 
nienė, gimusi 1899 m. sausio 10 
d. Aukštakalnyje, dabartinia
me Varėnos rajone. Lietuvos 
dramos teatruose Kaune ir Vil
niuje ji dirbo 1920-57 m. Ištekė
jusi už dramaturgo Petro Vai
čiūno (1890-1959), būdavo vadi
nama Tefa Vaičiūniene. Įdomų 
jos atsiminimų pluoštą “Aš per
gyvenau du Lietuvos prisikė
limus” dabar “Lietuvos aido” 
skaitytojams paskelbė Jonas 
Baranauskas. Paklausta, kuo 
skiriasi prieškario ir pokario 
žmonės, T. Vaičiūnienė pasa
koja: “Didelis skirtumas. Prieš

kario Lietuvą kūrė nepaprasti, 
tiesiog šventi žmonės. Tarp jų 
20 metų gyvenau, tai mano bio
grafijos aukso fondas. Jei bū
čiau tų žmonių nesutikus, tai 
būčiau nežinojus, kaip ramiai, 
tvarkingai ir dorai gyventi iš 
savo uždarbio. Tuos žmones, 
kurie kūrė Lietuvą, aš labiau
siai vertinu. Be triukšmo, be 
ilgų kalbų įvykdė žemės refor
mą, litą 1922 metais įvedė — at
sistojome ant kojų. Dabar litą 
reikia padaryti tokį pat stiprų, 
koks buvo anais laikais”. Pra
džia ir tada buvo sunki: “Gy
venom be algų — nebuvo iš ko 
mokėti. Tai žinojome, iš nieko 
nereikalavome ir valdžia mums 
nieko nežadėjo — visi ėjom kaip 
vienas...”

DABAR TIK ATGIMIMAS
Dabartinių įvykių Lietuvoje 

T. Vaičiūnienė nelaiko jos pri
sikėlimu. Juos ji vadina tik at
gimimu. Mat Lietuva nebuvo mi
rusi. Prieglaudos kambarėlyje 
gyvenančiai teatro veteranei 
T. Vaičiūnienei dabartinis Lie
tuvos atgimimas labai skiriasi 
nuo Lietuvos prisikėlimo 1918 
m.: “Iki liaudies artistės nepri
sigyvenau, nes partinio bilieto 
neturėjau. Turtų nesusikroviau. 
Kas dabar dedasi, to dar nesu 
mačiusi. Visi plėšia, kad tik 
prisiplėštų. Kartais pakvimpa 
netolima praeitimi. Girdžiu 
sakant, jog dabar viskas gerai, 
blogai tik tinginiams ir nevy
kėliams, taigi tiems, kurie ne
įsitraukė į Lietuvos apiplėši
mą. Neatpažįstu savo tautos. 
Gal dėl to, kad atėmė iš mūsų 
Dievą, tikėjimą, sąžinę. Viena 
tik džiugina — kai išgirstu, jog 
atstatė paminklą, kryžių pasta
tė, įvyko gražus susibūrimas ar 
pagerbimas. Tada pajaučiu, kad 
Lietuva gyva, ir noriu sulaukti 
bent šimto metų, kad išvysčiau 
naują kartą — gal bus apsiva
liusi. Reikia laukti, kol viskas 
nusiputos...”

JŪROS TILTAS PALANGOJE
Palangoj bus atstatytas aud

ros sunaikintas jūros tiltas. Sta
tybos darbus vykdys konkursą 
laimėjusi bendra Lietuvos ir 
Latvijos įmonė “Viadukst”. Pla
nus Kauno valstybinio kelių 
projektavimo institute paruo
šė K. Vasiliauskas. Naujasis 
465 m 25 cm Algio tiltas bus 
dvidešimt penkiais metrais il
gesnis už senąjį, bet turės to
kį patį 7,7 metro plotį. Tiltas 
bus statomas ant apvalių gelž
betonio ir metalo polių. Tarp 
jų padidinus angas, teks pa
storinti tiltą sutvirtinančias 
sijas. Viršutinė jo dalis bus pa
dengta mediena. Tilto statybai 
reikės apie 300 tonų metalo, 
2.000 kubinių metrų betono ir 
600 kubinių metrų medienos. Pie
tinėje tilto pusėje bus įrengta 
45 metrų prieplauka nedide
liems laivams, o vidinėje pusė
je — 60 metrų aikštelė žvejams. 
Remiantis dabartinėmis kaino
mis, tilto statybai reikės be
veik septynių milijonų litų. Šiuo 
metu turima tik 750.000 dole
rių, gautų už varžytinėse par
duotus “Vilijos” poilsio namus. 
Pirmuosius polius planuojama 
įkalti š. m. gruodžio pradžioje, 
statybos darbus užbaigti iki 
1995 m. vidurio, kad atostogau
tojai naujuoju tiltu galėtų pa
sinaudoti 1996 m. vasarą, v. Kst.

Hamiltone spalio 24 d. per Vysk. M. Valančiaus lietuvių mokyklos abiturientų 
pagerbimų KLB švietimo komisijos pirm. GIEDRA PAULIONIENĖ apdovano
jo mokytojų VIDA STANEVIČIENĘ Bendruomenės medaliu už 33 metų pasi
šventimų švietimo darbe Toronto ir Hamiltono lietuvių mokyklose

Kvietei “GYVATARO”
RUDENS POBŪVĮ

š.m. lapkričio 27, šeštadienį, 7 vai. vakaro
Hamiltono Jaunimo centre.

Meninę programą atliks Bostono tautinių šokių grupė “Sambūris”. 
Paremkime mūsų šokantį jaunimą. “Gyvata  ras ”

Hamilton, Ontario
PAGALBOS LIETUVOS VAI

KAMS a.a. Vincentos Kužmienės, 
sesers 2-jų metų mirties sukaktį pri
simenant, K. J. Dervaičiai (St. Ca
tharines) aukojo $100; a.a. Anelės 
Kerutytės atminimui: $30 - B. Per- 
kauskienė; $25 - M. A. Pusdešriai; 
$20 - R. B. Pakalniškiai, O. B. Ste
ponavičiai; $10 - E. V. Sakai; $5 - 
S. Rysonek; a. a. Zigmo Pulianaus- 
ko atminimui: $20 - B. A. Šlapkaus- 
kai, I. L. Ulbinai; $15 - M. D. Joni
kai; $10-E. J. Mažulaičiai. Valdyba

PRISIMINDAMI MIRUSIUOSIUS 
ir reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui au
kojo: a.a. Juozo Grigaliaus atmi
nimui: $20 - A. Petraitienė, P. Žu
lys, Z. Čečkauskas, P. S. Kanopai, 
J. T. Andrukaičiai, J. R. Jurgučiai, 
J. G. Krištolaičiai, K. H. Žilvyčiai; 
$15 - P. Šidlauskas; $10 - P. M. Siu
itai, J. Deveikis, Vi. Matukaitis, V. 
Kėžinaitis; a.a. Anelės Kerutytės 
atminimui: $20 - A. Garkūnas, A. 
Petraitienė, P. Žulys; $10-K. S. Ka- 
raškos; a.a. Zigmo Pulianausko at
minimui: $50 - SLA 72 kuopa Ha
miltone; $25 - St. Dalius, J. E. Bajo
raičiai, Hamiltono lietuvių pensi
ninkų klubas, L. E. Klevai; $20 - F. 
A. Rimkai, J. G. Krištolaičiai, X.Y., 
P. Žulys, A. Petraitienė, J. Devei-
kis, J. R. Pleiniai; $10 - V. Kėžinai
tis, P. M. Šiuliai, K. S. Karaškos, 
J. R. Jurgučiai, P. Šimelaitis, A. 
Didžbalienė.

Kanados lietuvių fondas nuošir
džiai visiems dėkoja. KLF

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

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.

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.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /Įk 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

OFFORD 
^Jrealty LTD.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto produktų siun
tas, sudarytas Lietuvoje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti 
nuo 5 iki 14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą. 

Pagal galimybės bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.
SIUNTINYS nr. 8

Dešra rūkyta ................
Kumpis rūkytas ............

........... 2 kg

.......... 2 kg
Riešutai .......................
šokoladas ....

........... 1 kg

Cukrus ......................... ........... 10 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Miltai ............................ ........... 5 kg Arbata.......................... .........  200 gr
Ryžiai............................ ........... 2 kg Šprotai ......................... ..........  5dėž.
Makaronai................................ 1 kg Aliejus augalų ............................  2 lt.
Sviestas ........................ ............. 1 kg Majonezas .......
Sūris olandiškas .......... ............  1 kg Pomidorų padažas...... ........... 2 ind.
Apelsinai ....................... .......... 2 kg Apie 32 kg.................... ..... $105.00,

įskaitant pristatymą į namus.

Prlstatom Lietuvoje žemdirbiam įvairius traktorius ir padargus. Dėl informa
cijos skambinkite ar rašykite Genei ar Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road, 

Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.
Tel. (905) 643-3334, FAX (905) 643-8980.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© 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

London, Ontario
A.a. STASYS ŠVILPA, sn. mirė 

spalio 16 d. Žmona Magdalena bu
vo mirusi 1987 m. Velionis paliko 
dukterį Danutę Adams, du sūnus - 
Algimantą ir Stasį, jų šeimas su 
4 vaikaičiais ir 3 provaikaičiais. 
Velionis gimė 1900 m. balandžio 
2 d. prie Kazlų Rūdos. Gyveno Kau
ne, Šančiuose, ir dirbo Lietuvos 
geležinkelių vyr. konduktoriumi. 
Išvykęs iš Lietuvos 1944 m., Kana
dą pasiekė 1948 m. Toliau darba
vosi CPR geležinkelių tarnyboje. 
Kurį laiką Kanadoje gyveno Mont- 
realyje, Sault St. Marie ir pasku
tinius 38 metus Londone. Dukra ir
sūnūs, jos vyras ir jų žmonos, pri
klauso “Pašvaistės” chorui, kuris 
laidotuvių Mišių metu Šiluvos Ma
rijos šventovėje giedojo, priside
dant Algiui bei Gigai Švilpams. Pa
rapijai velionis skyrė piniginį pa
likimą. Palaidotas Šv. Petro kat. 
kapinėse spalio 20 d.

E. G. PETRAUSKAI, reikšdami 
užuojautą a.a. Stasio Švilpos, sn. 
šeimai, Kanadoš1 lietuvių fondui 
aukojo $20.

JONAS IR POLINA BUTKAI, 
Londono ir Sarnijos “Midas Muf
fler” autovežimių aptarnavimo 
įmonių savininkai, spalio 16 d.

Londono Šiluvos Marijos parapi
jos salėje atšventė vedybinį auksi
nį jubiliejų su savo dviejų sūnų - 
Leono ir Jono, jn. šeimomis, arti
maisiais ir sūnų sukviestais lon- 
doniečiais. Atvykusius prie įėjimo 
pasitiko gražiai išstatyti, įrėmin
ti oficialūs sveikinimai: Kana
dos gen. gubernatoriaus R. J. Hna- 
tyshyn, premjerės Kim Campbell, 
London East fed. parlamento at
stovo Joe Fontana, Ontario prem
jero Bob Rae ir Londono atstovės 
Ontario parlamente Dianne Cun
ningham.

Pakėlus taures ir sugiedojus 
“Ilgiausių metų”, po vakarienės 
pobūvio vedėjas Stasys Keras 
pristatė sveikintojus. Visi jie 
džiaugėsi sukaktuvininkų pasie
kimais ir įnašu bendruomenei.

Jonas A. Butkus gimė 1918 m. 
spalio 19 d. Butkaičių kaime, Tau
ragės apskr. Lietuvoje baigęs gim
naziją, pokario Vokietijoje stu
dijavo teisę. Žmona Polina, Wies- 
badene dirbo pabėgėlių globos 
(UNRRA) įstaigoje, vėliau vyr. 
slauge. Į Kanadą atvyko 1951 m. 
Apsistojo Londone, kurį laiką 
gyveno Montrealyje. 1968 m. ati
darė savo “Midas Muffler” bend
rovę - keturias įmones Londone 
ir vieną Sarnijoje.

Būdamas KLB Londono apyl. 
valdybos pirmininku, 1962 m. 
pastatydino rezidencinį namą 
(talkos būdu), tuo sutelkdamas 
daug lėšų bendruomenei. Dar ir 
šiuo metu parduoto pastato pel
nas, pagal visuotinio susirinki
mo nutarimą, tebėra bendruome
nės užšaldytoje kasoje. 1964 m. 
kuriant Londono lietuvių Šilu
vos Marijos parapiją, J. Butkus 
buvo steigiamojo komiteto pirmi
ninku, vėliau parapijos tarybos 
pirmininku. Sekantis Londono lie
tuvių veiklai akstinas buvo 1964 
m. Lėšų telkimo komiteto sudary
mas ir, padedant Ramonai Bart
kienei, pelningas bingo žaidimų 
pravedimas. Buvo remiami ką tik 
įsikūrusi parapija, sporto klubas, 
jaunimas ir mokykla, kultūrinė 
tautinių šokių ir choro veikla bei 
šalpa. Įsteigus lėšų telkimo sky
rių, nuo 1964 m. iki 1984 m. buvo 
skirta parapijai $18,000, jaunimo 
sporto ir kultūrinei veiklai $25,- 
000. Dar ir šiuo metu lėšų telki
mo veikla nėra sustojusi.

Vien sau nuopelnų sukaktuvi
ninkas nepriskiria. Jam labai 
daug padėjusi žmona Polina, gra
žiai lietuviškai kalbanti ukrai
nietė, su kuria jis susipažinęs 
1941 m. Tauragėje, kur ji dirbo 
gail. seserimi ligoninėje.

Sukaktuvininkų pageidavimu, vi
sos piniginės dovanos buvo ski
riamos Varnių amatų mokyklai 
Lietuvoje, siuvimo mašinų įsigi
jimui. Pobūvio metu muziką tvar
kė Andrius Petrašiūnas, jn. Skam
bėjo “Pašvaistės” choristų ir sve
čių dainos, J. P. Butkams sušo
kant sukaktuvinį valsą. K.

e LIETUVIAI PASAULYJE

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ
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.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A y A H LIETUVIŲ KREDITO 
JL 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. pa), čekių sąsk. iki .. ... 2.75% asmenines paskolas........... 12.25%
santaupas......... ................ .....  2.25 nekiln. turto pask. 1 m.................7%
kasd.pal.taupymo s-ta..... ... 1.75% nekil.turto pask. 3 m...............8.25%
90 dienų indėlius .............. ........4%
1 m. term, indėlius ............ ....... 5% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term.ind.mėn.pal........
3 m. term.indėlius ............

... 4.50%

... 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 i m............... ........ 5% dydi 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.

JA Valstybės
Religinius Lemonto lietuvių 

reikalus aptarnauja koplyčią 
turinti Plm. Jurgio Matulaičio 
misija. Prie jos stovi 76 pėdų 
aukščio kryžius, sveriantis 7.600 
svarų. Mat jis pagamintas iš 
plieno ir aptrauktas žalvariu. 
1993 m. vasarą jis buvo nuvaly
tas ir atgavo originalią savo 
spalvą.

Dievo Apvaizdos parapija Det
roite paminėjo dvi sukaktis: 
dabartinės šventovės pastaty
mo dvidešimtmetį ir šios lietu
vių parapijos įsteigimo aštuo- 
niasdešimtpenkmetį. Sukakčių 
proga 1993 m. rugsėjo 19 d. Mi
šias koncelebravo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius ir kun. 
Walter Stanevich. Po Mišių su
rengtame pokylyje dalyvavo Mi
šių koncelebrantai, buvęs šios 
parapijos klebonas kun. Michael 
Kundrot ir Šv. Antano lietuvių 
parapijos Detroite klebonas 
kun. Alfonsas Babonas.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje direktorių ta
ryba prieš dvidešimt trejus me
tus pradėjo rinkti lietuviams 
nusipelniusius amerikiečius 
metiniam žymeniui “Man of the 
Year”. 1993 m. žymeniu buvo 
įvertintas Shriners vaikų ligo
ninės Čikagoj personalo virši
ninkas dr. John P. Lubicky. Jo 
pastangų dėka Lietuvos vaikų 
“Vilties” labdaros organizaci
ja įgyvendino jų operavimą Či
kagoje. Dr. J. P. Lubicky su ki
tais gydytojais taipgi lankėsi 
Vilniuje ir Vilniaus universi
teto klinikoje įsteigė vaikų or
topedijos operacinę, padovano
damas brangią aparatūrą. Jo va
dovaujami gydytojai atliko su
dėtingas operacijas, joms pa- 
ruošdami Lietuvos gydytojus. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus žymuo “Man of the Year” 
dr. J. P. Lubickiui bus įteiktas 
specialiame pokylyje š. m. gruo
džio 5 d.

Niujorko lietuviai Tautos šven
tę, susietą su Šiluvos Marijos 
diena, pradėjo kun. Stasio Rai
los atnašautomis Mišiomis Ap
reiškimo parapijos šventovėje 
rugsėjo 12 d. Giedojo choras, 
vadovaujamas Gintarės Bukaus
kienės. Po Mišių jų dalyviai su
sirinko mažojoje mokyklos sa
lėje. Minėjimui vadovavo para
pijos tarybos pirm. Bill Kurnė
ta. Paskaitą apie Vytautą Didį
jį ir jo veiklą skaitė Paulius 
Jurkus. Dalyvavo pusšimtis pa
rapijiečių, kuriuos pavaišino 
naujoji klebonijos šeimininkė 
Danutė Kalinienė. Rugsėjo 14 d. 
kun. Stasys Raila Apreiškimo 
parapijos klebonijoje atšventė 
aštuoniasdešimt šeštąjį gimta
dienį. Jis pavadavo Lietuvon 
išvykusį Apreiškimo parapijos 
kleboną kun. Vytautą Palu
binską, tą dieną sugrįžusį iš 
viešnagės Lietuvoje. Paslau
gusis kun. St Raila grįžo į 
Little Necke, N.Y., esančius 
pensininkų kunigų namus.

Australija
Lietuvių klubo Sidnyje meti

nis narių susirinkimas buvo 
sušauktas 1993 m. spalio 3 d. 
Klubo prez. Kęstutis Protas su
sirinkimo dalyvius paprašė su
sikaupimo minute prisiminti ir 
pagerbti paskutiniųjų vienerių 
metų laikotarpyje mirusius na
rius. Lig šiol jau būdavo įpras
ta metiniame susirinkime suda
ryti naują valdybą. Rinkimų te
ko atsisakyti. Rinkiminės komi
sijos pirm. Jonas Zinkus prane
šė, kad yra tik vienas kandida
tas David Fraser — australas,

vedęs lietuvaitę ir taip įsijun
gęs lietuvių veiklon. Klubo prez. 
K. Protas atnešė nesklandumų, 
primindamas, kad klubo valdy- 
bon dabar gali būti renkami 
tik kvalifikuoti asmenys. Esą 
tokius reikalavimus stato klu
bų reikalus tvarkantys Austra
lijos įstatymai. K. Protas vie
nam mėnesiui sutiko palikti se
nąją valdybą. Jis betgi pabrė
žė, kad klubui teks užsidaryti, 
jei valdybos rinkimams nebus 
surasta kvalifikuotų kandidatų.

Britanija
Lietuvos ambasados Londone 

raštinės vedėja 1993 m. spalio 
4 d. pradėjo dirbti iš JAV Ann 
Arboro Mičigane atvykusi Ims
rė Sabaliūnaitė. Mičigano uni
versitetuose ji yra baigusi ang
lų kalbos studijas bakalauro 
laipsniu, administracijos — ma
gistro laipsniu.

Metinį keitimąsi apsilanky
mais prieš keliolika metų pra
dėjo Boltono ir Bradfordo lietu
viai. Dabar prie tų susitikimų 
prisideda ir Mančesterio lietu
viai. Vieną rudenį Bradfordo 
“Vyčio” kluban į svečius atvyks
ta tautiečiai iš Mančesterio ir 
Boltono, o kitą rudenį bradfor- 
diečiai atvažiuoja Mančesterio 
lietuvių kluban, kur jų taip pat 
laukia ir boltoniečiai. 1993 m. 
spalio 2 d. šių trijų kolonijų 
lietuviai vaišėms susirinko 
Bradfordo “Vyčio” klube. At
vykusius svečius “Vyčio” klubo 
pirm. V. Gurevičius pasveikino 
lietuviškai ir angliškai. Sve
čių vardu taip pat dviem kalbom 
už malonų priėmimą padėkojo 
H. Vaineikis. “Vyčio” klubas 
yra pasižymėjęs vaišingumu, o 
jį dabar sustiprino ir su do
vanomis atvykęs Mančesterio 
klubo sekr. S. Lauruvėnas.

Vokietija
Dr. Jonas Norkaitis, gimęs 

Lietuvoje, filosofijos doktora
tą gavęs pokario metais Tiubin
geno universitete ir ten taipgi 
baigęs ekonomikos fakultetą, 
1993 m. rugsėjo 26 d. sulaukė 
šešiasdešimt penkerių metų am
žiaus. Sukaktuvininkas yra žy
mus visuomenininkas, buvęs 
VLB tarybos narys, Štutgarto 
apylinkės valdybos pirminin
kas, ilgus metus dirbęs Vasa
rio šešioliktosios gimnazijos 
kuratorijoje, aktyvus Eūrėpos 
lietuviškųjų studijų organiza
torius. Sukaktuvininkui taipgi 
teko būti ir Vokiečių-baltiečių 
draugijos lietuviškojo skyriaus 
pirmininku. Jo amžiaus sukaktį 
dabar jau Lietuvoje leidžiama
me “Europos lietuvyje” paminė
jo Vokietijos lietuvių veikėjas 
Vincas Natkevičius.

SIUNTINIAI < 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

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai ........................... (905) 632-4558
Mississaugos 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 Balaišlai .......................................... (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980
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Jaunųjų ūkininkų mokytojas
Agronomą VIKTORĄ DAILYDĘ amžinybėn palydėjus

Aštuntojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengimo komitetas. Iš kairės: P. 
Markevičius - studentų dienų Anglijoje rengimo k-to pirmininkas; R. Kalvai
tytė - programos Lietuvoje ryšininkė; P. Mickus - PLJS-gos pirmininkas; R. 
Virkutytė - laivo programos koordinatorė; G. Draugelytė - programos .sky
riaus ryšininkė; L. Mockutė - spaudos ryšininkė; G. Draugelis - finansų sky
riaus ryšininkas. Nuotraukoje trūksta D. Sužiedėlio ir I. Balsytės

Jaunimo veikla ir rūpesčiai
Pasikalbėjimas su Audra Paulionyte, Inga Pivoriūte ir Ona 
Stanevičiūte, Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdybos 
narėmis,apie Aštuntąjį pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

— Kada Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga buvo įsteigta 
ir kiek joje yra narių?

— KLJS įsteigta 1964 m. Pa
gal dabartinį sąrašą, joje yra 
250 narių (16-35 metų amžiaus), 
iš kurių ne visi aktyvūs Kana
dos lietuvių jaunimo veikloje.

— Kokie yra KLJS sunkumai 
lietuvybės išlaikymo veikloje?

— Pirmiausia dauguma ak
tyvaus jaunimo mokosi, o dir
bantys stengiasi kopti karje
ros laiptais. Kiti vadovaujasi 
principu, kad reikia rimtai 
pasišvęsti vienai lietuviškai 
organizacijai ar vienam tiks
lui. Juk visi žinome, kad akty
vūs jaunuoliai dalyvauja vi
sur: skautuose, ateitininkuo
se, šokių grupėse, lietuviško
se mokyklose, choruose ir pan.

Sunku, kad su naujais atei
viais, atvykusiais nuolatiniam 
gyvenimui prieš 4-6 metus, ne
randame bendros kalbos to
dėl, kad skiriasi pažiūros, po
reikiai, nes auklėjami buvome 
ne vienoje ir toje pačioje sis
temoje.

Ir dar, jaunimas paprasčiau
siai nenori aukoti savo laiko 
(pvz. metus) dirbant Lietuvai 
už “ačiū”. Galime suskaičiuo
ti tik kelias išimtis.

Be to, sunku suburti visą Ka
nados lietuvių išeivijos jau
nimą. Centras Ontario provin
cijoje, o Kanada - didelis, pla
tus, kraštas.

— Kaip Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas gali šiuos 
sunkumus išspręsti? Kaip 
KLJS gali juos išspręsti VIII- 
ajam PLJK besiruošiant?

— Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas mus patenkins, 
jei jis duos konkrečius nuro
dymus, kelius, užduotis, pri
klausomai nuo paties krašto 
(šiuo atveju, Kanada), gerai 
susipažinęs su krašto veikla, 
galimybėmis. KLJS gali šiuos 
sunkumus išspręsti, turėda-

— Atstovai turėtų susipažin
ti su savo krašto lietuvių jau
nimo troškimais, idealais, no
rais ir mintimis. Jie taip pat 
turėtų dažniau sueiti pašne
kesiam ir su susidomėjimu 
sekti politinius įvykius sava
me krašte, savoje lietuvių 
bendruomenėje ir Lietuvoje.

— Kaip geriausiai išjudin
ti (paraginti), uždegti jauni
mą, kad jis kuo gausiau daly
vautų VIII-ame PLJ Kongrese?

— Svarbiausia turėti gerą 
paramą, materialinę ir mora
linę, iš visų Kanados lietuvių. 
Jaučiame, kad vyresnioji kar
ta mumis pakankamai nepasi
tiki, netiki mūsų sugebėjimais.

— Ką KLJS išmoko iš pra
ėjusių PLJ kongresų, ką galė
tumėte pritaikyti ateinančiam 
PLJ kongresui ?

— KLJS patyrė, kaip dirba 
lietuvių jaunimas kituose 
kraštuose.

— Kokį vaidmenį ryšiai su 
Lietuva turi lietuvybės išlai
kymui Kanados lietuvių jau
nimo tarpe?

— Lietuvoje yra mūsų šaknys, 
tačiau KLJ sąjungos bendras 
tikslas yra sujungti Kanados 
lietuvių jaunimą ir išlaikyti 
lietuvybę Kanadoje. Kai šiuos 
tikslus pasieksime, galėsime 
padėti Lietuvai.

— Koks yra VHI-ojo PLJ 
Kongreso tikslas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo švie
soje? Kokiu būdu VIIIPLJKga
lėtų šį tikslą atsiekti?

— Konkretus profesinis ryšys 
su Lietuvos jaunimu, užmez
gant asmenines, tvirtas tarpu
savio draugystes, dalinantis 
savo mokslo, profesijos, pa
žiūrų, tikslų sugebėjimais, 
idėjomis, kurie būtų pritai
komi praktiškai. Kaip tai pa
siekt, manome, parodys pats 
kongresas.

DR. P. LUKOŠEVIČIUS

Viktoras Dailydė gimė 1904 m. 
sausio 20 d. Gelgaudiškyje, Gel
gaudiškio valsč., Šakių apskri
tyje. Mirė, eidamas devyniasde
šimtuosius metus, 1993 m. rugsė
jo 17 d. Velionis pats jauniausias 
penkių vaikų šeimoje. Tėvai ne
buvo turtingi, nors tėvas kilęs iš 
ūkininko šeimos. Velionis Vikto
ras buvo sveikas ir sulaukė gra
žaus amžiaus, gal ir dėl to, kad 
abu jo tėvai jokiom sunkiom li
gom nebuvo sirgę.

Dešimtuosius metus eidamas, 
Viktoras, 1914 m. buvo priimtas 
į Sintautų rusišką mokyklą, pa
rengiamąjį skyrių. Tuo laiku vis
kas buvo mokoma rusiškai. Ta
čiau rusiškoje mokykloje jam ne
ilgai teko mokytis, nes 1915 m., 
užėjus vokiečiams, dalykai jau 
buvo dėstomi vokiečių kalba. Mo
kiniai buvo baudžiami už kalbė
jimą lietuviškai. Pradžios mokyk
lą Viktoras baigė 1919 m. Penkias 
klases lankė Kudirkos Naumies
čio progimnazijoje, vėliau dve
jus metus mokėsi Šakiuose, o gim
naziją baigė Vilkaviškio “Žibu
rio” gimnazijoje. Paskutiniais 
metais per vasaros atostogas Ma
rijampolėje lankė pradžios mo
kyklų mokytojų kursus, kurių bai
gimas turėjo gal lemiamos reikš
mės Viktoro gyvenime.

Baigęs gimnaziją, turėdamas 
pradžios mokyklos mokytojo pa
žymėjimą, 1926 m. buvo paskirtas 
į Mūro Stravininkų mokyklą Žiež
marių valsč., Trakų apskr. Velio
nis visą savo gyvenimą siekė vis 
naujų horizontų lankydamas įvai
rius kursus. 1927 m. vyksta į Pran
cūziją, Universite de Dijon, į už
sieniečiams surengtus prancūzų 
kalbos kursus. Švietimo ministe
rijai leidus, 1928 m. Kaune bai
gė Žemės ūkio kursus pradžios 
mokyklų mokytojams. Tais pačiais 
metais paskiriamas dviejų komp
lektų mokyklos vedėju Antakal
nyje, Žiežmarių valsč., Trakų 
apskr. Norėdamas padėti apylin
kės žmonėms, įsteigia Antakal
nyje pašto agentūrą ir be atlygi
nimo aptarnauja ūkininkus. Įgy
tas žinias Kaune, Žemės ūkio kur-

— Kokius pasikeitimus atei
tyje jūs numatote KLJ sąjungos 
veikoje?

— Kultūros iškraipymas, ne
teisingas kalbos vartojimas 
(susilpnėjimas). Ateityje na
rių skaičiai sumažės, todėl 
veiklus jaunimas dalyvaus 
daugiau, negu vienoje lietu
viškoje organizacijoje ir tu
rės daugiau pareigų.

Kalbėjosi Lina Mockutė

suose noriai taiko gyvenime, or
ganizuodamas vakarinius kur
sus suaugusiems, kuriuose mokė 
ne tik naujų žemės ūkio dalykų, 
bet aplamai kėlė žmonių švietimą. 
Žemės ūkio rūmų pagalbos gavęs, 
prie mokyklos suorganizavo javų 
valymo punktą. Vėliau pirmasis 
prie mokyklos esančiame sklype 
išaugino cukrinius runkelius.

Busimasis agronomas apie mo
kyklą subūrė daug jaunų ūkinin
kaičių, kurie noriai mokėsi nau
jų ūkininkavimo darbų. 1930 Vy
tauto Didžiojo metais, pavasarį 
Antakalnio kaime Trakų apskr. 
įsteigė pirmąjį Jaunųjų ūkinin
kų ratelį (JŪR). Visos Lietuvos 
mastu tai buvo ketvirtas. Velio
nis taipgi lankė Žemės ūkio aka
demijos Dotnuvoje surengtus že
mės ūkio klasių prie pradžios mo
kyklų mokytojams kursus, kuriuo
se dėstė akademijos profesoriai. 
Čia jis iš arčiau susipažino su aka
demija ir jos dėstytojais. 1930 m. 
rugsėjo mėn. velionis pradėjo 
dirbti Dotnuvos Žemės ūkio aka
demijos pradžios mokyklos moky
toju. Mokytojavo daugiau kaip 
šešerius metus, kartu studijuoda
mas akademijoje. 1936 m. išlaikė 
egzaminus ir gavo agronomo dip
lomą.

Velionis 1936 m. Žemės ūkio 
rūmų paskiriamas Šiaulių apskri
ties Jaunųjų ūkininkų ratelių 
(JŪR) instruktorium. Savo pro
fesines žinias gilino ir toliau, 
lankydamas Daniją, Švediją ir 
Vokietiją. 1938 m. skiriamas Kre
tingos apskrities agronomu.

Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, V. Dailydė atleidžiamas iš 
Kretingos apskrities agronomo 
pareigų ir skiriamas rajono ag
ronomu į Židikų valsčių. Čia man 
ir teko susipažinti su juo, lankant 
jam ūkius Pikeliuose (Mažeikių 
apskr.), kur aš 1940-1941 mokyto
javau pradžios mokykloje. Kilęs 
Vokietijos - Sovietų Sąjungos 
karas 1941 m. birželio 22 d. atne
šė Lietuvai vokiečių okupaciją. 
Karo veiksmams praėjus, reikė
jo Lietuvoje atstatyti suardytą 
ūkio sistemą. Velionis buvo pa
skirtas Mažeikių apskrities ag
ronomu. Vėliau toms pačioms pa
reigoms perkeliamas į Šiaulius. 
1944 m. liepos mėnesio pabaigoje 
su šeima palieka Šiaulius ir pra
deda ilgą bei vargingą kelionę į 
Vakarus.

Pasibaigus Antrajam pasauli
niam karui, Viktoras su šeima, 
kaip ir tūkstančiai tautiečių, pra
deda gyventi pabėgėlių stovyklo
se. Daliai pabėgėlių 1946 m. oku
pacinė anglų valdžia leidžia tęs
ti studijas vokiečių universite
tuose. Į tą skaičių patenka ir Dai
lydė. Su šeima persikelia į neto
li Bonn’os esantį miestelį Ober- 
kassell ir Bonn‘os universiteto

A. a. agronomas 
VIKTORAS DAILYDĖ

žemės ūkio fakultete pradeda stu
dijas. Išklausęs tris semestrus, 
persikelia į Augusdorfo lietu
vių pabėgėlių stovyklą ir ten lie
tuvių gimnazijoje mokytojauja 
iki išvykimo į Kanadą.

Kanadoje velionis pradėjo sun
kų ir neįprastą darbą tabako ūky
je. Vėliau dirbo įvairius statybos 
darbus, kol pagaliau pavyko įsi
darbinti Toronto miesto darži
ninkystės skyriuje. Sulaukęs 70 
metų, išėjo į pensiją. Atrodo, kad 
užtarnautas poilsis pensijoje jam 
nebuvo malonus, nes vis norėjo 
kažką daryti, kažkam būti naudin
gas. Šis jo būdo bruožas pastebi
mas nuo pat jo jaunystės - šalia 
savo tiesioginio darbo vis rasda
vo kuo užsiimti.

Velionis vedė 1933 m. Eliutę 
Vaitkevičiūtę, pradžios mokyk
los mokytoją. Jiedu išaugino du 
sūnus Kastytį ir Arūną-Paulių, 
dukterį Jūratę-Eleną. Visi vaikai 
yra baigę aukštuosius mokslus.

Su dideliu liūdesiu agronomų 
šeima išeivijoje tikrai pasiges 
Tavęs, Viktorai.
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Norėjo grąžinti skolą Lietuvai
Dr. A. PACEVIČIUS

Ir vėl svetinga Kanados žemė 
priglaudė taurų Lietuvos sūnų. Inž. 
Jonas Kšivickis gimė 1910.11.8 d. 
Vandžiogaloje. Šeimoje buvo 5 vai
kai - 3 broliai ir dvi seserys. Gim
naziją baigė Kaune. Mokėsi ir kar
tu dirbo, kad galėtų išlaikyti save 
ir padėti jaunesniems broliams 
bei seserims siekti mokslo. Lan
kydamas gimnaziją, uždarbiavo 
pamokomis, studijuodamas uni
versitete dirbo naktinėje pamai
noje tekstilės įmonėje.

Jonas buvo diplomuotas chemi
kas ir diplomuotas inžinierius. 
1941 m. vedė dr. Aliną Putramen- 
taitę. Tais pačiais metais baigė 
Vilniaus universiteto matema
tikos-gamtos fakultetą, o 1943 m. 
- Kauno Vytauto Didžiojo techno
logijos fakultetą. Jono diplomi
nis darbas buvo apie cemento 
fabriką Akmenėje. Jį jis labai 
gerai apgynė.

1948 m. atvyko į Kanadą. Čia 
dirbo savo profesijoje - gamybos 
ir administracijos srityse. Viene
rius metus pagyvenęs Toronte, per
sikėlė į Hamiltoną, kur įsijungė į 
lietuvišką veiklą. 1953 m. Hamil
tono Lietuvių bendruomenės pir
mininkas. Jam vadovaujant, buvo 
surengta pirmoji Kanados lietu
vių diena, kuri ir dabar kasmet 
rengiama. Jonas buvo vienas iš 
steigėjų kredito kooperatyvo 
“Talka” Hamiltone, buvo taip pat 
Kanados lietuvių bendruomenės 
ir Kanados lietuvių fondo tary
bos bei valdybos narys.

Ilgus metus-Aušros Vartų para
pijos Hamiltone komiteto pirmi
ninkas. Aktyviai dalyvavo remon
tuojant šventovę, statant klebo
niją ir Jaunimo centrą. 1957 m. po
piežius Pijus XII už jo darbus ap
dovanojo Bene merenti ordinu. 
Studijų metu priklausė Fraterni- 
tas juvenum korporacijai. Buvo 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių in
žinierių bei architektų sąjungos

PLIAS narys, taip pat Kanados in
žinierių ir chemikų sąjungų narys. 
Priklausė Kanados Knights of Co
lumbus katalikų organizacijai. 
Jis buvo ramaus būdo, tole
rantiškas ir principingas žmogus. 
Giliai pergyveno Lietuvos nesėk
mes, bet visada tikėjo, kad Lie
tuva prisikels iš vergijos. Daug 
skaitė, domėjosi pasaulio įvykiais. 
Paklaustas, kodėl jis tiek daug 
laiko ir energijos skiria lietuviš
kai veiklai, Jonas visada atsaky
davo: jaučiu pareigų grąžinti sko
lą tėvynei Lietuvai.

Našlė dr. Alina sako: “Mano gy
venimas dabar yra, kaip pabiru
sios šukės, kurių neįmanoma nei 
surinkti, nei sulipdyti. Esu dėkin
ga Dievui, kad jis man buvo skir
tas”.

Jonas Kšivickis mirės 1993.V.11. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje. Atsisveiki
nimo žodį tarė Kanados lietuvių 
bendruomenės vardu Juozas Kriš
tolaitis, inžinierių - inž. Jurgis 
Valaitis ir draugų - Juozas Va
levičius.

A.a. inžinierius 
JONAS KŠIVICKIS

Padėkime užtikrinti išeivijos ateitį
Kanados lietuvių fondas skelbia vajų

Buvęs Kanados prekybos ir pramonės ministeris M. WILSON’AS su Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos veikėjomis. Iš kairės: DAINA KALEND- 
RAITĖ, ONA STANEVIČIŪTĖ ir INGA PIVORIŪTĖ

Vienas esminių išeivijos tiks
lų visuomet buvo padėti Lietuvai 
atkurti nepriklausomybę. Tas tiks
las jau pasiektas, bet išeivija ran
kų nenuleidusi ir dabar teikia 
pagalbą tėvynei įvairiose srity
se. Tačiau pačiai išeivijai jau 
pritrūksta jėgų išsilaikyti, o be 
jos ir Lietuvai nebus paramos.

Lietuvybės išlaikymas svarbus 
ne tik Lietuvai, bet ir savo pačių 
gyvenimo pilnesniam išsivysty
mui. Remdami lietuvišką veiklą, 
turime įtakos savo kultūrinei ap
linkai platesne prasme, neapsiri
bojant vien tik savo kaimynyste 
ar draugų rateliu. Gauname pasi
tenkinimą, įnešdami savo darbo 
dalį, savo talentą į organizaciją 
arba į parapiją. Tokiu būdu ne 
tik atiduodame savo duoklę insti
tucijoms, kuriose mes augome, ku
rios mus lavino, bet ir padedam 
joms gyvuoti.

Siunčiame vaikus į lietuviškas 
mokyklas, į tautinių šokių grupes, 
sporto klubus, net nepagalvodami, 
kiek tai ištikrųjų kainuoja, kiek 
reikalinga finansų šias mūsų insti
tucijas išlaikyti, atnaujinti, pa
daryti jas įdomesnes mūsų vai
kams. Norime, kad jie žengtų į 
XXI-jį šimtmetį, išlaikę lietuviš
kumo jausmą, įgiję tvirtą pagrin-

dą savo šaknų pažinime ir pasisa
vinę nepakeičiamą turtą - lietu
vių kalbą.

Kaip galime padėti užtikrinti, 
kad ta veikla nepražūtų? Jaunes
nioji karta gal dar neturėjusi pro
gos susipažinti su Kanados lietu
vių fondu. KLF renka aukas, jas 
investuoja kartu su Fondui užrašy
tais palikimais bei stipendijų 
fondais, o palūkanas skiria įvai
rioms Kanados lietuvių organiza
cijoms ir lituanistiką bei lietu
vybei naudingus dalykus studi
juojančiam jaunimui. Visi gali

tapti KLF nariais, susimokėdami 
$100 nario auką. Galima aukoti 
ir mažesnes sumas ir būti KLF rė
mėjais. Kiti užrašo KL fondui dalį 
savo turto palikimuose, arba stei
gia stipendijų fondus.

Buvo lengva pokario kartai įsi
jungti ir priprasti prie tėvų įsteig
tų išeivijos organizacijų. Neatim- 
kime jų nuo savo vaikų. Be aukų 
išeivijos ateitis bus labai trum
pa, bet paaukodami galime išlaiky
ti jos gyvybę ir tuo pačiu remti 
Lietuvos atsistatymą. Šį rudenį 
KANADOS LIETUVIU FONDAS 
skelbia vajų: prisidėkime, pakal
binkime draugus, paskatinkime 
gimines. Tai yra mūsų visų Fon
das, mūsų visų ateitis.

KLF taryba

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

ma stiprų, nuoseklų ryšį su 
PLJS valdyba (tikimės!)

— Ko KLJS tikisi iš VHI-ojo 
PLJ Kongreso? Kokie buvo 
praėjusių PLJ kongresų trū
kumai liečiant KLJS porei
kius?

— KLJS tikisi iš sekančio 
PLJK konkretesnių nurody
mų iš viršaus (PLJS) ir įgyven
dinamų minčių, ryšių su Lie
tuva (pvz. laikinų darbelių, 
laikinos būstinės). Praeito 
kongreso trūkumai KLJ sąjun
gai buvo finansiniai.

— Kaip KLJS ruošiasi atei
nančiam kongresui?

— KLJS metinis suvažiavi
mas įvyko spalio 30 d. Toron
to Lietuvių namuose, kuriame 
buvo diskutuojami KLJS po
reikiai bei statutas ir išrink
ta nauja valdyba. Taip pat iš
siuntėme prašymus 19 KLB 
apylinkėms, prašydami jų su
rasti jaunimo, norinčio vyk
ti į sekantį PLJ kongresą, ruo
šiame informacinius suvažia
vimus apie kongresą ir apla
mai raginame jaunimą, kad 
jis jame dalyvautų.

— Kaip atstovai turėtų pasi
ruošti VHI-am PLJ Kongresui, 
kad jis būtų kuo sėkminges
nis?

NORDLAND EXPRESS HA DA D Perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
1 čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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).

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ..15.00

Gavėjas ; i

r

Tel:

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

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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STASYS DABKUS, ilgametis “Tėviškės žiburiu” bendradarbis, pasi
ruošęs Įamžinti... Nuotr. J. C. Vyšniauskaitės

Plačiašakis spaudos darbuotojas
Žurnalisto VLADO BŪTĖNO septyniasdešimtajam gimtadieniui

Sektinas pavyzdys
Stasys Dabkus, žinomas to- 

rontietis fotografas, kurio nuo
traukomis ilgus metus puošia
si “Tėviškės žiburiai”, yra ir 
didelis lietuviško spausdinto 
žodžio gerbėjas. Ne tik skaito 
veik visą išeivijos periodiką, 
bet nuo stovyklinio gyvenimo 
Vokietijoje visi išeivijoje iš
einantys vertingi leidiniai at
sidurdavo jo knygų lentynoje. 
Iki šiol buvo sukaupęs turtin
gą lietuviškų leidinių biblio
teką.

Lietuvai esant vėl nepri
klausomai, St Dabkus suma
nė didelį lietuviškų leidinių 
turtą perduoti į Lietuvą. Kny
gomis jis sušelpė Panevėžio 
II-ją vidurinę mokyklą, Jud
rėnų (Dariaus gimtinė) 9-rių 
metų mokyklą, Raseinių trem
tinių ir pensininkų bibliote
ką. Į Panevėžio vidurinę mo
kyklą pasiuntė 7 dėžes knygų, 
į Judrėnų mokyklą — 4 dėžes 
ir į Raseinių tremtinių ir pen
sininkų biblioteką — 3 dėžes.

Panevėžio vidurinės mokyk
los direktorius E. Urbonas, 
asmeniškai dėkodamas, pažy
mėjo: “Nustebome — tokios 
geros knygos. Tai bus didelis 
indėlis mūsų atkuriamai mo
kyklai”. “Panevėžio balse” 
tas pats direktorius rašo: 
“2-ji vidurinė mokykla gavo 
iš Kanados brangią dovaną 
atkuriamai gimnazijai — iš
eivijos rašytojų knygų. Siun
toje Alės Rūtos romanai, V. 
Alanto novelės, B. Railos pub
licistika, J. Aisčio ir P. Vaičiu
laičio sudaryta ‘Lietuvių be

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
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 i Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

letristikos antologija’, B. Kvik
lio ‘Lietuvos bažnyčios’, ‘Lie
tuvos katalikų bažnyčios kro
nikos’ devyni tomai ir kt.

Daug istorinio pobūdžio vei
kalų — kovų dėl Lietuvos ne
priklausomybės studijos, P. 
Klimo, S. Raštikio atsimini
mai ... Mokyklą praturtina 
ir panevėžiečio (...) rašytojo 
K. Barėno romanai ‘Beragio 
ožio metai’, ‘Dvidešimt viena 
Veronika”.

Raseinių tremtinių ir pensi
ninkų bibliotekos vedėja E. 
Kondrotienė, dėkodama už 
vertingas knygas ir žurnalus, 
rašo: “Mielas Stasy, gavome 
Jūsų pasiųstas tris dėžes kny
gų, didelis ačiū. Atmintis apie 
Jūsų kilnų poelgį išliks. Jūsų 
atsiųstų knygų tematika įvairi 
ir įdomi. Joje yphtš'iausu pasa
kojimų apie tremtinius, apie 
lietuvių tautos negandą, kas 
ypač mums brangu”.

Bostoniškė Lietuvių enci
klopedija, B. Kviklio “Mūsų 
Lietuva”, “Varpo”, “Aušros” 
komplektai ir kt. nukeliavo 
į Judrėnų mokyklą.

Tokio turto yra ir pas kitus 
tautiečius. Aprašomasis pa
vyzdys yra gražus paskatini
mas — kūrybinį turtą geriau
siai ir tinkamiausiai galima 
išsaugoti, jį perdavus į ne
priklausomą tėvynę, kur jis 
bus visada branginamas ir 
vertinamas. A.

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

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

ALFONSAS NAKAS

Jo biografijos ir bibliogra
fijos paberta net trijuose LE 
tomuose (3-čiame, 36-tame ir 
37-tame), bet taip šykščiai, kad 
prireikė prašyti šį tą daugiau 
laišku paaiškinti. Čia paban
dysiu kiek plačiau negu enci
klopedija jo asmenį ir asme
nybę atskleisti. Beje, nors jis 
artimas ir dažnas “Tėviškės 
žiburių” bendradarbis, tik šį 
savaitraštį teskaitančius tu
riu įspėti, jog jis čia dažniau
siai pasirašinėdavo Vladu Ra
mojumi arba jo santrumpa VI. 
Rmjs.

Pradedant Vabalninku
Vladas Būtėnas gimė 1923 

m. gruodžio 2 Vabalninko 
miestelyje, Biržų apskrity. 
Pašte tarnaujančio tėvo ska
tinamas, nuo mažens pamėgo 
skaityti. Kai paauglio amžiu
je kildavo klausimas “kuo bū
siu užaugęs”, puoselėjo dvi 
svajones: būsiu mokytojas, 
arba žurnalistas. Panevėžio 
berniukų gimnaziją baigė II 
Pas. karui užsiliepsnojant. 
Per abi okupacijas 1940-44 m. 
veikė pogrindy. Suimtas ir 
įvilktas į vokiečių Luftwaffe’s 
uniformą, karą užbaigė anglų 
nelaisvėje. Per didelį vargą 
išsivadavęs, 1945 m. rugsėjį 
atsirado pačioje Vokietijos 
šiaurėje, Flensburge, išvie- 
tintųjų lietuvių stovykloje. 
Ten baigė kalbininko Petro 
Būtėno (ne giminės) suorga
nizuotus mokytojų kursus. Ir 
ką gi? Gyvendamas Seedorfo, 
Stadės bei Dedelsdorfo lietu
vių stovyklose, visą laiką mo
kytojavo jų pradinėse mokyk
lose. Taip išsipildė pirmoji 
svajonė ...

O antroji? Antroji tai visas 
gyvenimas, iki pat šito mano 
rašinio. Ji jau ėjo lygiagrečiai 
ir su mokytojo darbu, netgi 
prieš tai. Flensburge gyvenęs 
žurn. Andrius Vaitkus, ruošda
mas stambų metraštį “Dienos 
be tėvynės”, Vladą pakvietė 
jam rašyti. Šitaip ėmė rinktis, 
jo paties žodžiais, “naivūs ei
lėraščiai ir sentimentalūs pas
kutinių dienų Biržų krašte 
prisiminimai”. Tai buvo 1945 
m. Andrių Vaitkų jis laiko pir
muoju žurnalistinės karjeros 
skatintojų, įkvėpėju. Kitose 
stovyklose sutiko daugiau iš
kilių rašto žmonių: Stasį Lau
cių, Jurgį Jankų, Joną Minel- 
gą, Salomėją Narkeliūnaitę. 
Vienų draugystėje, kitų pavė
sy ėmė ir pats augti.

Amerikoje
Į Ameriką Vladą 1949 m. at

sikvietė Vabalninko kaimy
nas, jo Sutvirtinimo tėvas 
(krikštatėviu vadintas) Juo
zas Laučka. Apsigyvenęs prie 
Niujorko, Great Neck’e, dir
bo atsitiktinius darbus. Ir 
čia jo keliai kryžiavosi su 
mūsų raštijos žymūnais: Alek
sandru Merkeliu, Simu Urbo
nu, Juozu Petrėnu-Taruliu, 
Juozu Tysliava. Jų veikiamas, 
vis giliau ėmė bristi į rašto 
klanus.

Kito vabalninkėno Aloyzo 
Barono prikalbintas, 1950-jų 
rudenį persikėlė į Čikagą, jos 
priemiestį Cicero. Kišenėje 
čiužėdamas ramybės nedavė 
eilėraščių pluoštas. Pasidrą
sinęs, 1952 m., rankraščio tei
sėmis, išleido pirmą ir vienin
telę savo eilių knygelę “Nu
ėję plotai”. Netolimoje apy
linkėje gyveno artimi draugai 
— A. Baronas, Algimantas 
Mackus, Marius Katiliškis ir 
geros pažįstamos — Gražina 
Tulauskaitė, Juzė Vaičiūnie
nė. Bet ne poetams ir beletris
tui pirmą knygelę parodė, o 
būsimam politinių mokslų 
profesoriui Vytautui Vardžiui. 
Jo sprendimas buvęs aiškus ir 
kietas: “Iš tavęs gal išeis ne
blogas žurnalistas, bet poetas 
nebūsi; eilėraščių neberašyk”. 
To užtekę. (Čia rašančiam Vla
das padovanojo visas vėliau iš
leistas knygas, bet “Nuėjusių 
plotų” negavau, ir net jo šei
moje svečiuojantis niekada 
neparodė).

Nauju keliu
Kad vaikystės svajonė ir Vyt. 

Vardžio patarimas pildytųsi, 
1952 m. įstojo į “Draugo” dien
raščio organizuotą, Lojolos 
un-to globotą žurnalistikos 
seminarą. Buvęs rimtas kelių 
mėnesių vakarinis kursas, lan
kytas 25 lietuvių. Jo diplomas 
paskatinęs. Tarp 1950 ir 1978 
m., jo paties užuomina laiške, 

parašęs “šimtus reportažų kul
tūrinėmis ir kitokiomis temo
mis”. Iš tikrųjų parašė ne šim
tus, o tikrai tūkstančius viso
kio pobūdžio rašinių, tik to 
nežino, jeigu jų nerinko. Juk 
jo buvo skelbti, skatinti, ap
rašinėti visi Čikagos lietuvių 
operos pastatymai, visi “Dai
navos” ansamblio renginiai, 
beveik visos JAV ir Kanados 
lietuvių dainų bei tautinių 
šokių šventės, “Antro kaimo” 
spektakliai; visokios atsitik
tinės kultūrinės, religinės, 
gal kiek rečiau politinės ap
raiškos, jeigu tik vykdavo Či
kagoje; iškilių tautiečių am
žiaus sukaktys, jų minėjimai, 
jautrūs nekrologai. Manding, 
po prel. Juozo Prunskio, ku
rio rašinių skaičius senokai 
peržengė dešimties tūkstan
čių ribą, Vladas Būtėnas yra 
pats produktingiausias žur
nalistas. Tik ant vienos ran
kos pirštų suskaitomi neper- 
toliausiai nuo jo atsilikusieji.

Įvairūs leidiniai
Toli gražu ne viskas, ką jo 

išspausdino “Draugas”, “Tė
viškės žiburiai”, “Dirva” ir 
kiti laikraščiai bei žurnalai. 
Po minėtos eilėraščių knyge
lės, buvo išleistos šios jo kny
gos: 1956 m. — “Lenktynės su 
šėtonu” (šiurpūs paskutinių 
karo metų nuotykiai su ginklu 
rankose); 1967 m. — “Kritusieji 
už laisvę” I tomas ir 1969 m. — 
“Kritusieji už laisvę” II tomas 
(autentiški pokario partizanų 
kovų vaizdai bolševikų oku
puotoje Lietuvoje bei kovoto
jų likimai); 1972 m. — “Dabar
ties kankiniai” (apie okupan
tų bolševikų persekiotus, kan
kintus ir nužudytus Lietuvos 
vyskupus, kunigus, tikinčiuo
sius).

Pirmos trys knygos pasirašy
tos išeivijoje daugeliui žino
mu Vlado Ramojaus slapyvar
džiu. Ketvirtajai panaudotas 
Mato Raišupio slapyvardis, bi
jant pakenkti Žemaitijoje gy
venančiai motinai ir iš Sibi
ro grįžusiai vienintelei sesu
tei. Knygoms apie partizanus 
ir tikėjimo kankinius medžia
gą telkė iš Broriiaus Kviklio 
archyvų, tuomet sunkiai pri
einamos okupantų spaudos, 
kontaktų su raudonais ekskur
santais, su kaip nors Vakarus 
pasiekusiais gyvais liudyto
jais.

Reikia įsivaizduoti, kiek 
tūkstančių valandų tokios rū
šies veikalų ruošimas ir para
šymas Vladui kainavo. Laisva
laikio, poilsio valandų, atlie
kamų nuo duoną pelnančio* 
darbo.

Penktoji stambi, albuminio 
formato knyga “Pennsylvani- 
jos angliakasių Lietuva” 1977 
m. išleista Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidyklos. Čia Vla
das buvo koautorius su tauto

Paminklas MARGALIUI - kun.
ŠNAPŠČIUI Sudeikių šventoriuje

Nuotr. N. Budrienės

sakininke Elena Bradūnaite ir 
fotomenininku Algimantu Ke- 
ziu. Ilgesnių atostogų metu, 
keliaudami po kadaise lietu
vių tirštai apgyventas Pensil
vanijos vietoves, lankė labai 
susenusius tautiečius bei su- 
amerikonėjusius jų palikuo
nis, vedė pokalbius, rinko dai
nas, į nuotraukas sėmė veidus 
ir vaizdus. Ekspedicinės “ato
stogos” atliktos 1972 ir 1973 
m. vasaromis, o knyga dar ket
verius metus ruošta. Bet Vla
do tekstai, reportažų forma, 
skelbti tais pačiais kelionių 
metais.

Už šiuos darbus 1973 m. Vla
das Būtėnas gavo pirmąją
l, 000 dolerių žurnalistikos 
premiją (mecenatas kun. dr. 
Juozas Prunskis; vertintojų 
k-ja — Lietuvių katalikų moks
lų akademijos). Vėliau žurna
listikos premijas ėmė teikti 
LB Kultūros taryba. Mažiau 
pastangų reikalavęs, bet so
lidus ir vertingas leidinys 
apie Čikagos Lietuvių operos 
10-metį jo suredaguotas, iš
leistas 1967 m.

Prieš daugiau kaip tris de
šimtmečius “Drauge” ėmė ro
dytis jo skiltis “Dviejuose ho
rizontuose”. Joje paprastai 
būdavo liečiamos dvi skirtin
gos temos: viena kultūrinė, 
kita biografinė ar pan. Ilgai
niui, kad nereiktų naudoti 
“dviejų”, pavadinimas tapo 
tik “Horizontai”. Su retomis 
išimtimis “Horizontus” ras
davome dienraštyje kiekvie
ną šeštadienį, iki 1993 m. lie
pos mėnesio. Dėl gvildenamų 
temų originalumo “Horizontų” 
laukdavo ne tik čikagiečiai. 
Neretai jie būdavo kitų žur
nalistų komentuojami. Keletą 
kartų “Draugo” atkarpose, po 
keliolika-keliasdešimt tęsi
nių, pasirodydavo Vlado žur
nalistinių įspūdžių kronika 
“Dienai riedant vakarop”. 
Laiške man rašo, kad ta kro
nika kol kas tepritempta tik 
iki 1962-jų

LE yra užuominų ir apie Vla
do visuomeninius darbus ke
liuose komitetuose, dar kur. 
Jie nereikšmingi, Vladui-žur- 
nalistui nebūdingi, jų nemi
nėsiu.

Šeimoje ir spaustuvėse
Čikagoje apsigyvenęs, 1953

m. balandžio 11 d. vedė Dalią 
Meškauskaitę. Su ja išaugino, 
į mokslus išleido du sūnus — 
Gintautą ir Eugenijų, dabar 
žinomą “Antro kaimo” aktorių. 
Kad sūnūs liko ir sąmoningais 
lietuviais, Vladas nuopelnus 
atiduoda Daliai, juos vežio
jusiai į lit. mokyklas, skautų 
sueigas, lietuviškus renginius, 
namie tik lietuviškai kalbinu
siai.

Visi rašto darbai, apie ku
riuos čia rašyta, lietuvybei 
paaukoti nemokamai, kai kas 
už dovanų trupinius. Bet šei
mai maitinti, sūnums mokslin
ti reikėjo dolerių. Pirmą de
šimtmetį Čikagoje jam teko 
sunkūs darbai “Hotpoint” šal
dytuvų įmonėje (iki 1960-tųjų). 
Nelengviau, ilgas valandas 
už mažą atlyginimą, darbavosi 
“Naujienų”, dr. Mykolo Mor
kūno ir “Draugo” spaustuvė
se, daugiausia prie linotipų. 
Kai 1967 m. įsispraudė į galin
gą spaustuvininkų profsąjun
gą tikruoju nariu, įsidarbino 
pirma “Chicago Sun-Times”, 
vėliau “Daily News” spaustu
vėse. Gyvenimas prašviesėjo: 
atlyginimas patrigubėjęs, va
landų savaitėje tik 35. Dabar 
jau tikrai buvo “du horizon
tai”: spaudos darbas už dole
rius (prie linotipų) ir spaudos 
darbas prie rašomosios su lie
tuviškais ženklais, už ačiū ...

“Amerikos balse”
Po 28-rių geriausių gyveni

mo metų Čikagoje, 1978 m. spa
lio mėnesį Vladas su Dalia iš
sikėlė į Vašingtoną, D.C., nes 
buvo priimtas darbuotis “Ame
rikos balso” (Voice of Ameri
ca) lietuvių redakcijoje. Bend
radarbiavimą lietuvių spaudo
je valdžios potvarkiai varžė. 
Vienok nesustojo nei “Hori
zontai”, nei aktualūs rašiniai 
“TŽ”. Ateidavo žinios apie Va
šingtono ir Baltimorės lietu
vių veiklą, apie tenykščius ra
šytojus, kultūrininkus, religi
nę (Tomo Žiūraičio ir kitų) 
veiklą, skautus, lit. mokyklą, 
ambasadą ... Sruvo žinios, 
tik nesimatė Vlado Būtėno pa
vardės.

A.a. VLADAS BŪTĖNAS-RAMOJUS su žmona DALIA ir tarp jų sėdinčia 
sesute IRENA BŪTĖNAITE-VALEVIČIENE, buv. Sibiro tremtine

Nuotr. Eugenijaus Būtėno

Vėl Čikagoje
Po 14 metų spaudos darbo 

JAV valdžiai į pensiją išėjęs, 
1992 m. liepos 1 su Dalia grį
žo Čikagon. Spėju, kad visas 
turtelis, knygos ir drabužiai 
į “Chryslerio Cordobą” sutil
po, nes nuosavo namo niekada 
niekur neturėjo. Apsigyveno 
priemiesty Oak Lawn, IL, iš 
anksto vaikų išnuomotam bu
te. Dabar jau tikras pensi
ninkas. Gyvenk, rašyk “Hori
zontus”, nuo 1962-jų ritink die
nas vakarop...

Deja, deja! Piktai ligai už
puolus, liepos 2 d. buvo net 
šešias valandas operuotas. 
Padėčiai susikomplikavus, gi
jimo procesas sulėtėjo. Kai 
šis rašinys redakcijai siun
čiamas, spalio gale, Vladas 
tebėra ligoninėje. Apie visa 
tai nerašyčiau, jeigu nebūtų 
buvę, net pakartotinai, skelb
ta “Drauge”. Ten buvo nurody
ta, kad sveikatos linkėjimų 
laiškelius galima rašyti jo 
namų adresu. Kasdien jį lan
kydama, Dalia į ligoninę nu
neša. Adresą pakartoju: 9661 
S. Karlov Ave. Apt. 301, Oak 
Lawn, IL 60453, USA.

Asmens savybės
Daug reikėtų rašyti apie 

Vladą Būtėną — žmogų, jo žur
nalistines savybes, bet šio ra
šinio rėmai neleidžia. Labai 
trumpai paliesiu porą bruožų. 
Visų pirma — jo jautrumas. 
Ką berašytų, jis rašo jausmin

^GINTARAS express^
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9
Tel.: (416) 604-4400 FAX (416) 604-9748
Darbo vai.: pirm.-penkt. 10-19, šeštad. 10-16 ’express" 
Švenčių proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje. &

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

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

* Galimi priedai prie siuntinių.
* Šventiniai siuntiniai jūsų artimie

siems bus pristatyti per 5-10 dienų.
* Užsakyti šventinius siuntinius galima iki gruodžio 18 d.

Siųskite siuntinius per mus. Visi jūsų siuntiniai siunčiami 
GINTARĄ EXPRESS nemuituojami.

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge 
į. Lolita arba Armandas, tel. (519) 571 -9422 
t, Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 
y Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

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

gai, visa širdimi. Kai tekda
vo kalbėtis apie partizanus, 
apie tautos kančias aplamai, 
jo akyse sužibdavo ašaros. Ne
paprastą jautrumą skaityda
vai jo rašomuose nekrologuo
se. Jei apie laimingus įvykius 
(operą, šokių ir dainų šven
tes), jo džiaugsmas liedavosi 
per kraštus.

Antras, žurnalistui itin svar
bus bruožas — smalsumas. Tai, 
apie ką jis rašys, būtinai pa
sistengdavo pamatyti, paliesti, 
prakalbinti. Užtat pažinojo 
šimtų šimtus solistų, artistų, 
menininkų, visuomenininkų, 
kultūrininkų, politikų, pre
kybininkų, sportininkų, dar 
šiokių ir tokių, įskaitant 
smuklininkus. Per operos 
spektaklių pastatymus kelis 
kartus jis mane nusivedė į 
užkulisius, kur dalyviai per
sirenginėja, grimuojasi. Su
pažindindavo su jam įdomiau
siais ir pabėgdavo, kalbinda
mas vis naujus, vis toliau. Iš 
tų labirintų kelią į salę rei
kėdavo susirasti pačiam ...

Red. prierašas. Baigiant ruoš
ti šį “TŽ” numerį, gautas pra
nešimas, kad po sunkios 
ligos ir gydymosi 1993 m. 
lapkričio 7 d. mūsų ilgametis 
bendradarbis a.a. Vladas Bū- 
tėnas-Ramojus mirė, palikęs 
lietuvių raštijai didelį įnašą 
bei darbštaus, kūrybingo žur
nalisto pavyzdį. Nuoširdžiai 
užjaučiame velionies šeimą ir 
artimuosius.

.k8£ 
1 k9

Šventinis siuntinys 
S2 -15 kg -$105

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

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

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

1 kg 
. 3 lt

... 2 kg 
450 gr 
450 gr



“Džiaugsmas nepražydęs”
Išeivijos poetės DANOS MICKUTĖS-MITKIENĖS 

eilėraščių rinktinė, spausdinta Lietuvoje
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d KIJLTMĖJE VEIKLOJE
IGNAS MEDŽIUKAS '

Ligi šiol Danos Mickutės- 
Mitkienės eilėraščius retsy
kiais rasdavome periodinėje 
spaudoje. Pagaliau neseniai 
buvo išleista jos eilėraščių 
rinktinė “Džiaugsmas nepra
žydęs”.

Dana Mickutė gimė 1899 m. 
Paverkniy vienkiemyje, Stak
liškių vis., Alytaus aps. Vien
kiemis iš trijų pusių apsuptas 
Verknės upės. Šios upės kran
te, apaugusiame medžiais ir 
krūmais, vidutinių ūkininkų 
9 vaikų šeimoje gimė poetė. 
Ji buvo mokytoja, tarnautoja, 
valdininkė. Savo poezijos mė
ginimus pradėjo 1915 m. 1919 
m., siųsdama spaudai eilėraš
čius, pasirašinėdavo Pirmo
sios žibutės slapyvardžiu, ma
nydama, kad ji yra pirmoji 
Dzūkijos krašto moteris, mė
ginanti įsiveržti į poezijos 
šventyklą. Jos eilėraštis “Bi
jūnams žydint” išspausdintas 
“Lietuvos aide” (1919. VI. 15). 
Šiam eilėraščiui, o vėliau ir 
kitiems, kompozitoriai parašė 
gaidas, ir jie buvo Lietuvos 
karių mėgstami dainuoti.

Savo eilėraščius Lietuvoje 
Dana Mickutė-Mitkienė spaus
dino periodinėje spaudoje: 
“Pavasary”, “Ateityje”, “Šal
tinyje”, “Naujojoj romuvoj”, 
“Lietuvoje”, “Trimite” ir ki
tur. Vokietijoje jos eilėraš
čius skaitydavome: “Lietuvos 
kelyje”, “Žingsniuose” ir ki
tur, o atvykusi į JAV spausdi
no “Drauge”, “Lietuvių dieno
se”, “Moteryje”, “Karyje”, “Tė
viškės žiburiuose”.

Liudas Gira, kurį poetė ge
rai pažinojo kaip savo kraš
tietį, rūpinosi, kad būtų išleis
tas jos eilėraščių rinkinys 
“Nepražydęs džiaugsmas”, bet 
jo rankraštis redaguojant kaž
kur dingo. Poetė visą laiką iki 
šių dienų rašė eilėraščius įvai
riomis progomis, juos viešai 
skaitydavo vakaruose ar minė
jimuose ir siuntinėjo spaudai. 
Jos eilėraščiai dažniausiai yra 
proginiai bei patriotiniai ar 
religiniai. Eilėraščių turinys 
apima sielos pergyvenimus, 
laiko įspūdžius, gamtos vaiz
dus. Jos eilėraščiai sukurti 
konservatyvia eiliavimo for
ma, prisilaikant ritmo ir rimo.

Susimąsčiusi apie mūsų gy
venimo netikrumą, jog čia mes 
esame tik kaip svečiai, nes 
mirtis visur suranda, poetė 
rašo:
Pro uždaras duris, 
pro užraktų tvirčiausį 
šešėlin slenka ji, 
nebeldus, nesiklausus. (31 psl.)

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinią parapijos skyriaus š.m. spalio 31 d. surengtoje paveikslų ir keramikos parodoje 
Anapily. Nuotraukos viršuje iš kairės: dail. R. ŽIŪRAITIENĖ, J. ŽIŪRAITIS, J. ANDRULIS, J. BUDRYS, keramikė G. 
KRAŠAUSKIENĖ, N. BUDRIENĖ, A. GRIGALIŪNIENĖ, N. MARIJOŠIENĖ; apačioje: V. MACAS, išstatęs parodoje 
savo tapybos paveikslus, keramikė V. BALSIENĖ - keramikos, aukso, sidabro ir gintaro kūrinius, A. AUGAITIENĖ, 
vyriausia parodos organizatorė, klebonas kun. J. STAŠKUS, atidaręs parodą , Nuotraukos V. Balčiūno

Jaunystę prisiminusi poetė 
susimąsto, ilgėdamasi jaunų 
dienų:
Gražus gyvenimas, kai jaunas 
eini jaunatvės šokio šokti... 
Pavasariai širdy kai kraunas 
ir vasaros kai ima nokti. (45 psl.)

Rinktinėje yra daug eilė
raščių religinio turinio, krei
piant mintis į visatos Kūrėją:
O, Tėve mūsų, kurs esi 
Dangaus mėlynėje bekraštėj, 
Žvaigždžių ir saulės spindesy 
Tavęs negalima surasti. (82 psl.)

Tėviškės ilgesys, jos gamta 
nuveda poetės mintis į gražią
ją Dzūkiją su jos garsia praei
timi:
Yra šalis prie upės Merkio, 
Kraštelis mielas ir puikus, 
Kur mūs Maironis kadais verkė, 
Kada tik žvelgė į Trakus. (135 psl.)

Šioje rinktinėje yra 133 ei
lėraščiai. Turinys suskirstytas 
į 4 dalis: “Pirmieji posmai” — 
tai daugiausia, atrodo, anksty
vi bandymai; “Džiaugsmas ne
pražydęs”; “Kaip lenkiasi 
nendrės” — religiniai eilėraš
čiai ir “Pasiilgimo keliais” — 
patriotiniai eilėraščiai.

Apskritai, poetė savo kūry
boje išreiškia Tėvynės ilgesį 
ir tremties dienas. Čia išsa
koma meilė gimtajam kraštui. 
Ne kartą ji užsimena apie ku
nigaikščių miestą Vilnių, iš
reikšdama savo jausmus jame 
apsilankius. Kituose eilėraš
čiuose pagerbiami savanoriai, 
apgynę Lietuvos laisvę. Ne 
kartą minimi partizanai, pa
sipriešinę prieš atėjūnus ir 
žuvę nelygioje kovoje.

D. Mickutės kūryboje yra 
ir jaunatviškų motyvų. Kai 
kuriuose eilėraščiuose jau
čiamas ryšys su skambiomis 
dzūkų liaudies dainomis. Poe
tei tėviškė miela, nes ten jaz
minai žydi, lakštingalos suo
kia, paukščių koncertai vyks
ta.

Atvykusi po II Pasaulinio 
karo iš Vokietijos su šeima, 
D. Mickutė-Mitkienė apsigy
veno Los Angeles, Ca. Nors 
jau vyresnio amžiaus, dar yra 
judri ir kūrybinga, dalyvauja 
Dailiųjų menų klubo susirin
kimuose, lanko lietuvių pa
rengimus ir, esant progai, su
kuria ir paskaito savo eilė
raščių.

Danos Mickutės eilėraščių 
rinktinė praturtina mūsų iš
eivijos poeziją. Nors poetė 
nepretenduoja į Parnaso di
džiuosius, bet jos kūrybai tu
ri tekti prideranti vieta lie
tuvių grožinėje literatūroje.

Hamiltono lietuvių teatro “Aukuras” moterų grupė, pasipildžiusi naujomis aktorėmis. Iš kairės pirmoje eilėje: 
MARIJA BIEKŠIENĖ, DARIJA JANKŪNIENĖ, GENOVAITĖ LIAUKIENĖ, režisierė ELENA DAUGUVIETY- 
TĖ-KUDABIENĖ, JOLANTA VAIČIULYTĖ ir ALINA ŽILVYTIENĖ. Antroje eilėje: JADZĖ GEDRIMIENĖ, 
JULIJA KISIELAITIENĖ, HILDA VERNECKIENĖ ir MARIJA KALVAITIENĖ Nuotr. R. Chromanskytės

Hamiltono lietuvių dramos teatras pagyvino veiklą

Sukakties eigoje
Hamiltono lietuvių teatras 

“Aukuras” dar neužgeso. Veik
la, nors ir kukli, bet niekada 
nebuvo sustojusi.

1990 m. vasario mėn. atšven
tėme 40 metų kūrybingo darbo 
sukaktį. Tai progai pastatėme 
Kazio Inčiūros dramą “Vincas 
Kudirka”. Po to sekė Antano 
Škėmos “Vienas ir kiti”. Atnau- 
jinom Antano Rūko veikalą 
“Bubulis ir Dundulis”, su ku
riuo išvykome į Lietuvą ir sėk
mingai apkeliavome didžiuo
sius Lietuvos miestus.

Sugrįžę iš gastrolių, nekant
riai laukėme atvykstančio Šiau
lių teatro, kurį priimti reikėjo 
kruopštaus organizavimo ir pa
sišventusių žmonių. Šiaulių 
dramos teatro atvykimas į Ka
nadą buvo didelė šventė. J. Tu
mo-Vaižganto “Dėdės ir dėdie
nės” (inscenizacijos autorė ir 
režisierė Regina Steponavi
čiūtė) pasiekė žiūrovų širdis. 
O taip pat visus pradžiugino 
vaikų pasaka “Dovana prince
sei”. Grupė aktorių atliko šiu
pinį, pavadintą “kakao”, ku
ris iki šiol paliko neužmirš
tamus prisiminimus.

Dana Mickutė-Mitkienė, DŽIAUGS
MAS nepražydęs. Eilėraščių 
rinktinė. Techninė redaktorė - 
Regina Rimkienė. Viršelio ap
lanką ir iliustracijas piešė Pau
lius Jurkus. Išleido Violeta ir 
Mindaugas Gedgaudai. Spaudė 
spaustuvė “Rytas” Klaipėdoje, 
1993 m. 180 psl. Tiražas -1000 egz.

Dar kartą Lietuvoje
1992 m. “Aukuro” režisierė 

Elena Dauguvietytė-Kudabie- 
nė ir aktorė Marija Kalvaitie- 
nė buvo pakviestos Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministe
rijos ir Šiaulių teatro suvai
dinti pagrindinius vaidmenis 
S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
satyrinėje komedijoje “Pini
gėliai”. (Šį veikalą pakartosi
me su Šiaulių dramos teatro 
aktoriais ateinančiais metais 
Kanadoje). Su “Pinigėliais” 
aplankėme visus didžiuosius 
Lietuvos miestus. Vilniaus 
Akademiniame teatre lapkri
čio 5 d. “Aukuro” įkūrėja, re- 
žisierė-aktorė Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė buvo iš
kilmingai pagerbta 70-to gim
tadienio proga. Sveikino ir 
linkėjo, kad ir toliau mus džiu
gintų savo kūrybiškumu, su
teikdama visiems dar ne vieną 
šventę.

Nauji veidai
Grįžus iš Lietuvos, buvo ne

lengva pradėtą darbą tęsti to
liau. Didžioji priežastis — trū
kumas aktoriŲ vyrų. Bet kaip 
visuomet režisierė nenustojo 
vilties. Pradėjo ieškoti veika
lų, kuriuose dalyvautų moterys.

Apsistojo prie garsaus ispa
nų dramaturgo F. Garcia Lorca 
veikalo “Bernardos Albos na
mai” (vertėjas A. Churginas). 
Tačiau nelengva suderinti troš
kimus su galimybėmis — de
šimtys gerų moterims vaidme
nų, neskaitant “kaimynių”, ku
rių scenas teko pataisyti. Re
žisierės pastangos nenuėjo 
veltui. Hamiltono teatro ko
lektyve pasirodys nauji vei
dai. Po ilgos pertraukos su
grįžo visiems gerai pažįstama 
aukurietė Alina Žilvytienė, 
gabi deklamatorė Marija Biek- 
šienė, Darija Jankūnienė, Jad
zė Gedrimienė ir Julija Kisie- 
laitienė. Džiaugiamės iš Lie
tuvos atvykusiomis aktorėmis- 
Hilda Verneckiene, Genovaite 
Liaukiene ir Jolanta Vaičiuly
te. Labai malonu susijungti į 
bendrą darbą su gabiomis, pa
reigingomis aktorėmis. Darbš
čių žmonių teatre visuomet pa
geidaujama.

Režisierei nemažiau rūpi 
ir technikiniai bendradarbiai. 

Gyvenimo kelias
Vis lipam ir lipam gyvenimo kalnan 
Po meilę, gerumą širdy nešdami, 
Po nuoskaudą, žodį, užgautą ir švelnų, 
Po gęstančią saulę šiltam vandeny.

Vis skubam ir bėgam gyvenimo bėgiais 
Akimirkos rieda tolyn traukiniais, 
Pakylam, suklumpam ir verkiam bejėgiais,- 
Mylės kas? Supras kas? Atleis?
O metai išeina: nuskriejančios dienos, 
Minučių saldumas skaudžioj atminty, 
Nutolsta per rudenio dygią rugieną, 
Pasklinda upelio drumstam vandeny.

Vienatvėj skandinam atodūsi gilų, 
Pavargusią dieną, svajonę žmogaus, 
Pasėmę gyvybės žaliuojančio šilo, 
Palieję žemelėn gerumą dangaus.

Akimirkos skuba, išeina į būti, 
Jose - mūsų laimė, viltis ir prasmė, 
Gyvenimo kelio sėja, rugiapjūtė, 
Gyvenimo kelio gyvybės versmė.

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

Mūsų visų gerbiamas Kazimie
ras Mikšys, visais atžvilgiais 
aktyvus žmogus, sveikatai pa
blogėjus, laikinai iš pareigų 
pasitraukė. Be jo pagalbos sun
ku įsivaizduoti naujo veikalo 
pastatymus. Kazimieras iki 
šiol savo namuose be jokio at
lyginimo globojo “Aukuro” de
koracijas. Liksime jam visa
da dėkingi.

Į “Aukuro” valdybą atėjo 
energinga Hamiltono veikėja 
Regina Chromanskytė, kuri 
prisiėmė atsakingas administ
ratorės pareigas. Jaunas ir 
darbštus Aloyzas Liaukus su
tiko rūpintis dekoracijomis 
ir scenos priežiūra. Juozas 
ir Julija Kisielaičiai kruopš
čiai siuva aktorėms aprangas. 
Grimu ir perukais pasirūpins 
mūsų kolegė torontiškė Lilė 
Nakrošienė. Garsai atskrido 
net iš Lietuvos. Paruošė Vir
gis Jasiūnas.

Premjera
Režisierė be galo džiaugia

si, kad “Aukuro” liepsna vėl 
stipriai suliepsnojo. Jos kruopš
tumo, nenuilstamo darbštumo 
ir didelės meilės teatrui re
zultatus pamatysime š.m. lap
kričio 28, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Hamiltone, Jaunimo centre, 
kai vėl nudžiugins visus nauju 
pastatymu, 3 veiksmų drama 
“Bernardos Albos namai”. Ber
nardos vaidmenį atliks Mari
ja Kalvaitienė. Be mūsų ener
gingos ir sumanios režisierės 
šio spektaklio nebūtų. Bet ir 
be kitų aukuriečių pagalbos 
vienas žmogus irgi negalėtų 
savo užmojų įvykdyti.

“Aukuras” labai dėkingas 
klebonui kun. Juvenaliui Liau- 
bai, OFM, už leidimą salėse 
sukrauti “Aukuro” dekoracijas 
ir naudotis scena repetici
joms.

Per 43 kūrybinio darbo me
tus režisierė ir aukuriečiai su 
didele meile teatrui atidavė 
savo duoklę. Turėtume neuž
miršti tų, kurie tiek daug metų 
pasišventę dirbo, kūrė, kad 
scenoje išliktų gyvas lietuviš
kas žodis. Tad kviečiame ir lau
kiame visų atvykti į “Aukuro” 
premjerą lapkričio 28 d. Ha
miltone ir gruodžio 5 d., 3 v.p.p. 
Lietuvių namuose Toronte. E.M.

Aleksandras Mykolas Račkus, 
gydytojas ir numizmatikas, gimė 
1893 birželio 7 d. Čekiškėje, da
bartiniame Kauno rajone, o mirė 
Čikagoje 1965 m. spalio 9 d. Į JAV 
atvykęs 1910 m., studijavo JAV ir 
Kanadoje, tapdamas gydytoju ir 
chirurgu. Medicinos praktika ver
tėsi Čikagoje, didelį dėmesį skir
damas numizmatikos rinkiniams. 
Ten jis redagavo žurnalą “Vytis”, 
1917 m. įsteigė Lietuvių numiz
matikos ir istorijos draugiją. 1935- 
40 m. gyveno Kaune, surengęs di
delę numizmatikos parodą Pasau
lio lietuvių kongrese ir jos ra
dinius padovanojęs Lietuvai. Dir
bo gydytoju JAV konsulate ir Vy
tauto Didžiojo kultūros muziejaus 
istorinio skyriaus vedėju. Čika
gon grįžo 1940 m. Kaune veikian
tis M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus jo šimtuosius gimimo metus 
paminėjo visą vasarą trukusia pa
roda. Jai buvo panaudoti Lietuvai 
padovanoti vertingi A. M. Rač- 
kaus numizmatikos rinkiniai, ap
ėmę Kinijos, Japonijos, Europos 
šalių ir Lietuvos įvairaus laiko
tarpio monetas, medalius, JAV 
lietuvių organizacijų, brolijų, 
klubų vėliavas, uniformas, religi
nius paveikslėlius, indėnų meno 
pavyzdžius.

A. a. prof. dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos universiteto Norma
ne politinių mokslų skyriaus ve
dėjas ir jų dėstytojas, mirė spa
lio 19 d., pakirstas vėžio ligos. 
Velonis, gimęs 1924 m. rugsėjo 2 
d. Kretingos apskrities Beržoro 
kaime, taipgi buvo žymus ateiti
ninkų veikėjas, Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdžio narys, redaga
vęs “Į laisvę” ir “Ateitį”, didelis 
Sovietų Sąjungos politikos žino
vas, paskelbęs daug straipsnių, 
parašęs ir suredagavęs keletą kny
gų Lietuvai svarbiomis temomis. 
Atsisveikinimas su velioniu spa
lio 21 d. įvyko Mayes laidotuvių 
namuose Normane. Ateitininkų 
federacijos ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vardu kalbėjo dr. 
Petras Kisielius, Lietuvių fron
to bičiulių ir Amerikos fondo Lie
tuvos tyrimams (American Foun
dation for Lithuanian Research) 
— dr. Kazys Ambrazaitis, Lietu
vių fondo Čikagęje ir draugų var
du — dr. Antapas Razma. Atsi- 
sveikiniman įsijungė ir šeši uni
versiteto profesoriai. Spalio 22 d. 
gedulines Mišias Oklahomos uni
versiteto St. Thomas More koply
čioje atnašavo ir apeigas atliko 
klebonas kun. Joseph Ross. Po 
pamaldų velionies palaikai iš uni
versiteto koplyčios buvo atlydė
ti į Šv. Juozapo kapines Norma
ne, Oklahomoje. Giliam liūdesy 
liko velionies motina Karolina, 
žmona Nijolė, sūnūs Vytautas ir 
Linas, dukros Rūta, šeimas su- 
kūrusios Ina ir Elzbieta su žen
tais ir keturiais vaikaičiais.

Sovietinės okupacijos metais 
prof. dr. V. Vardys buvo ignoruo
jamas Lietuvoje. Maskvos kontro
liuojama kompartija jo net ne
leido įtraukti “Tarybų Lietuvos 
enciklopedijon”. Atgimusioj Lie
tuvoj jis jau skaitė politinių 
mokslų paskaitas Vilniaus uni
versitete, pripažintas garsiu po
litologu. Didžioji spaudos dalis, 
rašydama apie jo mirtį, naudojosi 
palyginti trumpu ELTOS prane
šimu. Daugiau informacijos apie 
velionies mintis pateikė “Lietu
vos ryto” redakcija, liepos 22- 
23 d.d. paskelbusi jo straipsnį 
“Lietuvos politinė kultūra ir lai
ko reikalavimai”. Remiantis tuo 
straipsniu nekrologe rašoma: 
“Prof. V. S. Vardys perspėjo kad 
ekonominis nusikalstamumas, su
jungtas su politine jėga valsty
bės rėmuose, skatina kurti netei
singą valstybę, o valstybė be tei
singumo, kaip yra sakęs šv. Au
gustinas, yra tik plėšikų gauja. 
Jo nuomone, viena didžiausių 
kliūčių politiniam stabilumui Lie
tuvoje gali būti nenoras tvarky
tis su supriešinta visuomene, tei
singiau nenoras konfrontuoti su 
savo tautos paskutiniųjų 50-ties 
metų istorija ir tai daryti tokiu 
pat tiesumu, kaip daroma su žydų 
tragedija ir genocidu Lietuvoje.” 
Nekrologas baigiamas prof. dr. V. 
Vardžio straipsnio ištraukos ci
tata: “Lietuvai reikia katarsio 
(katarsis — taurinantis apsivaly
mas, V. Kst.). Politinis katarsis 
neįmanomas, nes katarsis visada 
galų gale asmeninis, tačiau poli
tikoje jis vis dėlto pamažu gali 
būti pasiekiamas su institucijų 
ir procesų pagalba. Jis gal nebus 
tyras, bet gali būti pakankamai 
aiškus pagelbėti politinio proce
so vyksmui ...” Nekrologe pa
brėžiama, kad tai buvo velionies 
paskutinis straipsnis Lietuvos 
spaudoje, o jo mirtis yra didelis 
nuostolis ir Lietuvai, ir išeivijai.

Baltijos šalių vaikų psichinės 
sveikatos antroji konferencija 
“Tiesiame tiltus”, trukusi tris 
dienas, buvo surengta Vilniuje, 
Lietuvos moksleivių rūmuose. 
Konferencijoj dalyvavo tėvai, 
bendrijos “Viltis” nariai, augi
nantys psichiškai nesveikus vai
kus, specialistai iš JAV, Austra
lijos, Švedijos, Vokietijos, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos.

“Varšuvos rudeniu” vadina
mas jau trisdešimt šeštą kartą 
1993 m. rugsėjo 17-25 d.d. sureng
tas tarptautinis dabartinės muzi
kos festivalis Lenkijos sostinėje. 
Visas vakarinis rugsėjo 18 d. sim
foninis koncertas buvo skirtas lie
tuvių kompozitorių kūriniams. 
Juos atliko Gintaro Rinkevičiaus 
diriguojamas Lietuvos simfoninis 
orkestras. Koncerte skambėjo Vy
tauto Bacevičiaus (1905-1970) 
“Elektrinė poema” ir “Kosminė 
simfonija", Felikso Bajoro “Sim- 
fonija-diptikas” ir Osvaldo Ba
lakausko “Opera strumentale”. 
Lenkai šiltai sutiko ne tik šiuos 
kūrinius, bet ir juos su dirigentu 
Gintaru Rinkevičiumi atlikusį 
simfoninį orkestrą.

Panevėžio dailės galerija su
rengė šiame mieste gyvenančių 
dailininkų darbų parodą “Pane
vėžio dailei — dvidešimt penkeri”. 
Ji buvo susieta su tada minėta pa
ties Panevėžio miesto 490 metų 
sukaktimi. Parodai buvo sutelkti 
panevėžiečių dailininkų tapybos, 
keramikos, skulptūros, grafikos 
ir tekstilės darbai. Panevėžio 
centre buvo atidaryta “Galerija 
XX”, kurią buvusioje dailės dar
bų parduotuvėje įrengė Gintaro 
Kirchovo vadovaujama uždara ak
cinė bendrovė “Aura”. Bendrovės 
vadovai šią galeriją padovanojo 
Lietuvos dailininkų sąjungos Pa
nevėžio skyriui. Jiems padėkojo 
skyriaus valdybos pirm. J. Lebed- 
nykas. “Galerija XX” atidaryta 
dviejų Panevėžio dailininkų — J. 
Lebednyko ir A. Pajuodžio mažo
sios plastikos bei tapybos kūri
nių paroda.

Poetinis ruduo vis dar rengia
mas Druskininkuose. Šiemeti
niam renginiui į rudeniu alsuo
jančius Druskininkus poetus, 
vertėjus, kritikus ir leidėjus 
sukvietė lietuvių rašytojų PEN 
centras. Programon buvo įtraukti 
naktiniai poezijos skaitymai, 
patriotinės poezijos rytmetys ant 
Liškiavos piliakalnio, jausmin
gos poetų saviraiškos popietė, 
vieno eilėraščio konkursas, svars- 
tybos “Poezija ir laikas”. Aštuntą 
kartą buvo paskirta ir įteikta 1993 
m. Jotvingių literatūros premija. 
Šios premijos sumanytojas yra Si
gitas Geda, dar sovietiniais me
tais ja norėjęs pakeisti oficialiuo
sius valdžios apdovanojimus. Šie
metinė Jotvingių premija teko lat
vių poetui Knutui Skujieniekui. 
Anksčiau šias premijas laimėjo 
Lietuvos ir išeivijos poetai Vy
tautas Bložė, Kornelijus Plate
lis, Henrikas Nagys, Henrikas 
Čagriejus, Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas ir Donaldas Kajokas.

Miko Petrausko (1873-1937), 
pedagogo, kompozitoriaus, lie
tuviškosios operos pradininko, 
120 metų gimimo sukaktis pami
nėta specialiu vakaru Vilniuje, 
Lietuvos menininkų rūmuose. 
Apie sukaktuvininko įnašą lie
tuvių kultūros istorijon kalbėjo 
muzikologė Jūratė Burokaitė, at
siminimais dalijosi dukra Prote- 
lė Petrauskaitė-Skalandienė ir 
dr. Eugenija Šimkūnaitė. Sukak
tuvininko kūrinių programą at
liko solistai ir Lietuvos muzikos 
akademijos choras. M. Petraus
kas, gimęs Palūšėje, dabartinia
me Ignalinos rajone, muzikos ir 
dainavimo mokėsi Rusijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje. Ilgokai gyve
no užsienyje, ypač JAV, ten pa
likdamas savo muzikinio darbo 
pėdsakus lietuvių kolonijose. M. 
Petrauskas, pasinaudodamas Ga- 
brielio Landsbergio-Žemkalnio 
pjese, sukūrė pirmąją lietuviš
ką operą “Birutė”, pastatytą 1906 
m. lapkričio 6 d. Vilniuje. Prisi
mintina ir antroji jo opera “Eg
lė žalčių karalienė”, sukurta 1920 
m. Pastatyta ir jos klavyras iš
leistas Bostone 1924 m. Perkom- 
ponuotą “Eglės žalčių karalienės” 
versiją pakeistu “Eglės” pavadi
nimu Lietuvos operos teatrui pa
ruošė kompoz. Jonas Dambraus
kas. Ji pastatyta Kaune 1939 m. 
M. Petrauskas sukūrė septynio
lika operečių, kai jų labai reikė
jo saviveiklinei scenai. Jis taipgi 
paliko daug harmonizuotų liau
dies ir originalių savo solo dai
nų bei duetų. Palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse, kur dabar ilsisi ir 
jo brolis tenoras Kipras Petraus- 
kas- V. Kst.
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)RISI K I I IMO
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.

Prieš dešimtmetį 5 Australijos lietuviai golfininkai viešėjo Toronte. Jie buvo svečiai torontiškių prieš III-sias 
PLS žaidynes Čikagoje. Nuotraukoje 1983 m. birželio 18 d. draugiškose varžybose su torontiškiais golfo aikštyne. 
Iš kairės pirmoje eilėje: Stasys Kėkštas, Pranas Gružauskas (Canberra); antroje eilėje: Aloyzas Kuolas, Vytautas 
Balsys, Stasys Rukša, Vidas Kuncaitis (Adelaide), Tadas Žilinskas (Canberra), Jurgis Karpavičius (Sydney), Petras 
Stauskas, Sigitas Krašauskas, Adomas Grigonis ir Otto Baltrušaitis (Melbourne) Nuotr. Iš Sig. K. albumo

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

32 Pasadena Gardens, Toronto. Ontario. M6S4K5. 
telefonas (416) 766-5367

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DvL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

IN THE

"Ali THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE vvorld-

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

Sėkmingos varžybos
Pasaulio lietuvių šaudymo sporto 

varžybos pirmų kartą įvyko Hamil
tone klubo Giedraitis ir Mt. Albert 
latvių “Beržainė” šaudyklose 1993 m. 
rugsėjo 21-25 d.d. Jose dalyvavo 
taip pat 12 sportininkų iš Lietuvos. 
Šiam įvykiui nuo pradžios iki var
žybų paskutinės dienos ir sporti
ninkų išlydėjimo atgal į Lietuvą, 
talkinant būriui pagalbininkų, va
dovavo Balys Savickas. Jis yra il
gametis šaudymo sporto organiza
torius, taip pat ŠALFASS-gos šau
dymo sekcijos vadovas. Varžybos 
buvo vykdomos įvairiose šaudymo 
šakose, A, B ir senjorų klasėse.

Varžybinė informacija. “Trap” 
(skraidančiųjų lėkštelių) šaudy
mo varžybų pirmųjų trijų vietų 
laimėtojai ir jų pasiekti rezulta
tai; 200 iš 16 jardų: A klasėje - I v. 
R. Svilas, 185 (Mount Hope), II v. 
A. Svilas, 185 (M.H.) ir III v. V. Blons- 
kis, 184 (Vilnius), (dalyvavo dar šio
je klasėje - J. Mačionis, 181 (Hamil.), 
A. Jašinskas, 150 (Kaunas) ir R. 
Paukštė, 135 (Vilnius); B klasėje -
I v. P. Armonas, 150 (Hamil.); sen
jorų klasėje - I v. J. Stankus, 175 
(Hamil.), II v. V. Svilas, 170 (M.H.), 
ir III v. V. Verbickas, 159 (Cambridge) 
Can.).

Išlyginimas (H.K.): A klasėje - I v. 
V. Blonskis (Vilnius), atstumtas 24, 
pataikyta 84, II v. J. Stankus (Hamil.), 
atst. 23, 81 plius 40, ir III v. V. Svi
las (M.H.), atst. 23, 81 plius 39; sen
jorų klasėje - I v. A. Šimkevičius 
(Port Carling), atst. 22, 75 plius 20,
II v. L. Kulikauskas (Kaunas), atst. 
21, 75 plius 16 ir III v. V. Verbickas 
(Cambridge), atst. 22,73.

Dvigubi (100 taikinių): A klasėje -
I v. A. Šimkevičius, 83 (Port Car
ling), II v. V. Blonskis, 81 (Vilnius) 
ir III v. J. Stankus, 50 (Hamil.); sen
jorų klasėje -1 v. R. Svilas, 67 (M. H.),
II v. L. Kulikauskas, 61 (Kaunas) ir
III v. V. Svilas, 57 (M. H.).

Iš viso 400 galimų: čempionų kla
sėje - I v. V. Blonskis, 349 (Vilnius), 
II v. R. Svilas, 330 (M. H.) ir III v. A. 
Keršulis, 322 (Vilnius); A klasėje -
I v. A. Svilas, 321 (M.H.), II v. V. Svi
las, 308 (M.H.) ir III v. J. Stankus, 
306 (Hamil.); B klasėje -1 v. K. Deks- 
nys, 243 (Hamil.); senjorų klasėje - I 
v. A. Šimkevičius, 304 (Port Carling),
II v. L. Kulikauskas, 284 (Kaunas) ir
III v. V. Verbickas, 278 (Cambridge).

Kulkinio šaudymo varžybų pirmų
jų trijų vietų laimėtojai ir jų pa
siekti rezultatai: Greitošauda į ap
valų taikinį pistoletu (pratimas 
MP-10); A klasėje - I v. A. Vaitiekū
nas, 549, II v. L. Bernotas, 508 ir III 
v. V. Beišinas, 363 (visi iš Lietuvos); 
B klasėje - I v. F. Jokubauskas, 491,
II v. A. Strazdas, 479 (abu iš Lietu
vos) ir III v. J. Šostakas, 363 (JAV); 
senjorų klasėje - I v. V. Kalmantas, 
458 (Liet.), II v. J. Usvaltas, 428 ir
III v. B. Savickas, 298 (abu iš Kan.). 
(P.S. Šiose varžybose A klasėje A. 
Blonskis, pasiekęs 317 (Liet.) ir M. 
Geštautas 299 (Kan.), į laimėtojų 
grupę nepakliuvo).

30 plius 30 šūvių standartiniu 
sportiniu pistoletu (pratimas MP-5); 
A klasėje - I v. A. Vaitiekūnas, 558, 
II v. L. Bernotas, 513 ir III v. V. Bei
šinas, 397 (visi iš Lietuvos); B kla

sėje - I v. A. Strazdas, 525, II v. F. 
Jokubauskas, 501 (abu iš Lietuvos) ir 
III v. J. Šostakas, 361 (JAV); senjorų 
klasėje - I v. J. Usvaltas, 469 (Kan.), 
II v. V. Kalmantas, 425 (Liet.) ir III 
v. B. Savickas, 292 (Kan.).

60 šūvių gulomis (8 kg šautuvu); A 
klasėje - I v. R. Šostakas, 572 (JAV), 
II v. V. Šeputa, 569 (Kan.) ir III v. A. 
Marcinkevičius, 559 (Kan.); B klasėje
- I v. A. Vaitiekūnas, 559 (Liet), II 
v. S. Kublickas, 542 (Kan.).

3x20 šūvių (8 kg šautuvu); A klasė
je - I v. R. Šostakas, 536 (JAV), II v. 
V. Šeputa, 523 (Kan.) ir III v. A. Mar
cinkevičius, 492 (Kan.). (P.S. S. Kub- 
lickaS (Kan.) šioje klasėje pasiekė 
469).

60 šūvių gulom (3.5 kg šautuvu); A 
klasėje -1 v. A. Marcinkevičius, 576x9 
(Kan.), II v. V. Šeputa, 570x13 (Kan.) 
ir III v. L. Miškinis, 562x9 (Liet.); 
B klasėje -I v. A. Vaitiekūnas, 561x13 
(Liet.), II v. L. Bernotas, 532x7 (Liet.) 
ir III v. S. Kublickas, 503x7 (Kan.); 
senjorų klasėje - I v. R. Šostakas, 
561x9 (JAV), II v. V. Kalmantas, 
525x7 (Liet) ir III v. A. Jusys, 462x3 
(Kan.). (P.S. A. Aušrotas (Kan.) A 
klasėje pasiekė 267x0.

3x20 šūvių (3.5 kg šautuvu); A kla
sėje - I v. V. Šeputa, 556x11 (Kan.), 
II v. A. Marcinkevičius, 549x2 (Kan.) 
ir III v. L. Miškinis, 523x0 (Liet.); 
B klasėje -1 v. A. Vaitiekūnas, 516x7 
(Liet.), II v. R. Šostakas, 515x3 (JAV) 
ir III v. S. Kublickas','503x3 (Kan.).

Varžybose vadovautasi ATT tai
syklėmis. Rugsėjo 19, sekmadienį, 
varžybos pradėtos Mišiomis Hamil
tono lietuvių Aušros Vartų para
pijos šventovėje ir susipažinimo 
pietumis parapijos salėje. Rugsė
jo 20 d. pasiruošimo varžyboms 
diena, rugsėjo 21-22 d.d. šaudymo 
iš pistoleto varžybos, rugsėjo 23- 
24 d.d. “Trap” varžybos, rugsėjo 25, 
šeštadienį - .22 kai. šautuvo var
žybos ir finalai. Po jų laimėtojų 
apdovanojimai, iškilmingas pasau
lio šaudymo pirmenybių uždarymas 
ir vakarienė klube Giedraitis.

Pirmųjų pasaulio lietuvių šau
dymo sporto varžybų organizaci
nį komitetą sudarė: Pr. Berneckas
- pirm., vicepirmininkai - K. Deks- 
nys ir J. Stankus, sekr. A. Pūkas, 
ižd. J. Nešukaitis. Varžybų vykdo
mąjį komitetą: pirm. Balys Savickas, 
vicepirm. A. Šimkevičius, V. Svilas, 
pik. A. Garlauskas ir J. Usvaltas.

1996 Atlanta - 2000 Sydney
Dar pora metų iki olimpinių žai

dynių Atlantoje, kurioms jau viso pa
saulio sportininkų “grietinė” ruo
šiama didžiajam pasirodymui. Tarp
tautinis olimpinis komitetas IOC 
padarė jau nuosprendį, kur bus vyk
domi sekantys žaidimai po Atlantos. 
Monako kunigaikštystės kurorte 
Monte Karlo 88 I0C nariai iš 75 
kraštų per kelis balsavimus nu
sprendė 2000-jų metų olimpinių 
žaidynių rengimą patikėti Austra
lijos didmiesčiui Sydney. Rimtas 
konkurentas australams buvo Ki
nijos sostinė, pralaimėjusi tik dviem 
balsais (43:45). Kas nulėmė šį bal
savimą Kinijos nenaudai nėra vi
sai aišku, tačiau, reikia manyti, kad 
JAV žmogaus teisių gynėjai, Tibeto 
1949 m. prievarta įjungimas į Ki-

nijos liaudies respubliką, jaunimo 
akciją ir kt. lėmė rezultatus.

Tibeto jaunimo kongreso, laiki
nai veikiančio Indijoje, atstovas 
Tsewangas Phuntso pareiškė: “Man 
ir mano draugams Pekin yra drau
dimų ir represijų tvirtovė”. “Aš esu 
čia, kadangi buvau priverstas iš 
Pekin pasitraukti j Australiją”, - 
pasakoja demokratinės Kinijos są
jungos, vienijančios visus protes
tus, atstovas Xu Kenas, 1989 m. de
monstracijos Tienanmen aikštėje 
dalyvis, - “nuo 1989 m. Kinijoje 
nėra jokio žmogaus teisių gerbimo 
pagerėjimo. Kinijos vyriausybė vie
na sako, o kita daro - tebekankina, 
tebekalina ir tebebaudžia mirties 
bausme savo gyventojus. Jeigu 2000 
m. Olimpinių žaidynių sostine vis 
dėl to būtų buvęs pasirinktas Pe
kin, Kinijos režimas ir jo aukos vi
siškai būtų įsitikinę, kad pasaulio 
visuomenė abejinga žmogaus teisių 
pažeidimams mūsų šalyje”.

Sydney yra didžiausias Australi
jos miestas su 3.4 mil. gyventojų. 
Susitelkę didelės italų, graikų, viet- 
nameičių, slavų ir kitų tautybių 
kolonijos. Čia gyvena ir apie 3000 
lietuvių, daugiausia pokario atei
vių. Turi savo sporto klubą “Kovas”. 
Pagrindinės olimpinės sporto bazės 
yra Bankstoune, netoli Lietuvių na
mų. Reikia manyti, kad ši lietuviš
koji kolonija olimpiados metu su
teiks tautiečiams sportininkams 
iš Lietuvos puikią užuovėją ir bus 
jų globėjai.

2000-ųjų metų olimpiados rengė
jai pažadėjo visiems žaidynių daly
viams pilną išlaikymą (kelionė, 
matininmas, pragyvenimas). Be to, 
kiekvienas sportininkas galės at
sivežti du draugus ar giminaičius.

Metinis posėdis

Kanados lietuvių sporto fondo po
sėdis įvyko 1993 m. spalio 19 d. Da
lyvavo - pirm. Pr. Berneckas, B. Sa
vickas, M. Empakeris, R. Sonda, M. 
Leknickas, J. Gustainis ir Sig. Kra
šauskas. Neatvyko - ižd. J. Nešukai
tis ir Alg. Banelis. Buvo svarstoma, 
kaip sutelkti daugiau lėšų. Kaip ži
noma, fondo kapitalas yra nejudo- 
mas, o palūkanos atiduodamos ŠAL- 
FASS-gai, jos veiklai palaikyti.

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

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

Xjy CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro apveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Pasaulio lietuvių šaudymo sporto pirmenybėse 1993 m. rugsėjo 23 d. 
Hamiltone, klubo Giedraitis šaudykloje. Pirmoje eilėje antras iš kairės 
šių varžybų pagrindinis vadovas BALYS SAVICKAS. Stovi pirmas iš kai
rės A. ŠIMKEVIČIUS, daug pasidarbavęs varžybų pravedime, sekantis - V. 
BLONSKIS, Lietuvos šaudymo sporto sąjungos atsakingasis sekretorius

Nuotr. A. Pūko

Ateitininkų žinios
Bendros ateitininkų Kūčios bus 

gruodžio 19 d. Skirkime tą popie
tę džiaugsmingam Kalėdų pras
mės paminėjimui, tarpusavio ry
šių sustiprinimui, pabendravi
mui. O.G

Skautų veikla
• Lapkričio 18 d., 7.30 v.v., 

skautų būkle “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų tėvų komiteto posėdis.

• Kapinių lankymo dieną skau
tininkai: S. Kuzmas, F. Mockus, 
V. Morkūnas, V. Sendžikas ir V. 
Skrinskas aplankė mirusiųjų skau- 
tininkų-kių kapus ir uždegė žva
kes.

• Lietuvos skautų-čių 75 m. su
kakties šventė Lapkričio 1-oji jau 
paminėta draugovėse. Bus vėl pri
siminta ir gruodžio 5 d. skautiškų 
Kūčių metu.

• “Rambyno” sk. tuntui vado
vauja pareigingas, turintis daug 
patyrimo gilvelistas s. A. Senkus. 
Jo anksčiau eitos pareigos LSS- 
goje: prityr. skautų draugininkas, 
“Romuvos” stovykloj programos 
vedėjas, “Ąžuolo” mokyklos inst
ruktorius, sk. vyčių būr. vadas, 
LSB vadovų lavinimo skyr. vedė
jas, “Romuvos” stovyklos viršinin
kas, Jubiliejinės 1983 m. stovyk
los organizatorius, vyriausio skau
tininko pavaduotojas. Pareigos 
kanadiečių sk. organizacijoj: 
skautų ir prityr. sk. draugininkas, 
rajono administratorius, Gilvelio 
mokyklos instruktorius ir tos mo
kyklos vedėjas. Pakeltas į skauti
ninko laipsnį, apdovanotas Tėvy
nės sūnaus ir už nuopelnus žy
menimis. Šiuose LSS rinkimuose 
kandidatuoja bendru sąrašu į LSS 
taryba. M.

• Derinantis prie Lietuvoje 
įvyksiančios Dainų ir tautinių 
šokių šventės bei Jaunimo kong
reso, nutarta 1994 m. vasaros sto
vyklą “Romuvoje” rengti rugpjū
čio 7-20 d.d. Pirmasis tos stovyk
los reikalais pasitarimas šaukia
mas lapkričio 24 d., 7.30 v.v., skau
tų būkle. Sueigą kviečia ir visų 
laukia rajono vadė v.s. A. Balta
kienė. A.B.

LIETUVIŲ A n 
■Tiii KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
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. (gyvybėsdrauda)

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)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. 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

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

MONTREALYJE^j^RI
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
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 LIETUYĄ
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
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

resyviųjy konservatorių po
litikę, sustabdydamas atlygi
nimų didinimų ir netgi pra
dėdamas jų mažinimą. Dėl įsi
pareigojimų NDP socialis
tams nevykdymo premjeras 
Bob Rae šiemet neteko beveik 
trečdalio Ontario NDP socia
listų partijos narių. Anksčiau 
šis provincinis NDP sparnas 
jų turėjo 30.100, o dabar liko 
tik 22.600. Esą dėl premjero 
Bob Rae klaidų skaudus pra
laimėjimas ištiko ir Kanados 
NDP socialistų partiją.

Premjerui Bob Rae rūpes
tį kelia lapkričio 27 d. Toron
te įvyksiantis Ontario NDP 
socialistų tarybos posėdis. 
Spaudos konferencijoje jis 
teigė, kad jo vadovybės klau
simas posėdyje nebus kelia
mas. Esą Ontario NDP socia
listų konstitucija vado klau
simą leidžia kelti tik visų On
tario NDP socialistų atstovų 
suvažiavime 1994 m. lapkričio 
mėnesį. Premjeras Bob Rae 
žurnalistams teigė, kad jo pa-

GEDAS A. SAKUS,
Toronto lietuviams gerai žinomas 
iškilus profesionalas, Northern Te
lecom Switching Networks prezi
dentas, yra paskirtas The National 
Quality instituto tarybos pirminin
ku (Chairman of the Board). Taipgi 
jis yra plačiai žinomas ir vertina
mas kaip gabus vadovas Kanados 
verslų organizacijose 
į

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).

Antanas “Tony” Genys 
232-9000

Re/Max Professionals Inc. Realtor
1 East Mall Cres., Etobicoke 

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

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

Prašykite informacijų.
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

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

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

sirinktai politikai pritaria mi- 
nisterių kabineto nariai ir 
NDP parlamentarai.

Tačiau finansų ministeris 
Floyd Laughren ir kai kurie 
kiti valdžios pareigūnai pra
sitarė, kad tarybos posėdyje 
bus kalbama ir apie Kanados 
NDP socialistų visišką pralai
mėjimą Ontario provincijoje. 
Tada gali būti paliesta ir prem
jero Bob Rae pasirinkta tak
tika. Ontario NDP socialistų 
provincinė sekretorė Jill Mar- 
zetti primena, kad partijos 
konstitucija balsų dauguma 
tarybos posėdyje leidžia 
pareikalauti ankstesnio par
tijos atstovų suvažiavimo va
dovybės klausimu.

Ontario darbo federacija, 
jungianti šios provincijos uni
jas ir turinti apie 800.000 na
rių, taip pat ruošiasi šiemeti
niam suvažiavimui. Į jį prem
jeras Bob Rae net nebuvo pa
kviestas. Atrodo, ten bus ašt
rios diskusijos, liečiančios 
Ontario NDP socialistų ir jų 
vado Bob Rae nutolimą nuo 
darbo unijų. Federacijos na
riai netgi kalba apie Ontario 
NDP socialistų susigrąžinimą 
po savo sparnu. Unijų nusivy
limą Ontario NDP socialistų 
ir jų premjero Bob Rae takti
ka atskleidžia jų sustabdoma 
finansinė parama, narių pra
dėtas pasitraukimas iš NDP 
socialistų.

Spaudoje teigiama, kad On
tario darbo federacija savo 
suvažiavimui yra paruošusi 
13 puslapių diskusinį raštą, 
aštriai kaltinantį pirmąją On
tario NDP socialistų vyriau
sybę ir jos premjerą Bob Rae 
socialistinių idėjų išdavimu. 
Galutinis sprendimas grei
čiausiai bus padarytas Onta
rio NDP socialistų konstitu
cijos pertvarkymu šios parti
jos suvažiavime 1994 m. lapk
ričio mėnesį. Konstitucijos 
reformon norima įjungti On
tario darbo federacijos na
rius, priklausančius Ontario 
NDP socialistams. Pakeista 
konstitucija griežtai reikalau
tų, kad NDP socialistų vadai 
laikytųsi suvažiavimuose pri
imtų nutarimų. V. Kst.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

PARDUODAMAS
dviejų miegamųjų namas 
(bungalow), šviesus, labai švariai 
išlaikytas Bloor-lslington rajone; 
tik ką baigtas įrengti rūsys su at
skira prausykla. Geras pirkinys 
pensininkų porai. Moderniški 
(Thermal) langai. Prie namo pri
jungtas garažas. Tvoros iš visų 
pusių. Puiki gyvenvietė jaunai 
šeimai. Arti požeminio.

Toronto Maironio mokyklos “princesės” ir “raganėlės” Kaukių dienoje
Nuotr. G. Paulionienės

TO ROM T ©«T
Baltijos kraštų ir Rytų Eu

ropos kultūros ir meno centro 
fondas, įsteigtas dail. R. Ric
kevičiaus, Toronto kredito ko
operatyve “Parama” atidarė 
sąskaitą nr. 10813.

“Vyturio” leidykla Vilniuje 
1993 m. išleido torontiškio 
rašytojo Juozo Kralikausko is
torinių romanų trilogiją vieno
je knygoje, pavadintoje “Titna
go ugnis”. Jon įeina romanai: 
“Titnago ugnis”, “Mindaugo nu
žudymas” ir “Vaišvilkas”. 1992 
m. Vilniuje buvo išleistos šio 
rašytojo apysakos “Įkaitę Vil
niaus mūrai” ir “Vėlinės” vie
noje knygoje. Šiais metais (1993) 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija Vilniuje išleido 
stambų J. Kralikausko veikalą 
“Psichologijos įvadas”, kuris 
buvo jo parašytas Lietuvoje, 
bet išleidimas sukliudytas oku
pacijų.

Toronte gyvenusį ir mirusį 
rašytoją a.a. VYTAUTĄ TAMU- 
LAITĮ pagerbė ne tiktai vieti
nė lietuvių visuomenė, bet ir 
literatūrinė Lietuvos spauda - 
“Naujasis Dienovidis”, “Lite
ratūra ir menas” bei kiti perio
diniai leidiniai. “Literatūra ir 
menas” 1993 m. 40 nr. išspaus
dino nekrologą antrašte 
“Žvaigždei užgesus”. Jo auto
rius Jonas Linkevičius iškelia 
velionies meistriškumą vaikų 
literatūros srityje. Jis primena 
“Lietuvių enciklopedijos” tvir
tinimą, esą V. T. “stovi pirmo
siose mūsų vaikų literatūros 
klasikų gretose”, bet apgailes
tauja jo ignoravimą lietuvių eg
zodo literatūros istorijoje, kur 
esą paskirta vos “trijų eilučių 
pastraipėle”. Nekrologas apie 
velionį “Tėviškės žiburiuose” 
tebėra ruošiamas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam mūsų mie

liems draugams už surengtas 
mums namo įkurtuves, kurios bu
vo tikra staigmena.

Ypatingas ačiū J. E. Bukšaičiams 
ir J. Vingelienei, kurie'įdėjo la
bai daug darbo ne tik ruošiant 
vaišes, bet ir atvežant svečius, ku
rių nebūtų buvę, jeigu ne J. Vinge- 
lienė.

Dar kartą nuoširdus ačiū už vai
šes, dovaną ir gražius linkėjimus. 
Visa tai primins mums ilgai šį ma
lonų vakarą, praleistą mūsų drau
gų tarpe naujame mūsų namelyje.

Jūsų -
Vladas ir Levutė Pevcevičiai

Prašo pagalbos
Invalidė 18 metų mergina bū

tų labai dėkinga, jei kas galėtų 
jai padovanoti atliekamą ar varto
tų aprangos daiktų - drabužių ava
lynės. Motinos adresas: Ramutė 
Raukštienė, Veteranų 6-6, Demba- 
va, Panevėžys 5337, Lietuva.

Nori susirašinėti
Algimantas Andruška, 46 m. 

amžiaus, žuvusio 1952 m. parti
zano sūnus, vienas pirmųjų ne
priklausomos Lietuvos ūkinin
kų, baigęs aukštuosius mokslus, 
norėtų susirašinėti su Kanados 
lietuviais, palaikyti pastovius 
ryšius. Vedęs, augina du vaiku
čius. Turi 15 ha žemės, būtiniau
sią techniką ir šiek tiek gyvulių. 
Rašyti: A. Andruška, 5460 Kruo
piai, Akmenės rajonas, Lietuva.

A. a. dr. Broniaus Valadkos 
atminimui, nuoširdžiai už
jausdami brolį Aleksą Valad- 
ką, seserį Eugeniją Čižikienę 
bei jų šeimas, Danutė ir Ge
das Sakai, Rūta ir Algis Pace- 
vičiai, Janina Pacevičienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $60.

A. a. Jadvygos Albrechtie- 
nės atminimui, užjausdami 
sūnų Finlandrą ir jo šeimą, 
Ignas ir Viktorija Girdzevičiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Kazimieros Kasperai- 
tienės atminimui, užjausdami 
brolį Zigmą Gįrdauską ir šei
mą, Eug. K. Gapučiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antano Ūso atminimui, 
užjausdami seserį Onutę Gir- 
dauskienę ir šeimą, Eug. K. Ga
pučiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Per 40 metų Lietuvių evan
gelikų-liuteronų Išganytojo 
parapijos moterų draugijos 
sukakties minėjimą gautos au
kos: $200 — M. E. Bumeiste- 
riai, I. V. Dauginiai, M. Reinar- 
tienė, I. P. Šturmai; $100 — E. 
Šturmienė, dr. J. A. Sungai- 
los; $50 — A. Kanapka. Taip 
pat didele auka prisidėjo A. 
A. Langai. Draugijos narių 
nuoširdi padėka.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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 (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.

PADĖKA
1993 m. rugsėjo mėn. 20-26 d.d. 

Toronte įvyko Pasaulio lietuvių 
šaudymo sporto varžybos, kurio
se dalyvavome ir mes, šio sporto 
mėgėjai iš Lietuvos. Tokios var
žybos - tai pažymėtinas įvykis, at
veriantis visiškai naują lietuvių 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
istorijos puslapį. Mes susipažino
me su daugeliu žmonių, daug bend
ravome bei diskutavome įvairiau
siais klausimais.

Mūsų delegacijos vardu dėkoju 
organizatoriams, rėmėjams, pagal
bininkams - visiems, kurių dėka 
įvyko šios varžybos: Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, šių varžybų 
globėjui, aktyviems organizato
riams ir vykdytojams: Pranui Ber- 
neckui, Elenai ir Antanui Šimke- 
vičiams, Klarai ir Kazimierui Deks- 
niams, Baliui Savickui, Jonui Stan
kui, Algirdui Pukui, Vytautui Svi- 
lui, Juozui Usvaltui, Hamiltono 
lietuvių medžiotojų ir žūklautojų 
klubo Giedraitis nariams, prave- 
dusiems pagrindines šaudymo var
žybas, Daliai ir Albinui Artičko- 
niams, Genei ir Vytautui Kairiams, 
Magdalenai ir Pauliui Krilavi- 
čiams, Tusei ir Zigmui Zaleskiams, 
Teresei ir Viktorui Gražuliams, 
Alinai ir Kaziui Žilvyčiams, p. Bi- 
levičiui, Elvyrai ir Juozui Bajorai
čiams, priėmusiems per varžybas 
į savo namus mūsų šaulius.

Nuoširdus ačiū “Audra Travel 
Corp.” vadovei Audronei Kairie
nei, per trumpą laiką ir palankiai 
mums išsprendusiai mūsų kelio
nės į Kanadą problemas.

Sudiev visiems ir iki pasima
tymo Lietuvoje!

Dr. Vytautas Blonskis,
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) "|"g| ■53Q_’JQ7Q

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
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

Įvairios žinios
Misijonierius Indijoje kun. 

Paul Cruz, sveikindamas su 
ateinančiomis Kalėdomis, pra
šo paramos jo naujai misijai. 
Būtų naudinga rožiniai, statu
lėlės, medalikėliai, škaplie
riai, vartoti Kalėdų atvirukai, 
žurnalai ir panašūs daikteliai. 
Adresas: Fr. Paul Cruz, St. 
George Church, Aravila, Kava- 
nad P.O., Kollam - 691-003, Ke
rala, India. Inf.

Vytautas Vebeliūnas, kaip 
rašoma Niujorko dienraštyje 
“Newsday” lapkričio 2 d. lai
doje, Niujorko lietuvių bend
ruomenės vadovas, 63 m. am
žiaus, teisme rastas kaltu. Esą 
jis pasisavinęs daugiau kaip 
8 mil. dolerių iš savo paties 
įsteigto kooperatyvo lietu
viams Niujorke. Jam gresia 20- 
ties metų įkalinimas.

KLB tarybos narys Algiman
tas Eimantas, šią vasarą ilgė
liau viešėjęs Lietuvoje, užmez
gė ryšius su Kauno IX-tojo for
to muziejaus direktore Zita 
Nekrošyte ir jai paliko įdo
mių nuotraukų apie nacių kon
centracijos stovyklas, kurio
se mirė nemažai lietuvių. Mu
ziejaus direktorė kreipiasi į 
išeivijos lietuvius prašydama 
įvairios medžiagos — doku
mentų, laiškų, nuotraukų — 
susijusios su nacių vergų sto
vyklomis. Adresas: Kauno IX 
forto muziejus, Žemaičių pi. 
73,3032 Kaunas, Lietuva.

Knygų rišykla I

“SAMOGITIA”
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus.
A- Plėnys

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

5 |M^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
& patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. 

RF/UK West Realty Inc.

I K 1678 Bloor Street West Į-yy
Toronto, Ontario M6P 1A9 Į

An independent member broker Ofoone*. (416) 769-1616

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

OrriUĮK- DRESHER Ltd.
Real Estate

IRO 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.

0 INSURANCEOlVlL^IlILrV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Kard. Carterio medaliu bu
vo apdovanotas Antanas Repšys 
už pavyzdingą Mišioms tarnavimą.

— Ateinantį sekmadienį bus 
renkama antroji rinkliava pasau
lio misijoms.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose nuolat ruo
šiamos įvairios parodos. Prašo
me aplankyti. Taipgi muziejuje 
yra naujai įrengta ir sutvarkyta 
biblioteka. Kviečiame ja naudo
tis. Dr. Rasai Mažeikaitei išvy
kus Lietuvon pravesti seminarą 
Klaipėdos universitete, lapkri
čio mėnesį muziejus bus atida
rytas lankytojams tik sekmadie
niais nuo 10.30 v.r. iki 3 v.p.p.

— Anapilio knygyne galima gau
ti kalėdinių sveikinimo kortelių, 
vaizdajuosčių žurnalą “Lietuviai” 
ir sieninį nuplėšiamą kalendo
rių iš Lietuvos.

— Mišios lapkričio 14, sekma
dienį, 9.30 v.r. už Paulionių šei
mos mirusius, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 11 v.r. už a.a. Antaną 
Klimą ir a.a. Vladą Šešelgį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 190 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė dr. V. W. Kadis, Lietu
vių bendruomenės apylinkės 
pirm, iš Edmontono, Albertos. 
Svečius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos narys H. 
Sukauskas.

— LN valdybos posėdis — lap
kričio 18, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lapkričio 21 d., 1.30 v.p.p., 
bus rodomas filmas “Pabudimas”.

— Ligonių lankytojai šaukiami 
pasitarimui lapkričio 17, trečia
dienį, 7 v.v., Lietuvių namuose. 
Žinantys apie sergančius ar pa
galbos reikalingus tautiečius 
prašomi pranešti V. Kulniui tel. 
769-1266 arba dalyvauti šiame 
pasitarime.

— Sekmadienio popietėse gali
ma įsigyti įvairių Lietuvos dien
raščių, kurie gaunami oro paštu.

— LN metiniame koncerte daly
vaus dainininkė Marina Grenovi- 
kaitė. Ji 1978 m. baigė Kauno kon
servatoriją ir dainavo daugelyje 
muzikos festivalių visoje Euro
poje. Šiuo metu ji gyvena Toronte.

Aukos slaugos namams
$50 — Stasys ir Ona Žvirbliai 

a.a. Zigmo Pulianausko atmini
mui, $20 — Stefa ir Petras Jauniai 
a.a. Onos Macijauskienės atmi
nimui. Aukos Slaugos namų staty
bai priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose ar
ba tiesiog siųsti šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo $500 — P. Kučinskaitė; 
$300 — J. J. Zenkevičiai; $200
— F. Barzdžius, J. Yurkus; $150
— A. Krakauskas; $100 — V. 
Matulevičius, dr. A. M. Kiškiai, 
E. Ališauskienė, dr. A. S. Ba
cevičiai, R. Bražukienė $50 — 
O. Yčienė, A. Zalagėnas, V. Va- 
linčius; $30 — B. Jonaitienė 
ir dukros (a.a. Danutės Beres- 
nevičienės laidotuvių proga). 
Iki šiol surinkta $25,575.24.

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $30 — J. Šileikienė.

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

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

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

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.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos tarybos labdaros 

sekcija dalį pinigų — $2.000, ku
riuos uždirbo per drabužių ir 
daiktų išpardavimą, paskyrė Kau
ne gyvenančių studentų invali
dų paramai.

— Pakrikštytas Lukas, Ritos 
(Vidugirytės) ir Marek Byra sū
nelis.

— Pirmos Komunijos pasiruo
šimo pamokos prasidės lapkri
čio 21 d., po 10.15 v.r. Mišių pa
rapijos patalpose. Vaikučius, su
laukusius 7 m. amžiaus, prašoma 
atvesti į parapiją. Vaikučiai bus 
mokomi lietuvių ir, jei bus rei
kalinga, anglų kalba.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus metinė šven
tė ir agapė bus gruodžio 12 d., 
po 11.30 v.r. Mišių Parodų sa
lėje.

— Mergaičių vokalinio ansamb
lio “Pastoralė” iš Kauno, vado
vaujamo N. Jautakienės, koncer
tas įvyks mūsų šventovėje lap
kričio 28 d., 4 v.p.p. Šį religinį kon
certą rengia Nekaltai Pradėto
sios Marijos vienuolijos seserys, 
jų vienuolijos 75 metų sukakties 
proga. Įėjimas — laisva auka.

— Kristaus Karaliaus minėji
mas, kurį rengia Toronto ateiti
ninkai, įvyks parapijos patalpose, 
sekmadienį, lapkričio 21,1 v.p.p.

— Mišios lapkričio 14, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Mariją 
ir a.a. Tadą Normantus, 9.20 v.r. 
— už a.a. Vytautą Vingelį, 10.15 
v.r. — už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už a.a. Juozą Oleką, 
už a.a. Edvardą Stankaitį, 11.30 
v.r. — už parapiją.

A. a. Stasio Ginčausko vie- 
nerių metų mirties (1992. 11. 
14) atminimui šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Nijolės Šalkauskaitės- 
Lihs atminimui, užjausdami 
dukrą Kristiną, seserį Ireną 
Turūtienę ir brolį Kęstutį su 
šeimomis, Albinas Gačionis su 
šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — E. Čepienė, O. 
Skrebūnienė, N. Preibienė, B. 
Stalioraitienė, A. Lesčiuvie- 
nė, D. Zulonienė, P. E. Kripai, 
J. Stankaitis, S. Čižikienė, O. 
Rimkienė, V. Lapaitienė; $60
— O. Beresnevičienė (a.a. Da
nutės Beresnevičienės atmini
mui), J. V. Rupniak; $50 — P. 
J. Maliai, J. O. Kirvaičiai, G. 
Kaulienė, V. K. Gapučiai, E. 
Ažubalienė, V. Jasinevičienė, 
V. Kubilienė, R. Bražukienė, 
D. Radzevičienė, V. F. Maša
lai, B. Tamošiūnienė (a.a. Da
nutės Beresnevičienės atmini
mui), T. Lorencienė, S. Vys- 
kupaitienė, I. Vadauskienė, 
L. Einikis, F. Mačiulis, E. Rau- 
dienė, J. Astas, F. Venskevi- 
čius, S. Domeika, S. Kuzmic
kas, B. Galinienė, Z. Vainaus
kienė; $40 — V. Tamošenko, J. 
Barzdaitienė, P. M. Krilavi- 
čiai; $25 — V. Jasiūnienė, T. 
Renkauskienė, J. Zabulionis, 
A. Ledienė, E. Girėnienė; $20
— A. Jankaitienė, D. Puzerie- 
nė, T. P. Pargauskai, A. Pute- 
ris, E. Jaškus, L. Stukas, K. 
Bartkus, V. Ottienė, O. Krivic- 
kienė, O. Savickienė, B. M. An
tanaičiai, M. E. Kazakevičiai, 
J. V. Dimskiai, P. Tutlys, A. 
Siminkevičienė, O. Berentas, 
P. Balasevičius.

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

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

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką 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.

Kaukių diena, spalio 29, Toronto Maironio mokykloje. Nuotraukoje antras skyrius su mokytojais A. SLAPŠIU 
(stovi) ir V. KIRILIENE (sėdi) Nuotr. G. Paulionienės

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 14 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima sutvar
kyti prenumeratas, sumokėti 
skolas, įteikti kalėdinius svei
kinimus, užsakyti “TŽ” kaip do
vaną savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 14 d. Visa medžiaga, skir
ta šiam numeriui, laukiama iki 
gruodžio 8 d. Kalėdinius svei
kinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė 
galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai — bend
ras ir atskiri, asmeniniai. Į 
bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį 
norą ir atsiunčia auką “TŽ”. 
Asmeniniai bei atskirieji svei
kinimai yra rėminiai. Jų kaina
pagal užimamą plotą. Jais dau
giausia naudojasi parapijos, 
organizacijos, institucijos ir 
pavieniai asmenys. Sveikini
mas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išei
vijoje, bet ir Lietuvoje, Tuo 
būdu išvengiama atvirukų 
siuntinėjimo, kuris pareika
lauja daug laiko ir išlaidų.

A. a. dr. Broniui Valadkai 
mirus Čikagoje, giliai užjaus
dami brolį dr. Aleksą Valadką, 
seserį Eugeniją Čižikienę bei 
jų šeimas, E. G. Kuchalskiai 
ir B. Sapijonienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

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

MUZIKINĘ PROGRAMĄ atliks: Jonas Govėdas-pianistas, Rūta Melkienė-smuikininkė, 
Tomas Regina - fleitistas, Marina Grenovskaitė - dainininkė. 

Po koncerto - kavutė su pyragais. įėjimas - $7 asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 532-3311 
ir prie įėjimo. Maloniai kviečia dalyvauti Toronto ir apylinkių lietuvius - Toronto Lietuvių namai i

TARPTAUTINĖ BENDROVĖ KA
NADOJE ieško rimtų, pastovių ry
šininkų, kurie galėtų sudaryti su 
Baltijos kraštais prekybinius pa
tarnavimus (franchise operation). 
Kreiptis: Peter Domurad, Interna
tional Supervisor, tel. 1-416-494-0807.

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.

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.

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

Kristaus Karaliaus minėji
mą, kuris įvyks lapkričio 21 
d. Prisikėlimo parapijos paro
dų salėje 1 v.p.p., rengia To
ronto ateitininkų sendraugių 
komitetas. Pritaikyta tema kal
bės J. Abromaitis iš Otavos. 
Bus trumpa meninė programa. 
Kviečiame visus atsilankyti 
į šios taip reikšmingos šven
tės minėjimą.

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

SKLIS valdyba
A. a. Motiejaus Batarlos at

minimui, užjausdami žmoną 
Aldoną ir visą šeimą, Bro
nius ir Cecilija Pakštai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Stasio Bubulio atmini
mui dr. P. Vytė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $35.

parama 
ttTX lietuvių kredito kooperatyvas
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buhaltęrio-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.

.i_____________________________________

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLE/W
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

PRAŠOMAS atsiliepti GEDIMINAS 
GRABAUSKAS, kilęs iš Skardupių 
kaimo, Gražiškių valsčiaus. Turiu 
svarbių žinių. Juozas Astas, 208 
Balsam Avė. South, Hamilton, On
tario L8M 3B8.

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.

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

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

(905) 544-1056 po darbo.

AMERIKOS LIETUVIŲ GY
DYTOJŲ SĄJUNGOS žiemos 
seminaras įvyks 1994 m. kovo 5- 
12 d.d. Crested Butte, Colorado, 
gražioje slidinėjimo vietovėje. 
Planuojamas narių suvažiavi
mas, įdomi mokslinė dalis, bei 
įvairi vakarinė programa. Kvie
čiami visi slidinėjimo mėgėjai 
prisijungti prie šio suvažiavi
mo. Kelionės reikalais rūpina
si R. Valadka, “Marlin Travel”, 
tel. (416) 844-0269. Programos 
informaciją teikia dr. R. Karka, 
tel. (416) 763-4025. (Sklb.)

Ontario transporto ministe
rija praneša, kad automobi
lių vairuotojai, nevartojantys 
saugumo diržų, nuo 1994 m. 
sausio 1 d. bus baudžiami 2 
taškų praradimu ir $90 bauda. 
Praradusiems 15 taškų vaira
vimo leidimas atimamas 30- 
čiai dienų. Daugiau informa
cijų teikia Anne McLaughlin, 
tel. (416) 235-4102.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
Ikus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

ISTORINIS POPIEŽIAUS VIZITAS 
LIETUVOJE! Aukštos kokybės, dvie
jų su puse valandų ilgumo spalvotą 
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 persiuntimą. 
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.

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
atvyko iš Lietuvos į Aušros Var
tų parapiją. Pastaroji džiaugia
si šia didele Dievo dovana, gerb. 
kunigui linki įsijungti į mūsų 
tarpą.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
spalio 27 d. “Rūtos” klube rodė 
vaizdajuostę iš savo Šv. Jono Bos- 
ko Vilniuje parapijos gyvenimo. 
Šalia vykstančios koplyčios ir kle
bonijos dabartinės statybos pa
rodė ir savo lankymąsi vaikų dar
želiuose bei mokyklose. Taip pat 
buvo pristatyti kun. H. Šulco, SDB, 
atsivežti iš misijų Afrikoje sep
tyni jaunuoliai juodukai, kurie 
sekmadienio Mišių metu giedojo 
savąsias giesmes. Vėliau prie lau
žo dainavo ir pašoko savo tauti
nius šokius.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 į
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 - . ...... 4.50% Taupymo - special........... .... 1.75%
Certifikatus 2 m. ... ...... 5.25% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  5.75 Taupymo - kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius:

ų.... 4.00%
..... 4.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų .........
180 d. -364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 5.00%

120 d. - 179 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP-2 m.term. . .... 5.50%
60 d. - 119 d. ..... 3.50% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 6.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.50% RRIF-RRSP-taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekilo, turto:

1 metų............. ...........6.00% asmenines - nuo ......... . 6.25%
2 metų............. .........  6.75%
3 metų............. .........  7.25%

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

Realty One Ltd.

MARIJANA
McKINNON

Patarnavimas, įsipareigojimas, patogumas
— Nemokamas namo įvertinimas
— Skoliname vaizdajuostes apie pirkimą ir

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

LEIDŽIAMAS lietuviškos kulina
rijos rinkinys jaunajai išeivijos 
kartai anglų kalba. Atsiųskite savo 
šeimos mėgstamiausius receptus 
(lietuvių arba anglų kalba) iki 1994 
m. sausio 30 d. Jūsų vardas, pavar
dė ir vietovė bus pažymėta šalia 
recepto. Kanadoje siųsti: LITHUA
NIAN RECIPES, 116 Humbervale 
Blvd., Toronto, Ontario M8Y 3P7 
Canada; JAV adresas: 421 River
view Lane, Melbourne Beach, Flo
rida 32951, USA.

Komp. Gediminas Rimkevičius, 
spalio 29 d. iš Lietuvos atvyko į 
Montrealį dalyvauti savo kūrinio 
atlikime. “Naujasis modernus an
samblis” surengė “Forum 93” 
festivalį, į kurį iš 66 kandidatų, 
jaunesnių negu trisdešimt metų 
amžiaus, pateko tik septyni: po 
vieną iš Australijos, Japonijos, 
JAV, Kanados, Lietuvos, Meksikos 
ir Šveicarijos. Pagrindiniam lai
mėjusių koncertui, kuris įvyks 
lapkričio 28 d. Claude Champagne 
salėje, 220 avė Vicent d’Indy (prie 
Edward Monpetit metro stoties), 
bus repetuojama visą mėnesį. Ge
diminą iškvietė ir globoja anks
čiau minėtas ansamblis. Montrea- 
lio lietuvių bendruomenė parū
pina vertėją ir susitikimus su 
lietuviais, nors pats Gediminas 
gali susikalbėti angliškai. B.S.

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

PARDUODAMI vieno miegamojo 
$39,000 (JAV) ir dviejų miegamųjų 
$59,000 (JAV) butai (condominiums) 
su baldais, centraliniu šildymu ir 
šaldymu, yra vietos pasistatyti au
tomobiliams. Trys blokai iki van
dens, St. Petersburg Beach, Florida. 
Skambinti tel. 1-813-360-6554.
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