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Lenkiškoji priespauda
Karai užeina ir praeina. Okupacijos ir išnaudojimai 

prasideda ir pasibaigia. Tačiau kova dėl išlikimo tęsia
si. Nei kaimyninių imperijų griuvimas, nei politinių sis
temų kaita tos likiminės kovos nesustabdo. Negali, nes 
aplink mus vis tos pačios grobuoniškos akys, tie patys 
aštrūs dantys, pasiruošę nuo pakraščių pradėti.

DAUGIAUSIA skriaudos ir neteisybių patiria vals- 
tybių sienomis atskirti lietuvių telkiniai. Šių 
dienų ryškiausias pavyzdys - Suvalkų trikampis.

Ir aplamai, visi ir visur Lenkijos lietuviai jaučia senąjį 
priespaudos ir trukdymų dvelkimą, unijinės, vėliau pil- 
sudskinės politikos tąsą lietuvius persekioti, lenkinti 
per įstaigas, net ir Katalikų Bendriją. Tiesa, pastaruoju 
metu nuo oficialaus raginimo susilaikoma, bet prisimer
kiama, jei kas sava iniciatyva lenkinimą vykdo arba kaip 
kitaip trukdo lietuviams organizuotai bei viešai reikštis. 
Vakarus pasiekiančios žinios patvirtina nelengvą Lenki
jos lietuvių būklę. Pvz. Lenkijos lietuvių draugijos tary
ba liepos mėnesį gavo pranešimą iš Varšuvos, kad “dėl 
nesumokėtų nuomos mokesčių” nutraukia patalpų nuo
mą ir prašo per savaitę patalpas perduoti administra
cijai. Lenkijos lietuvių leidinys “Aušra” 13 nr. paskel
bė valdžios raštą, skirtą Suvalkų butų kooperatyvo val
dybai, kuriame pritariama Suvalkų lietuvių veiklai, bet 
“negali apmokėti mažumų organizacijų patalpų (pagal 
1989.10.16 d. Finansų ministro potvarkį)”. Prašymas 
suteikti galimybę naudotis patalpomis nemokamai buvo 
atmestas. Toliau - užmojis Seinuose pastatyti vysk. Anta
no Baranausko paminklą vis dar miesto biurokratų stab
domas stumdant sumanymą iš vienos įstaigos į kitą. Ir 
ko gi tikėtis, kai vysk. A. Baranauskui skirta nauja lie
tuviška lenta, birželio 29 d. įnešta į baziliką ir pašven
tinta, “nesuradus” vietos jos pritvirtinimui, pakišta po 
suolu, nusukant užrašą į sieną.

VILNIEČIŲ ir Suvalkų trikampio lietuvių skaudi 
praeities patirtis juodu šydu vis dėlto dar drie
kiasi iki šių dienų. Istorijos puslapiai dar labai 
daug metų liudys apie neteisybes ir priespaudas. Kas pa

daryta - užrašyta. Dabar tik kyla klausimas, kokia toli
mesnė Lenkijos lietuvių ateitis? Ar įmanoma nebekarto
ti to, kas buvo kenkėjiška abiem tautom? Ima rodytis šio
kių tokių ženklų, kad linkmė švelnėja. Štai lietuvio kuni
go Romualdo Zdanio šventinimo iškilmėje Seinų bazili
koje sveikinimo žodį tarė Elko vyskupo pavaduotojas 
vysk. E. Samsel lietuviškai, norėdamas “pagerbti kuni
go Romualdo gimtąją kalbą”. Galimas dalykas, kad gra
žų sektiną pavyzdį rodo visiems savo tautos hierarchams 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, Lietuvą lankydamas pasakęs 
daug pamokslų lietuviškai. Todėl yra duomenų manyti, 
kad lietuvių supratimas ir įvertinimas slinks nuo vir
šūnių žemyn, pradės pagaliau paveikti ir žemesniuosius 
pareigūnus, kurių dažnas patriotizmą vis dar jungia su 
priešiškumu ar romantiniu imperializmu, visai nebetin
kančiu šių dienų tautinių laisvėjimų sąjūdžiuose ir ap
lamai laisvės bei žmogaus teisių sampratose. Tačiau 
nepamirština ir tai, kad nutautinimas priespaudos būdu 
iš tikrųjų nėra toks pavojingas, nes atviras ir iššaukian
tis pasipriešinimą. Pavojingesnis būdas, kai jaučiamas 
glostymas, įsiskverbimas kultūros, bendros religijos, 
mišrių vedybų ar ekonominio stiprėjimo keliais. Ginan
tis nuo šitokių apraizgymų, yra būtinas atrinkimas: kas 
priimtina, kas atmestina. Be to atrinkimo jokia tautinė 
mažuma neišsilaiko. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujoji liberalų vyriausybė
Dvidešimtasis Kanados mi- 

nisteris pirm. Jean Chretien, 
liberalas, su ministerių kabi
netu buvo prisaikdintas lapk
ričio 4 d. Jo pavaduotoja ir 
gamtosaugos ministere tapo 
Sheila Copps. Užsienio rei
kalų ministerijai vadovaus 
Andre Ouellet, krašto apsau
gos ir karo veteranų — David 
Collenette, finansų - Paul Mar
tin, teisingumo - Allan Rock, 
sveikatos - Diane Marleau, pi
lietybės ir imigracijos - Ser
gio Marchi, darbo jėgos - Lloyd 
Axworthy. Paties J. Chretieno 
kandidatuoti prišnekintas 
buvęs Toronto burmistras Art 
Eggleton dabar paskirtas iž
do tarybos pirmininku. Iš vi
so kabinete yra 22 ministerial, 
neskaitant ministerio pirm. 
J. Chretieno.

Balsų patikrinimas kai ku
riose rinkiminėse apylinkėse 
nepakeitė kovos dėl antrosios 
vietos rezultatų. Pagrindine 
opozicine partija su 54 atsto
vais liko L. Bouchardo Kvebe
ko bloko separatistai, P. Man
ning© 52 reformatus nustūmę 
III vieton. Tokiu sprendimu 
yra nusivylęs P. Manningas. 
Mat jo Reformų partija kandi
datus parlamento rinkimuose 
turėjo keliose Kanados pro
vincijose, o separatistinis 
Kvebeko blokas - tik šioj pran
cūziškoj provincijoj. Atrodo, 
Reformų partijos parlamen

tarai nori turėti lygias teises 
ir privilegijas su Kvebeko blo
ko atstovais.

Įstatymai Kanados parlamen
te betgi pripažista tik vieną 
lojalios opozicijos partiją, at
stovų skaičiumi užimančią II 
vietą. Opozicijos vado, kaip 
ir ministerio pirmininko, lau
kia oficiali valdiška reziden
cija, geresnės patalpos pato
gesnėse vietose atstovų rašti
nėms. P. Manningas jau pra
dėjo reikalauti sau ir refor
matams tokių patalpų, kokias 
gauna L. Bouchardas su Kve
beko bloko atstovais. Jas skirs
tantis liberalas A. Gagliano 
atmetė tokius reikalavimus, 
laikydamasis ligšiolinių įsta
tymų.

Jais yra nustatytos privile
gijos bei raštinių paskirsty
mas Kanadą valdančiai parti
jai ir mažesnės teisės pagrin
dinei opozicijos partijai. Vi
soms kitoms partijoms bei gru
pėms tenka naudotis tuo, kas 
atlieka nuo abiejų pagrindi
nių partijų - valdančiosios 
ir opozicinės. Dėl šios prie
žasties buvo atmestas P. Man
ning© protestas, kad jo rašti
nė negali būti mažesnė už L. 
Bouchardo, tapusio oficialiu 
opozicijos vadu dabartiniame 
Kanados parlamente.

Ministerio pirm. J. Chretie-
(Nukelta j 9-tą psl.)

ISTORINIAI LIETUVOS KARIUOMENES ŽINGSNIAI dviejose nuotraukose. Viršuje - kariūnų gretos Kaune tarpu
kario metais. Apačioje - dabar atgimstančios kariuomenės'dviratininkai. Šioj vokiečių laikraščio “Sueddeutsche Zei- 
tung” nuotraukoj jie apsirengę švediškomis uniformomis prie Švedijoj pagamintų dviračių. Švedija antruosius žings
nius pradedančiai Lietuvos kariuomenei padovanojo 10.000 uniformų ir 3.000 dviračių

Lietuvos kariuomenės šventė
KAZYS BARONAS, Vokietija

Lapkričio 23 d. minime Lie
tuvos kariuomenės 75-tąją su
kaktį.

Kas yra kariuomenė? “Ka
riuomenė — valstybės gink
luotosios pajėgos, kurios 
reikale panaudojamos krašto 
suverenumui ginti ir teisėtai 
tvarkai valstybės viduje ap
saugoti” (LE XI t. 19 psl.).

Seną tradiciją ir garbingą 
praeitį turi Lietuvos kariai, 
pradedant XII šimtmečio ko
vom, Saulės, Žalgirio kauty
nėm, mūsų kunigaikščių žy
giais, pasiekiant Algirdui 
Maskvos vartus ar Vytautui D. 
jojant Juodosios jūros pakran
te. Neužslopino mūsų tautos 
laisvės kovos caro jungas, ką 
įrodė 1831 ir 1836 m. sukilimai, 
Giedraičių. Širvintų, Radvi
liškio mūšiai, bei Lietuvos 
kariuomenės atkūrimas.

1918 m. vasario 16 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės aktas. Tačiau 
tikrovėje tai buvo deklaraci
ja be jokio “užnugario”, be 
mūsų karių-savanorių, be mū
sų nepriklausomybės statyto
jų. Aktas gal ir liktų eiline de
klaracija, kokia liko pvz. Uk
rainos nepriklausomybės pa
skelbimas, nes krašte viešpa
tavo vokiečiai.

Nors 1918 m. lapkričio 23 d. 
yra laikoma oficialia Lietu
vos kariuomenės įsteigimo da
ta, tačiau “Lietuvos aide” tų 
metų lapkričio 15 d. praneša
ma, kad iš lietuvių karo sąjun
gos Suomijoje per dr. Oželį 
gauta 250 markių aukų Lietu
vos kariuomenės reikalams, ir 
tai buvo pakvituota apsaugos 
ministerijos iždininko. (Vy
tenis Statkus “Lietuvos gink
luotos pajėgos 1918-1940 m.” 
psl. 29).

Tačiau priimta yra Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo datą 
laikyti lapkričio 23 d., nes 1918 
m. lapkričio 23 d. Vilniuje bu
vo išleistas pirmas įsakymas 
ir paskirti kariuomenės vadai.

“Deja, ne visi karininkai gal
vojo paaukoti savo gyvybę už 
Lietuvos laisvę. Krašto aps. 

min. A. Voldemaras mėgino 
įtraukti į Lietuvos kariuome
nės eiles tikrus lietuvius ka
rininkus, tačiau 1918 m. buvo 
jaučiamas didelis jų trūku
mas. Į karininkų eiles teko 
įtraukti ir svetimtaučius, ta
čiau, kaip vėliau pasirodė, 
jiems rūpėjo savo asmens, o 
ne Lietuvos reikalai. Prie jų 
reikia priskirti gen. Kiprijo
ną Kondratavičių, surusėjusį 
gudą, kuris lapkričio 21 ar 22 
d. buvo paskirtas krašto ap
saugos viceministeriu. Jis 
gruodžio mėn. pabaigoje pa
siūlė kariuomenės organiza
vimo centrą iš Vilniaus per
kelti į Gardiną. Tai buvo ne
vykęs sumanymas, nes apie 
Gardiną lenkai jau organiza
vo savo diviziją. Be to, Gar
dinas buvo lietuviškų sričių 
pakraštyje. Tam sumanymui 
pasipriešino Vilniuje susi
rinkę lietuviai karininkai. 
Gen. K. Kondratavičius gruo
džio 22 d. štabe nepasirodė 
ir iš Vilniaus kažkur išvyko” 
(V. Statkus “Lietuvos ginkluo
tos pajėgos 1918-1940 m.” 
psl. 29).

Sunku tikėti, kad kariuome
nės “elite” — karininkų tarpe 
buvo girdimos tik rusų ir len
kų kalbos.

Nežiūrint šio didelio stab
džio, laikinoji Lietuvos vy
riausybė 1918 m. gruodžio 28 
d. išleido šį atsišaukimą į lie
tuvių tautą: “Lietuvos pilie
čiai! Vyrai, nekartą Lietuvos 
priešai norėjo uždėti ant mū
sų amžiną nepakeliamą jungą, 
bet mūsų Tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva.

Šiandien visi išvydome lais
vės rytojų švintant; Lietuvos 
nepriklausomybė neša vi
siems laisvę ir laimę; tad 
ginkime Nepriklausomą Lie
tuvos Valstybę! Vienybėje, 
kaip broliai, pasidavę kits 
kitam rankas, eikime drąsiai 
į kovą visi, kaip vienas stokim 
už tėvynę. Lietuva pavojuje!

Vokiečių kariuomenei atsi
traukiant jau įsibrovė Lietu
von svetimoji Rusijos kariuo
menė. Tad ginkim Lietuvą! 

Pasirodykim, jog esame verti 
amžiais kovotos laisvės; šian
dieną Lietuvos likimas mūsų 
pačių rankose.

Nelaukdami toliau nė valan
dos, kas myli Lietuvą, kas 
trokšta laisvės, kas pajėgia 
valdyti ginklą, stokime visi 
Lietuvos Krašto Apsaugai. Bū
rių būriais eikime iš kaimų, 
viensėdijų, miestų ir mieste
lių, eikime iš visų Lietuvos 
kraštų laisvės ir tėvynės gin
ti. Stokime drąsiai pirmi į ko
vą! Drąsiai, be baimės, kaip 
mūsų tėvai, sentėviai užsto
kime priešams kelią, pakelki
me žygį už mūsų Tėvynę, už 
mūsų Lietuvos valstybę!”

Ir stojo į atkurtą Lietuvos 
kariuomenę tūkstančiai sava
norių su savo medžiokliniais 
šautuvais, vyžuoti jie ėjo į 
apkasus ginti mūsų žemę nuo 
priešų, idant mes galėtume 
laisvėje gyventi, idant Lietu
vos vardas būtų įrašytas į lais
vų pasaulio valstybių tarpą.

Deja, ne kartą išeivijoje te
ko išgirsti aštrių priekaištų 
Lietuvos kariuomenei. Girdi, 
ji buvo nereikalinga, skiriant 
iš Lietuvos biudžeto milijo
nines sumas; kariuomenė ne
pakėlė ginklo net prieš Len
kiją. Manding, Lietuvos vyriau
sybė, priimdama ultimatumus, 
pasirinko mažesnę blogybę, 
nes Lenkijos, Sov. Sąjungos 
ar Vokietijos karinė persva
ra buvo labai didelė, galėju
si pasibaigti mūsų tautos iš
žudymu. Tačiau negalima pa
miršti, kad Lietuvos kariuo
menė buvo ir mokykla, kurią 
galime drąsiai pavadinti su
augusiųjų kursais. Pašauk
tiems naujokams buvo dėsto
ma mūsų istorija, geografija, 
skiepyta tautinė savimonė, o 
kartais mokinama net ir abė
cėlės pagrindų, nes pvz. 1923 
m. naujokų analfabetų lietu
vių buvo 26.19%, žydų 16.35%, 
rusų 25.27%, vokiečių 18.45%, 
lenkų 50.85%, gudų 30%.

Prisiminkime mūsų laisvės 
kovotojus ir žuvusius karius, 
kurių paminkluose įrašyti 
žodžiai: ŽUVOME UŽ TĖVYNĘ.

Lietuvos prezidentas Kazachs
tane ir Kinijoje. Prezidentas 
A. Brazauskas ir Kazachstano 
prezidentas N. Nazarbajevas 
pastarojo krašto sostinėje Al
ma Atoje pasirašė tarpvalsty
binę bendradarbiavimo sutar
tį, o užsienio reikalų minis
terial pasirašė susitarimus 
dėl ministerijų bendradarbia
vimo. Kinijoje susitikimą su 
šio krašto vadovu A. Brazaus
kas apibūdina: oficialiai pra
dėtas pokalbis greitai perau
go į atvirą ir nuoširdų pasikei
timą nuomonėmis. Jau pasira
šytas bendras Lietuvos ir Kini
jos bendradarbiavimo pareiš
kimas, investicijų skatinimo, 
kultūrinio bendradarbiavimo 
susitarimai.

Prezidentas dekretu Lietu
vos banko valdybos pirminin
ku siūlo seimui skirti Kazį Rat
kevičių, buvusį V. Baldišiaus 
pavaduotoją. (Gimęs 1957 m. 
kovo 11 d.)

Tarptautinė konferencija “Lie
tuvos energetikos pertvarky
mas” įvyko mokslų aka
demijoje. Pasak A. Šleževi
čiaus svarbiausia - mažinti 
energetikos priklausomybę 
nuo Rusijos, integruotis su 
Baltijos valstybėmis, statyti 
Būtingės naftos terminalą, 
tiesti vamzdynus gamtinėms 
dujoms pirkti iš Šiaurės jūros 
šalių. Vienas pagrindinių kon
ferencijos klausimų - ar Lie
tuva liks branduoline valsty
be, kaip tvarkyti nusidėvėju
sį, neekonomišką šilumos ūkį. 
G. Motuzos, valstybinės geolo
ginės tarnybos direktoriaus, 
pranešimu, Lietuvoje atrasta 
19 naftos telkinių, bendri iš
tekliai apie 140 mil. tonų.

Infliacija didėja. Statistikos 
departamento duomenimis, 
rugpjūčio mėn. ji tesudarė 
0,9%, rugsėjyje - 4,2%, o spa
lio mėn. -7,3%

Aptikti nauju spausdinimo 
būdu padirbti 20 ir 50 Lt no
minalo banknotai: tai rimtas 
pavojaus signalas. Anot “Lie
tuvos ryto” tokią politinę teš
lą “mums užmaišė buvęs Lie
tuvos banko valdybos pirmi
ninkas V. Baldišius su savo 
komanda”?

Motinų piketas prie seimo. 
Reikalaudamos vyriausybės 
dėmesio - materialinės pagal
bos, socialinių lengvatų - į jį 
susirinko iš visos Lietuvos mo
tinos, kurių sūnūs žuvo arba 
buvo suluošinti 1945-1991 m., 
tarnaudami sovietinėje ka
riuomenėje. (Negrįžo 1005, grį
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žo suluošinti 830, pirmos gru
pės invalidais pripažinti 337).

Žuvusiems Medininkuose at
minti pastatytas A. Šaraus- 
ko ir R. Buivydo paminklas - 
vagonėlio formos granito sar- 
gofagas su septyniais balto 
marmuro kryžiais. Vienintelis 
likęs gyvas Tomas Šernas pri
minė, kad tie, kurie gina vals
tybę, turi būti jos ginami, kad 
tragedijos galėjo nebūti. Pa
minklą pašventino vysk. J. Tu
naitis.

Žemutinėje pilyje lankėsi 
prezidentas. Per susitikimą 
su pilies tyrinėtojais - arche
ologais, istorikais, architek
tais - prezidentas A. Brazaus
kas domėjosi jos atstatymo 
galimybėmis, išreiškė susirū
pinimą sunkia istorinių pa
minklų padėtimi.

“Respublika” redakcijos skil
tyje rašo: “Lietuva - ne Ame- 

*rika. Už klaidas tiek užsienio, 
tiek vidaus politikoje čia ap
skritai niekas niekada neatsa
ko”. Prezidentas ir gynybos mi- 
nisteris apie stojimą į NATO 
“dėsto visai priešingas pažiū
ras”. Užsienio reikalų ministe- 
ris daug ir mąsliai šypsosi... 
(Ketvirti metai kalbama apie 
minėtą Lietuvos užduotį būti 
tiltu tarp Rytų ir Vakarų, ta
čiau “statybos vyksta viena 
kryptimi. Krašto apsaugos mi- 
nisteris, kurio pavaldiniai per 
10 dienų tarnybiniais ginklais 
nušauna du civilius žmones, 
žada “aiškintis priežastis”. 
Apie tų pavaldinių moralę: 
SKATO vadovai nuolat dejuoja 
dėl pinigų trūkumo, tačiau tai 
nekliudo jiems savo štabe “vie
nu plunksnos brūkštelėjimu 
įkurti dar 23 papildomus eta
tus”.

Tėvas Stanislovas apie buv. 
vyskupų konferencijos pirmi
ninką kard. Vincentą Sladke
vičių ir jo įpėdinį arkiv. A. J. 
Bačkį: “Vincentai, Tu ne vie
narankis! Tu abiem rankom 
apkabinai ir “kairiąją” ir “de
šiniąją” tautos dalį. Tavo abi 
rankos ištiestos ir laiminti, 
ir meilingai apkabinti”. Apie 
A. J. Bačkį: kol kas tiktai žino
ma, “kad ir Jis ne vienarankis. 
Laimins abiem rankomis”.

Numatoma naujas Lietuvos 
teritorijos padalijimas: vie
toj rajonų - dvylika regionų. 
Kiekviename jų bus vyriausy
bės atstovas, kuris privalės 
žiūrėti, ar savivaldybės lai
kosi konstitucijos, įstatymų, 
vykdo vyriausybės nutarimus 
ir Pan. g. Gustaitė
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

no laukia problemos ir su sepa
ratistinio Kvebeko bloko vadu 
L. Bouchardu. Rinkiminiame 
parlamento vajuje jis skun
dėsi, kad Kanada du kartus 
atmetė jau paruoštas sutartis, 
kurios Kvebeką būtą įjungu
sios federacinės Kanados kons
titucijom Dabar jis žada par
lamente ginti Kvebeko reika
lus ir siekti nepriklausomy
bės taikiu būdu. Esą lig šiol 
Kanada apie Kvebeko atsis
kyrimą girdėdavo tik iš savo 
priešų, o dabar apie tai bus 
objektyviai kalbama jos par
lamente. Sprendimas šiuo rei
kalu betgi turės būti padary
tas pačiame Kvebeke.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas, tik prisaikdinęs savo vy
riausybę, pranešė rinkimi
niame vajuje pažadėtą kon
servatorių užsakytų modernių 
malūnsparnių “EH-101” įsigi
jimo sustabdymą. Jie būtų kai
navę beveik penkis bilijonus 
dolerių kelerių metų laikotar
pyje. L. Bouchardas pritaria 
sutarties atšaukimui, bet jis 
reikalauja, kad Kvebekui bū
tų atsilyginta bilijonu dole
rių dėl prarasto darbo. Mat 
kai kurias tų naujųjų malūns
parnių dalis būtų gaminęs 
Kvebekas. Ministeriui pirm. 
J. Chretienui malūnsparnių 
“EH-101” atsisakymu rūpėjo 
tik skubus rinkiminio pažado 
įgyvendinimas.

PRANEŠAME, 
kad mūsų mylima sesutė 

AfA 
INA OBCARSKAITĖ-BARTAŠIŪNIENĖ

mirė Lietuvoje. Liko giliam liūdesyje broliai - 
ANTANAS, STASYS, ČESLOVAS ir sesuo 
EMILIJA.

PADĖKA
Niekas man nesakė, kad esu čia svečias,
Nei lelijos žiedai, nei lauky gėlė,
Balti žemės plotai, žemės pievos plačios, 
Tik siaura kaip lieptas mūsų pakelė.

AfA 
STASIUI BUBULIUI

mirus, 1993 m. rugsėjo 23 d., nuoširdžiai dėkojame kun. J. 
Staškui, kun. A. Simanavičiui, OFM, ir kun. K. Kaknevičiui ce- 
lebravusiems gedulines Mišias, o taip pat kun. J. Staškui už 
maldas koplyčioje ir palydėjimą (kapines. Nuoširdus ačiū kun. 
A. Žilinskui už lankymą ligoninėje; D. Radtkei ir D. Viskon- 
tienei už jautrų giedojimą šventovėje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: V. Mašalui, A. Mačiu- 
liui, V. Biretai, A. Rimkui, R. Drešeriui ir E. Pamataičiui. Dėko
jame G. ir R. Paulioniams už baltas rožes ir visiems draugams 
be: pažįstamiems už gražias gėles, užprašiusiems Mišias, 
aukojusiems “Tėviškės žiburiams”, užuojautas žodžiu bei 
raštu. Padėka p.p. Ramanauskams, Šv. Bernadetos mokyklai 
už užprašytas Mišias, sūnaus bendradarbiams “Maple Leaf 
Meats" įmonėje už jų aukas "Tėviškės žiburiams” bei jų iš
reikštas užuojautas mūsų skausmo valandoje.

Už visokeriopas paslaugas dėkojame: J. Spiller, A. ir E. 
Mačiuliams, V. ir V. Rasiuliams, V. ir P. Jankaičiams. Ypatin
ga padėka S. ir B. Jokubynams Midlande, priglaudusiems bei 
globojusiems mūsų šeimą savo namuose, taip sunkiose aplin
kybėse. Padėką reiškiame gydytojams: dr. Samashyma, 
dr. Kettle ir dr. Dolezel, už jų rūpestį ligos metu.

Dėkojame visoms ponioms už skanius pyragus, ypatin
gai J. Krisčiūnienei. Nuoširdus ačiū taip pat buvusiai “Candle
light Catering” grupei - J. Gurklienei, J. Krisčiūnienei, A. Pa- 
dolskienei ir B. Stanulienei už pusryčių paruošimą.

Nuoširdžiai dėkojame draugams, lankiusiems Stasį na
muose bei ligoninėje. Dėkojame gausiai atsilankiusiems kop
lyčioje, šventovėje ir palydėjusiems Stasį į amžino poilsio 
vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Giliame liūdesyje dar kartą reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visiems-

žmona Joana, dukra Diana, žentas Claus, 
sūnus Edvardas, marti Aldona ir 
amžinai mylinti vaikaitė Kristina

Dabar pasigirdo priekaištų, 
kad sprendimas buvo per daug 
skubus ir gali būti nuostolin
gas Kanadai. Mat tie moder
nūs puolamieji “EH-101” ma
lūnsparniai yra suprojektuo
ti bendromis britų ir italų jė
gomis. Pasirašyta sutaris bū
tų leidusi Kanadoje gaminti 
jų rėmus ir kai kurias komp
likuotas dalis.

Kanadoje būtų atsigavusi 
aviacijos pramonė. Esą gali 
pasikartoti ministerio pirm. 
J. Diefenbakerio klaida su 
“Avro” bendrovės modernaus 
naikintuvo “Arrow” sustabdy
ta gamyba. Tada tas Kanado
je suprojektuotas naikintu
vas buvo geriausias pasauly
je. Malūnsparnių “EH-101” su
tarties atšaukimas, nesugrą
žins pilnos 4,8 bilijono dole
rių sumos. Reikės sumokėti 
didoką sutarties nutraukimo 
baudą, atsilyginti už jau atlik
tą darbą.

Kanados aviacijai ir laivy
nui reikia naujų malūnspar
nių pakeisti pasenusiems “Lab
radoro” ir “Buffalo” lėktu
vams bei taip pat seniems “Sea 
King” malūnsparniams. Jais 
jau negalima pasitikėti toli
muose skrydžiuose, ypač Šiau
rės ašigalio plotuose. Naujie
ji “EH-101” malūnsparniai ga
lėjo susilaukti tūkstantinio 
užsakymo iš JAV ir kitų šalių. 
Tada įsijungimas jų gamy- 
bon būtų buvęs pelningas Ka
nadai. V.Kst.

Lietuvos ambasadorius STASYS LOZORAITIS su žmona DANIELA spalio 29 d. ambasadoje Lietuvių kultūros 
muziejaus įsteigėjui ir direktoriui ST. BALZEKUI pagerbti surengė priėmimą. Iš kairės: ambasadoriaus padė
jėja ANGELĖ BAILEY, DANIELA LOZORAITIENĖ, STANLEY BALZEKAS, ambasadoriaus padėjėjas VIKTO
RAS NAKAS, ambasadorius STASYS LOZORAITIS Nuotr. Žilvino Samsono

Naujas Lietuvos ambasadorius Vašingtone
Lietuvos seimo užsienio rei

kalų komisijai pasiūlius, pre
zidentas A. Brazauskas S. Lo
zoraičio vietoje Lietuvos am
basadoriumi JAV-bėms pasky
rė istoriką Alfonsą Eidintą. 
Trumpai apie jį yra rašoma 
“Kultūros barų” 1988 metų šeš
toje laidoje: “Istorijos m. 
kand. Alfonsas Eidintas (g. 
1952 m.) yra baigęs Vilniaus 
valstybinio pedagoginio insti
tuto Istorijos fakultetą 1973 
m., kuriame vėliau dirbo dės
tytoju, šiuo metu — LTSR MA 
Istorijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas ir Kapitalizmo 
Lietuvoje istorijos skyriaus 
vedėjas”. Trumpa jo biografi
ja yra paduota todėl, kadangi 
“Kultūros barų” 1988 ir 1989 
m. keliose laidose buvo iš
spausdinta Eidinto parašyta 
Antano Smetonos monografija 
“Antano Smetonos veiklos 
pėdsakais”.

Įvado vietoje Eidintas pa
sisako, kodėl jis šią monogra
fiją rašo: “Šiais jubiliejiniais 
Tarybų valdžios Lietuvoje 
70-mečio metais didėja visuo
menės noras geriau suvokti so
cializmo paskelbimo Lietuvo
je 1918 m. gruodžio 16 d. gene
zę. (.. .) Pažangioji lietuvių 
tautos dalis, vadovaujama Lie
tuvos komunistų partijos, šia
me sudėtingame istoriniame 
procese pasiekė pergalę”.

Šioje Antano Smetonos mo
nografijoje Eidintas dažnai 
paliečia Lietuvos, krašto, ku
riam jis žada atstovauti, isto
riją: “1939 m. rugsėjo 28 d. 
Maskvoje buvo pasirašyta 
TSRS ir Vokietijos ‘Sutartis 
dėl draugystės ir sienos tarp 
TSRS ir Vokietijos’, kur buvo 
nustatyta TSRS vakarų siena. 
Šiose derybose — rašo minėto
je knygoje (“TSRS vaidmuo gi
nant Lietuvą nuo imperialisti
nės agresijos 1920-1940 me
tais”, J.B.) K. Navickas, — ta
rybinė vyriausybė vėl gynė 
lietuvių tautos laisvę ir jos 
teritorijos neliečiamumą, rei
kalaudama, kad Vokietija atsi
sakytų grobikiškų užmačių 
Lietuvos atžvilgiu”.

Toliau Eidintas cituoja so
vietų istoriką Konstantiną 
Navicką, kuris rašo, kad, TSRS 
“tvirtai pasipriešinus”, Vo
kietija atsisakė Žemaitijos 
ir pietvakarinės Lietuvos — 
Vilkaviškio, Marijampolės ir 
t.t. Nei Navickas, nei Eidin
tas, kuris Navicką mielai ci
tuoja, nerašo, kad Hitleris 
pardavė tas žemes tautiniam 
savo sąjungininkui Stalinui 
už JAV aukso dolerius.

Istorikas Eidintas A. Sme
tonos monografijoje kelis kar
tus pabrėžia “savanorišką” 
Lietuvos įstojimą į Sovietų 
Sąjungą. Jis rašo: “1940 me
tais Pabaltijo šalių tautos sa
vo valia įstojo į Tarybų Są
jungą, kas ir buvo tada įteisin
ta Pabaltijo respublikų val
džios organų ir TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos įstatymi
niais aktais”. Kitur jis cituo
ja karo meto Sov. Sąjungos am
basadorių D. Britanijai Mais- 
kį: “Jos (prosovietiškos nuo
taikos, J.B.) graužė tą antita
rybinę įtampą, kuri vyravo 
Anglijoje po Pabaltijo respub
likų įstojimo į Tarybų Sąjun
gą”

Vėl kitur jis panašiai rašo: 
“Tuo tarpu iš Lietuvos plaukė 
žinios apie Lietuvos Liaudies 
vyriausybės sudarymą, revo
liucinius pertvarkymus, Ta
rybų valdžios atkūrimą. Pas
kutinės žinios Smetonai buvo 
itin nemalonios — Lietuva są
junginės respublikos teisėmis 

buvo priimta į TSRS sudėtį”. 
To prašė “įgaliotosios dele
gacijos vadovas Justas Palec
kis”.

Eidintas nemini, kad Lietu
va atiteko sovietams pagal Sta- 
lino-Hitlerio sutartį, jis rašo, 
kad tik “buržuazinė propagan
da skleidė įvairias insinua
cijas apie Hitlerio-Stalino 
suokalbį, kaltino TSRS Pabal
tijo valstybių užgrobimu ir 
pan.” Nei žodžio apie okupa
ciją, trėmimus bei disidentus. 
Eigintui atrodo, kad Lietuva 
su didžiausiu džiaugsmu puo
lė į sovietiškos meškos glėbį 
ir prašyte prašė, kad ją mei
lingai apkabintų.

Eidintas savo galvosenai 
paremti cituoja Leniną, Sta
liną, Maiskį, kuris Halifaksui 
“įrodė”, kad, sovietai okupa
vę Baltijos kraštus, nieko ne
pavergė, o tik atsiėmė tai, kas 
jiems anksčiau priklausė, so
vietišką istoriką Navicką ir 
kitus be jokių komentarų aiš
kiai sutikdamas su jų pasisa
kymais.

Eidintas visur įkyriai nau
doja sovietišką žargoną: tarp- 
kario metų nepriklausoma 
Lietuva yra vadinama buržua
zine arba smetonine, jis var
toja tokius žodžius kaip kle
rikalai, buržuaziniai sluoks
niai, antitarybinė veikla, 
kontrrevoliuciniai elementai, 
reakciniai sluoksniai ir pan. 
Angelų pusėje yra pažangie
ji JAV lietuviai, pažangūs 
sluoksniai ir visa kita, kas 
raudona.

Priėmimo ambasadoje metu - DANIELA LOZORAITIENĖ kalbasi su 
STANLEY BALZEKU Nuotr. Žilvino Samsono

UNITY TRAVEL
UNITY TRAVEL kelionių įstaiga džiaugdamasi praneša 
apie naujo skyriaus atidarymą 1558 Bloor St. West. 
Švenčiant šį atidarymą, siūlomi specialūs skrydžiai 
Kalėdų laikotarpiui:

Išskridimas gruodžio 21 - grįžimas sausio 5
VILNIUS......................... $949.00
RYGA .............................$999.00
TALINAS ........................$949.00

Teiraukitės žemų kainų už iš anksto apmokėtus bilietus. 
Mes turime labai nebrangių bilietų skrydžiams į kitus 
Europos kraštus. Galime jums taip pat parūpinti keliones 
į saulėtus pietų kraštus.
Parūpiname keliones laivais, automobilių nuomas, viešbučius... 

Dėl informacijų bei rezervacijų prašome skambinti 
538-6570

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland,

Ši monografija buvo išspaus
dinta 1988-1989 metais, kai jau 
steigėsi Sąjūdis ir Gorbačio
vas buvo paskelbęs “glasnost”. 
Jau buvo kalbama ir apie Hit
lerio-Stalino suokalbį. 1987 m. 
Vilniuje įvyko Juodojo kaspi
no dienos demonstracija, ku
rioje N. Sadūnaitė aiškiai pa
smerkė du tironus. Masiniai 
trėmimai buvo spaudoje dis
kutuojami ir buvo kalbama 
apie Katyno žudynes. Aiški
nimas, kad tokie buvo laikai, 
tokios šuniškos dienos, kad 
taip reikėjo rašyti — yra be
prasmis.

Istorikas Eidintas savo pa
rašytoje A. Smetonos mono
grafijoje nieko nepasakė, kas 
anksčiau nebūtų buvę žinoma. 
Ją galima būtų laikyti eiline 
primityvia sovietiška propa
ganda. Netikėta, kad jis atsto
vaus Lietuvai JAV-bėse. 

* * *
Atvykęs į Vašingtoną, Alfon

sas Eidintas susidurs su sun
kumais. 1. Jis nėra diploma
tas ir į šią svarbią vietą yra 
paskirtas dėl savo ištikimu
mo valdantiesiems. 2. Per
ėmus ambasadą, reikės mokėti 
už pastato išlaikymą ir atly
ginti tarnautojams. Iki šiol 
tai darė išeivija. 3. Kai kurie 
ambasados pareigūnai paliks 
ją kartu su Lozoraičiu. Tačiau 
yra ir teigiama pusė: dabar 
LDDP ministeris Povilas Gy
lys galės reikalauti finansi
nio atsiskaitymo. Jis jo suge
bėjo reikalauti iš Lozoraičio, 
nors nei cento ambasadai ne
buvo davęs. J.B.

E. P. Ališauskai
S. J. Andruliai
G. V. Balčiūnai
G. Gaižutienė
L. G. Kurpiai

Iškeliavus amžinybėn uoliam
“Tėviškės žiburių” bendradarbiui žurnalistui 

a.a. VLADUI BŪTĖNUI-RAMOJUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, jo 
artimiesiems ir kartu liūdime - '

"Tėviškės žiburiai”

AfA 
žymiajam politologui 

prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai NIJOLEI, 
velionies vaikams, giminėms bei artimiesiems -

Toronto Lietuvių fronto bičiuliai

AfA 
STASEI KRUOPYTEI

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

LN kultūrinė komisija,

BRANGIAM BROLIUI

AfA 
JUOZUI JANUŠONIUI
Punsko apylinkėje mirus, 

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

V. Petrauskienė 
A. K. Rašymai 
L. Č. Senkevičiai 
A. H. Trussovv 
V. G. Tumosai

V. Tvardauskas

PADĖKA
AfA

ANTANĄ NORKŲ
palydėjus į amžino poilsio vietą, dėkojame Prisikėlimo para
pijos klebonui Tėvui Augustinui, Tėvui Eugenijui ir Tėvui 
Tadui už Rožinio kalbėjimą, atnašautas Mišias ir jautrius 
atsisveikinimo žodžius.

Esame dėkingi visiems draugams, pažįstamiems ir gimi
nėms, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles ir išreiš- 
kusiems užuojautą žodžiu bei raštu.

Nuoširdi padėka už aukas, skirtas septynerius metus 
sergančio Gedimino Žukausko gydymui. Jis gyvena Taura
gės apylinkėje, netoli to kaimo, kuriame velionis augo. Su
žinota, kad vaistai ligoniui labai padėjo. Likusi auka perduo
ta jo šeimai naudotis savo nuožiūra.

Dėkojame B. Stanulienei už skanius pietus, ponioms 
už pyragus, solistėms ir vargonininkei už gražias giesmes, 
karsto nešėjams ir visiems, kurie palydėjo velionį į kapines.

Dukros - Sofija ir Julija, sūnus Juozas, sesuo 
Juzefą ir broliai - Mečys, Viktoras, Česlovas

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

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

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

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

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

Ont. L3P 5C2
tel. (416) 732-2117

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

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

tel. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą 

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų



Nepriklausomos Lietuvos prezidentas ANTANAS SMETONA, lankęsis Brazilijoje 1941 m. Už jo-žmona SOFIJA 
SMETONIENĖ. Šalia jų - Brazilijos valdžios pareigūnai Nuotr. K. Vosyliaus

Du sugretinimai ANTANAS GAULIA
Dviejų Lietuvos vadovų apsilankymas Rio de Janeiro mieste

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Pagerės santykiai

ELTOS pranešimu, prezi
dentas A. Brazauskas, apibend
rindamas savo kelionę Kinijo
je, pažymėjo, kad įvykę susi
tikimai ir pokalbiai sudarys 
galimybę ateityje pagerinti 
Lietuvos ir Kinijos santykius, 
bus galima tikėtis jos paramos 
tarptautinėse organizacijose. 
Staigūs pokyčiai Kinijoje esą 
jau ir dabar verčia šalį ieško
ti būdu, kaip su savo prekėmis 
išeiti į Vakarų Europą. Aktua
liu tampa sausumos kelias iš 
Kinijos į Baltijos pakrantes.

Lietuvos susisiekimo minis- 
teris J. Biržiškis ir Kinijos ge
ležinkelių ministeris Chan 
Thubin pasirašė susitarimą 
dėl geležinkelininkų bendra
darbiavimo. Technikos ir eko
nomikos srityse šalys sutarė 
keistis specialistais, Klaipė
dos uostą vartoti kroviniams 
iš Vakarų Europos ir atgal.

Išvyko į Romą
Ambasadorius Stasys Lozo

raitis su žmona Daniela, Va
šingtono Lietuvos ambasados 
pranešimu, jau išvyko į Romą, 
kur pradės ambasadoriaus pa
reigas eiti Italijoje.

Lapkričio 9 d. JAV valstybės 
departamente įvyko amb. St. 
Lozoraičiui skirtas pagerbi
mas. Jame dalyvavo aukšti 
valstybės departamento pa
reigūnai, Estijos, Latvijos 
ir JAV ambasadorius Lietuvai. 
Atsisveikinimo žodį tarė vals
tybės departamento sekreto
riaus pavaduotojas Europos 
ir Kanados reikalams A. 
Vershbow. Jis taipogi St. Lo
zoraičiui įteikė padėkos raš
tą, pasirašytą valstybės sek
retoriaus W. Christopher.

Rašte rašoma: “Remdamas 
laisvą, nepriklausomą Lietu
vą per tamsiausius sovietų 
okupacijos metus, o taip pat 
triumfuojantį Lietuvos grįži
mą į demokratinių tautų šei
mą, Jūs su užsidegimu diegė
te tai Amerikos ir tarptauti
nės visuomenės sąmonėje. 
Mes didžiai įvertiname Jū
sų profesionalumą garbingo
je visuomeninėje tarnyboje, 
turinčioje tradicijas Jūsų šei
moje ...”

Gali sukelti pavojų
Buvęs užsienio reikalų mi

nisteris A. Saudargas, kaip 
skelbia ELTA, spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad sutar
tis su Rusija dėl karinio tran
zito į Kaliningrado sritį sukel
tų pavojų Lietuvos saugumui. 
Lietuva iš esmės būtų sujung
ta su Sandraugos valstybių 
gynybine sistema.

Apie sutarties rengimą ir 
galimą jos pasirašymą Nido
je kalbėjo ir premjeras A. Šle
ževičius bei Rusijos pirmasis 
vicepremjeras V. Šumeiko. 
Manoma, kad sutartis gali bū
ti pasirašyta, kai Lietuvon 
atvyks Rusijos premjeras Čer- 
nomydinas.

A. Saudargas priminė, kad 
ankstyvesniuose pasitarimuo
se Lietuva nedavė Rusijai jo
kių įsipareigojimų dėl kari
nio tranzito per jos teritori
ją į Kaliningrado sritį. Buvę 
susitarimai dėl kariuomenės 
ir karinės technikos, išveža
mos iš Vokietijos.

Buvęs ministeris neneigė 
iš esmės sutarties svarstymo, 
bet priminė, kad kartu būtų 

tariamasi ir dėl Kaliningra
do srities demilitarizacijos.

Jo nuomone, Lietuvai yra 
būtinos tarptautinės garan
tijos.

Nusikaltimai?
“Lietuvos aide” redakcijos 

skiltyje, spalio 10 d. laidoje, 
Vytautas Landsbergis rašo:

“Dabar galutinai persiorien
tavo į Vagnorių. Ilgai pūtė bur
bulus apie tariamus išeikvoji
mus, švaistymus, grasė teis
mais ir kalėjimais, o kai nieko 
neišeina — kad ne visai taip, 
kaip reikėjo, pasirašydavo Vy
riausybės ar Premjero spren
dimus. Pavyzdžiui, atidavė 
kažkam profsąjungų pastatus 
ir turtą. Gerai atsimenu, 
kaip Aukščiausiojoje Tary
boje svarstėme, kaip traktuo
ti buvusias sovietines profsą
jungas, atitinkamai ir tą tur
tą, kuriuo jos disponavo iki 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo. Aukščiausioji Taryba 
nutarė, jog tai nebuvo tikros 
profsąjungos, o valdiškos so
vietinės įstaigos ir instituci
jos, surenkančios iš žmonių 
papildomus, galima sakyti, 
privalomus mokesčius ir užsi
imančios papildomų gėrybų 
skirstymu, galbūt ir sociali
niu papirkinėjimu. Atitinka
mai buvo nutarta, jog tas tur
tas — pastatai, sanatorijos, 
dar kas nors — priklauso vals
tybei, kuri, kol bus padaryti 
atitinkami sprendimai dėl to 
turto padalinimo naujoms tik
roms profsąjungoms ar savi
valdybėms, laikinai paveda 
valdyti, naudotis, sakysim, 
Darbininkų sąjungai. Taigi 
dabar vaizduojama iškreip
tai, lyg Vagnorius kažkam “ati
davęs” turtą, ir apie tai šne
kama tuo metu, kai čia pat iš 
tikrųjų atidavinėjamas arba 
dalinamas turtas savo drau
gams, bičiuliams, įtakingoms 
žmonių grupėms. Tai vyksta 
labai stambiu mastu, apie tai 
šiomis dienomis kaip tik ir 
kalbėjo Gediminas Vagnorius 
Seimo posėdyje, nors jam vi
saip buvo trukdoma, išjungia
mas mikrofonas, rodomas di
delis nepasitenkinimas, kam 
kalba apie tokį stambaus mas
to valstybinį grobstymą šian
dien. Spaudoje, ypač “Tieso
je” ir kai kuriuose kituose 
laikraščiuose, pabrėžiama, 
kad štai jau Vagnoriui gresia 
byla ir galbūt kas nors dau
giau.

Linkusi naudoti spaudimą
“Lietuvos ryte” lapkričio 

4 d. laidos vedamajame rašo
ma:

“Neturint pilnos informaci
jos, sunku spėlioti, koks yra 
tikrasis ir pagrindinis šian
dieninio Lietuvos ir Rusijos 
prezidentų susitikimo tikslas 
ir kokie bus to susitikimo re
zultatai.

Nepaisant to, galima konsta
tuoti, kad Lietuvos ir Rusijos 
santykiai dar netapo lygiaver
čių partnerių santykiais. Ru
sija, atrodo, ir toliau linkusi 
naudoti ekonominį ir politinį 
spaudimą, siekdama jai palan
kių rezultatų bei diktuoti sa
vo sąlygas Lietuvai. Mūsų val
džios vyrai ir toliau stengia
si nekreipti į tai dėmesio ir 
bet kokia kaina siekia forma
laus santykių sureguliavimo, 
kad vėliau kokia nors proga 
galėtų pasigirti su Rusija pa
sirašytų susitarimų kiekiu.

Kaip rodo paskutinis pavyz
dys su “Lucoil”, santykiuose 
su Rusija nepakanka vien pa
sirašinėti susitarimus. Reikia 
taip pat siekti, kad jie būtų 
vykdomi. Lietuvos vadovai iki 
šiol tuo nelabai rūpinosi”.

Reiškia protestą
Lietuvos krikščionių demok

ratų partijos (LKDP) informa
cija, šios partijos valdyba reiš
kia seimo vadovybei protestą 
dėl Krikščionių demokratų 
partijos frakcijos seime re
gistracijos nutraukimo ir per
registravimo vilkinimo.

LKDP valdyba seimo vado
vybės poelgį vertina kaip vei
kiančios Krikščionių demok
ratų frakcijos diskriminavi
mą, pažeidžiantį Lietuvos res
publikos konstitucijos 59 
straipsnį ir Lietuvos respub
likos politinių partijų įstaty
mo “9” straipsnį. Esą nesvar
bu, kokiomis kliūtimis būtų 
mėginama vilkinimą pateisinti.

Kariuomenė turi išeiti
JAV valstybės sekretorius 

W. Christopher Rygoje pažy
mėjo, kad Amerika nori, jog 
Rusijos kariuomenė kaip gali
ma greičiau būtų išvesta iš 
Latvijos. Latvijoje dar yra 
16,000-18,000 rusų kariškių, 
kurių dauguma yra karininkai. 
Rusija skundžiasi, kad dėl bu
tų trūkumo neturinti kur apgy
vendinti karininkų. JAV kon
gresas paskyrė 160 mil. dol. 
pastatyti tam reikalui 5000 
butų Rusijoje.

W. Christopher palaikąs 
nuomonę, kad reikėtų visiems 
rusiškai kalbantiems žmo- 
niems Latvijoje suteikti pil
ną pilietybę.

Patvirtino sutartį .
Estijos parlamentas spalio 

21 d. patvirtino Estijos ir Ru
sijos sutartį dėl konsularinių 
santykių. Susitarimą pasirašė 
praeitų metų gruodžio 2 d. Es
tijos užsienio reikalų minis
teris T. Velliste ir Rusijos už
sienio reikalų ministeris A. 
Kozyrevas.

Savo kalboje parlamente T. 
Velliste pažymėjo, kad yra 
geri versliniai santykiai tarp 
Estijos užsienio reikalų minis
terijos ir Rusijos federacijos 
misijos Taline. Taip pat gerus 
ryšius Maskvoje turinti ir Es
tijos ambasada.

Baltiečių pasitarimai
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, vyko Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos misijų darbuo
tojų pasitarimai, ruošiant re
zoliucijos projektą dėl sveti
mų ginkluotų pajėgų išvedimo 
iš Estijos ir Latvijos.

Projektas buvo įteiktas Ru
sijos misijos vyresniam pa
tarėjui dr. A. Granovsky. Grei
tai buvo gautas Rusijos užsie
nio reikalų ministerijos prieš- 
pasiūlymas, dėl kurio bus ta
riamasi toliau, siekant Balti
jos valstybėms ir Rusijos fede
racijai priimtino teksto.

Baigia veiklą
BNS žiniomis, penktasis Es

tijos liaudies fronto kongresas 
prasidėjo lapkričio 13 d. Jame 
šis sąjūdis susumuos savo 
veiklos rezultatus ir pats sa
ve paleis. Kalbas kongrese pa
sakė E. Savisaar, C. Valk ir ki
ti Liaudies fronto steigėjai. 
Buvo pakviesti visi politikai, 
kurie dalyvavo Liaudies fron-

Rio de Janeiro miestas prieš 
30 metų yra buvęs Brazilijos 
sostinė. Šio miesto reikšmė iki 
šiol svarbi Pietų Amerikos mil
žiniškam kraštui. Jis laikomas 
Brazilijos kultūros centru.

Dar ir šiomis dienomis Ri- 
juje, Rio de Janeiro priemies
tyje, yra nedidelis lietuvių 
telkinys. Nors lietuvių kalba 
yra mirusi, bet dar jaučiama 
lietuvių tautinė gyvybė. Visa 
lietuvių bendruomenės veikla 
sutelkta Sao Paulo mieste. Bet 
ir Rijuje vyksta tautinis judė
jimas. 1989 m. buvo įsteigta 
“Brazilijos lietuvių bičiulių 
draugija (ABAL), turinti apie 
200 narių. Ši organizacija ren
gia Vasario 16-sios, Kovo Il
sios minėjimus, gina Lietuvos 
ir lietuvių interesus vietos 
spaudoje.

Šioje lietuvių kolonijoje 
buvo apsilankęs garbingas sve
čias prof. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas, ir jo pa
lydovai: E. Vėbra, J. Kiškis, 
D. Juočerytė iš Lietuvos, A. 
Rastauskas iš Argentinos ir D. 
Sužiedėlis iš JAV-bių. Jie visi 
dalyvavo “Rio 92” pasaulinėje 
ekologijos konferencijoje.

Nors V. Landsbergis oficia- 
lai nėjo Lietuvos respublikos 
prezidento pareigų, bet, bū
damas Aukščiausiosios tary
bos pirmininku, faktiškai už
ėmė Lietuvos vadovo vietą, ir 
kaip toks Brazilijos pareigū
nų buvo saugomas. Apie jį daug 
rašė vietos spauda, nes prieš 
vienerius metus buvo nustebi
nęs ne tik Brazilijos žmones, 
bet ir visą pasaulį savo pasi
ryžimu ir drąsa kovoje už Lie
tuvos laisvę prieš Sov. Sąjungą.

Tada Brazilijos parlamento 
pirmininkas W. Leite Passos, 
surengtame prof. V. Landsber
giui priėmime-vakarienėje, kur 
dalyvavo apie 80 lietuvių ir jų 
bičiulių, pasakė: “Pasaulio 
geradaris, Baltijos valstybių 
išlaisvintojas ir Lietuvos he
rojus”.

Aš kaip vaišių rengėjas ir 
“Brazilijos lietuvių bičiulių 
draugijos” pirmininkas, svei
kindamas garbingąjį svečią, 
kalbėjau: - prieš penkias de
šimtis metų Rio de Janeire 
lankėsi Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona, bet tai bu
vo kartu ir liūdna proga, Lie
tuvą buvo ištikusi didelė ne
laimė — pateko į Sov. Sąjungos 
priespaudą. Prezidentas buvo 
bejėgis ir bėgantis iš savo kraš
to. Kas kita šiandien, lankantis 
dabartinis prezidentas yra vi
sos tautos pasididžiavimas, jis 
atnešė savo kraštui laisvę.

to komisijų ir vadovybės dar
be ar buvo dviejų kongresų de
legatais.

Atsisakė paslaugos
Lietuvos vyriausybė nuta

rė nepasinauoti Europos re
konstrukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) pasiūlymu finansuoti 
parengiamąjį naftos termina
lo statybos etapą. Pasak mi
nėto banko taisyklių, visą dar
bą reikėtų pradėti iš naujo. 
O tai Lietuvai esą nepriimtina.

Priėmus tarptautinio banko 
pasiūlymus, tektų atmesti de
šimties užsienio bendrovių, 
dalyvaujančių projektavimo 
konkurse, siūlymus. Tokį kon
kursą vyriausybė paskelbė 
prieš du mėnesius. Tik vėliau 
ERPB pasiūlė savo paslaugas.

Nacių žalos atlyginimas
Lapkričio 11 d. Vokietijos 

parlamente Bonoje buvo 
svarstomas socialdemokratų 
pateiktas pasiūlymas kompen
suoti Baltijos valstybėms 
karo metais padarytą žalą. 
Šią socialdemokratų parla
mento narių pasiūlymą akty
viai remia Baltijos valstybių 
draugų parlamentinė grupė. 
Tačiau didelių vilčių, bent 
artimiausiu laiku, nereikėtų 
turėti.

Vokietijos finansų ministe
ris T. Weigel savo laiške par
lamento nariui W. von Stetten, 
Baltijos valstybių draugų par
lamentinės grupės pirminin
kui, pažymėjo, kad pastaruo
ju metu suaktyvėjo Baltijos 
valstybių reikalavimai dėl 
nacių padarytos žalos atlygi
nimo. Vokietija esą tai supran
tanti, tačiau dėl jos pačios eko
nominės būklės, kol kas minė
tų reikalavimų patenkinti ne
gali ir visa pagalba vykstanti 
per labdaringas organizacijas.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Auksinėmis raidėmis jo vardas 
bus įrašytas Lietuvos istori
joje.

Grįždamas prie prezidento 
Antano Smetonos, norėčiau 
pateikti ir biografinių žinių. 
Jis gimė 1874 m., mirė 1944 m. 
Klivlande, JAV-se. Savo gyve
nime buvo profesorius, publi
cistas, rašytojas ir gabus po
litikas. Aktyviai dalyvavo lie
tuvių tautinio atgimimo sąjū
dyje. Buvo pirmasis ir ketvir
tasis Lietuvos respublikos pre
zidentas. 1941 m. vasario mėn. 
Rio de Janeiro uoste lietuviai 
sutiko prezidentą, atplaukusį 
iš Portugalijos ir vėliau vyk
siantį į JAV-bes.

Vos išlipęs iš mažo laivo su 
žmona, buvo visų tautiečių šil
tai sutiktas. Visi norėjo jį svei
kinti, tiesdami savo rankas. Aš 
tada buvau 16 metų amžiaus, 
motinos pastūmėtas taip pat 
tiesiau ranką prezidentui. Jis 
mielai be išimties su visais 
sveikinosi.

Brazilijos valdžia Lietuvos 
prezidentą sutiko su derama 
pagarba. Jis buvo valdžios pa
reigūnų pasveikintas kaip ne
priklausomos Lietuvos prezi
dentas. Buvo apyvendintas gra
žiausioje miesto dalyje, dr. 
Eriko Meyerio bute. Uoste pre
zidentą be dr. E. Meyerio dar 
sutiko Lietuvos garbės konsu
las Mobergas, kun. J. Janilio- 
nis, pasiuntinys, įgaliotas mi
nisteris Pietų Amerikai dr. K. 
Graužinis, verslininkai - J. 
Saurusaitis, P. Ziezis, P. Dut- 
kus, I. Dubauskas, U. Gaulienė.

Kitą dieną, rodos, vasario 27, 
prez. A. Smetona oficialiai bu
vo pakviestas užsienio reikalų 
ministerio O. Aranha. Jis buvo 
įtakingas asmuo prezidento G. 
Vargas valdžioje. Iš tikrųjų, 
Brazilijos valdžia A. Smetoną

Lietuvos prezidentui ANTANUI SMETONAI lankantis Brazilijoj 1941 m. Iš kairės: KAZYS GRAUŽINIS, Lietu
vos konsulas Argentinoje, SOFIJA SMETONIENĖ, dr. FRIKAS MEYERIS, įgaliotas ministeris Brazilijoje, p. 
MEYERIENĖ ir prezidentas ANTANAS SMETONA

Didžiausias nepriklausomas Lietuvos dienraštis 
skelbia svetur gyvenantiems tautiečiams 1994 metų prenumeratą

„Lietuvos ryto” dienraščio prenumeratos kaina 1994 m. - 198 Kanados doleriai arba 
ekvivalentas kita konvertuojama valiuta arba litais. Dienraštis Jums bus siunčiamas 
oro paštu ne daugiau kaip po 2 numerius iš karto.

Taip pat kviečiame prenumeruoti kitus „Lietuvos ryto” leidžiamus lietuviškus leis- 
dinius: spalvotą mėnesinį žurnalą vaikams „Genys” (32 Kanados doleriai), spalvotą 
mėnraštį „Krepšinis?...!” (32 Kanados doleriai), dvisavaitinį laikraštį jaunimui „Mes!”
(16 Kanados dolerių).

Prenumeratoriai gali atsiųsti čekį, išrašytą „Lietuvos ryto” vardu į redakciją
(Gedimino pr. 12a, 2001 Vilnius, Lithuania) arba pervesti pinigus į mūsų sąskaitą 
Kanadoje:

BANK OF MONTREAL / CANADA
Account No. CAD-3169-1057146/200070385

USD-3169-4504554/200070385
In the name of Commercial Bank LITIMPEX

Tel. (514) 877-7093
Fax. (514) 877-7155

Address: International Operations 
Corrcpondcnt Bank Accounts 
288 St. James Street West 
Montreal, Quebec 
H2Y INI

Telex. MCI/USA62960
SWIFT BOFMCAM2

Prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti į redakciją:

Prašau 1994 m. man siųsti šiuos „Lietuvos ryto” leidžiamus leidinius:

-------------------------------------------------------------------  |
Pavardė, vardas  |

Adresas , |

________________________________________  I
I------------------------------------------------------------------- !

Pridedu čekį Kanados dolerių sumai arba pervedimo į bankų |

 kopijų. |
(nurodyti šalį)

Taip pat Jūs galite užprenumeruoti „Lietuvos rytą” 1994 m. giminėms Lietuvoje.
Prenumeratos kaina - 46 Kanados doleriai.

Mūsų telefonas - (370-2) 22-61-56, faksas - (370-2) 227656.
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Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, buvęs Aukščiausiosios tarybos pirmininkas, 
ir ANTANAS GAULIA “Rio 92" pasaulinėje ekologijos konferencijoje

priėmė kaip laisvos Lietuvos 
prezidentą.

Prieš tai Brazilijos komunis
tai su ginklu mėgino nuversti 
prez. G. Vargas vyriausybę. Ne
pasisekus buvo suimti ir nu
bausti. Brazilija neturėjo 
glaudžių santykių su Sov. Są
junga. Todėl bėgančiam prezi
dentui nuo komunistų buvo ro
domas didelis palankumas.

Sekančią dieną (vasario 28) 
Lietuvos atstovybėje įvyko svar
bus susirinkimas, kuriame da
lyvavo Lietuvos pasiuntinys 
Pietų Amerikai K. Graužinis, 
kun. J. Janilionis, J. Saurusai
tis, dr. E. Meyeris ir daug kitų 
asmenų.

Buvo sutarta prie Brazilijos 
vyriausybės paskirti Lietuvos 
atstovu dr. E. Meyerį. Tai pa

sižymėjęs ir didelis Lietuvos 
interesų gynėjas, daug pasi
darbavęs Lietuvai.

1951 m. Lietuvos diplomati
jos šefas St. Lozoraitis jį pa
skyrė įgaliotu ministeriu prie 
Brazilijos vyriausybės. Vėliau 
pasikeitus Brazilijos valdžiai, 
jis tų pareigų negalėjo eiti. Tai 
buvo 1961 metai. Tik po 30 me
tų, kai Brazilijoje lankėsi Lie
tuvos Aukščiausiosios tarybos 
vicepirmininkas prof. Br. Kuz
mickas, buvo atnaujinti diplo
matiniai ryšiai su Brazilija. O 
kai lankėsi Brazilijoje V. 
Landsbergis, jau jis buvo ir 
valdžios priimtas kaip Lietu
vos vadovas ir spaudoje išgar
sintas kaip didvyris. Lietuviai 
su pasididžiavimu jį sutiko ir 
vaišino.

Jei prenumeruosite visus „Lietuvos ryto” leidžiamus leidinius 
(prenumeratos kaina - 265 Kanados doleriai), 

gausite ir visas „Lietuvos ryto” 1994 m. išleistas knygas.
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© LAISVOJE TEVYMEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINKLAI KARO LAKŪNAMS
Lietuvoje išblaškytus karo 

lakūnų kapus ryžosi sutvarkyti 
ir specialiais paminklais pa
puošti Kaune veikiančios “La
kūnų kapų” draugijos nariai. 
Pirmieji du Kaune pagaminti 
paminklai jau pastatyti seno
siose Šiaulių miesto kapinėse, 
kur prie Lietuvos nepriklauso
mybės kovų savanorių rasta pa
laidotų ir karo lakūnų.

AUKŠTAIČIŲ DURPĖS
Šepetų durpynas, priklausan

tis Kupiškio valstybinei durpių 
įmonei, plečia briketų gamybą, 
įrengimus nusipirkęs Gudijoje. 
Mat viena tona durpių briketų, 
kainuojanti 24,89 lito, yra ke
turiskart pigesnė už toną ak
mens anglies. Durpių briketų 
kaloringumas — tik du kartus 
menkesnis nei akmens anglies. 
Šepetų durpyne šį sezoną aukš
taičiams tikimasi pagaminti 
apie 2.000 tonų kuro.

ANKSTYVAUS SNIEGO BANGA
Spalio 22 d. Zarasų rajoną 

užgriuvo ankstyvaus sniego ban
ga. Ją atnešė ciklonas nuo Vi
duržemio jūros, šalto oro spar
nu palietęs šiaurės ir šiaurės 
rytų Lietuvą. Sniego teko ir Ig
nalinos, Utenos, Rokiškio rajo
nams, bet labiausiai nukentėjo 
Salako, Suvieko ir Turmanto 
apylinkės Zarasų rajone. Pana
šios sniego bangos ten buvo su
silaukta ir 1992 m. spalio 22 d. 
Pačiame Zarasų mieste sniego 
buvo kiek mažiau. Rajone betgi 
sugadinta nemažai elektros pa
stočių, pora tūkstančių abonen
tų liko be telefoninio ryšio, nu- 
griuvus 127 ryšių linijų atra
moms. Rajono valdytojas Algi
mantas Cibulskis skundžiasi, 
kad daugiausia griuvo po per
nykštės audros atstatytos atra
mos. Teisinga yra jo pastaba, 
kad elektros laidams dėl pasi
kartojančių sniego audrų rei
kėtų požeminio kabelio.

ŠIAULIŲ ORAUOSTIS
Zoknių aerodromas, ilgus me

tus buvęs didele Sovietų Sąjun
gos karo aviacijos baze, dabar 
tapo dar nebaigtu įrengti Šiau
lių orauosčiu. Civilinės avia
cijos skrydžiai spalio 16 d. bu
vo pradėti iš Vilniaus atskridu
siu Lietuvos orinio susisiekimo 
sovietinės gamybos “JAK-42” 
keleiviniu lėktuvu. Juo į Šiau
lius atskrido Lietuvos orinio 
susisiekimo aviacijos pareigū
nai ir žurnalistai. Karinis Zok
nių aerodromas turėjo 1.100 
hektarų žemės plotą. Jame yra 
ilgi tolimo skrydžio didiesiems 
lėktuvams skirti pakilimo ir 
nusileidimo takai. Pirmoji ofi
ciali kelionė “JAK-42” lėktuvu 
iš Vilniaus orauosčio į Šiaulių 
orauostį užtruko nepilną pusva
landį. Tad Šiaulių orauostis, 
naudojamas tolimųjų skrydžių 
keleiviniams lėktuvams, iš jų 
išlipusius keleivius Vilniun 
per pusvalandį galės pristatyti 
mažesniais lėktuvais. Atgauta
me Šiaulių orauostyje liko so
vietinės karo aviacijos bazės 
moderni, tvarkingai perduota 
lėktuvų remonto gamykla. Di
džiausią problemą sudaro ba
zėje po žeme ir ant žemės bu
vusios žibalo saugyklos. Zok
nių žemė persisunkusi žibalu. 
Nustatyta, kad virš gruntinio 

DĖMESIO PENSININKAMS

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

tel. (905) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
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 ................ ........... 2 kg Riešutai ............................... .... 1 kg
Kumpis rūkytas............ ........... 2 kg Šokoladas........................... .. .300 gr
Cukrus .......................... ........... 10 kg Kava pupelių....................... ... 500 gr
Miltai ............................. .......... 5 kg Arbata .................................. ... 200 gr
Ryžiai............................ .......... 2 kg Šprotai ................................. ... 5 dėž.
Makaronai............................... 1 kg Aliejus augalų ..................... ......  2 lt.
Sviestas........................ ............. 1 kg Majonezas ......................... .... 2 ind.
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.

vandens yra apie 20-30 milimet
rų žibalo sluoksnis. Nežinoma 
tik jo išplitimo teritorija. JAV 
gamtosaugos specialisto V. 
Adamkaus duomenimis, tokio 
grunto vieno kubinio metro iš
valymas kainuoja nuo 10 iki 100 
JAV dolerių. Vietiniai gyven
tojai žibalą semia ir nešasi iš 
Zokniuose prasikastų duobių. 
Ten yra trys vietos, kur iškas
ta duobė greit prisipildo žibalo.

EKOLOGINIAI TYRIMAI
Vis dar anglišku terminalu 

vadinama naftos priėmimo sto
tis išaugs prie Būtingės, netoli 
Lietuvos ir Latvijos pasienio. 
Iš jos bus nutiestas naftotiekis 
Mažeikių naftos valyklon. Pen
kiolika Lietuvos ekologų grupių 
atliko išsamius pačios jūros, 
paplūdimių, kopagūbrių tyri
mus, norėdami nustatyti naftos 
stoties bei naftotiekio povei
kį pajūriui ir pateikti pasiūly
mus projektuotojams. Jiem tal
kino ir Latvijos ekologai. Atlik
tiems tyrimams vadovavo L. La
zauskienė, S. Gulbinskas, J. Kli- 
čius ir J. Virbickas. Padarytas 
išvadas ir pasiūlymus ekologai 
įteikė projektuotojams ir naftos 
stoties statybos direktoriui V. 
Gedvilui. Jie pasiūlė toje vie
toje, kur bus naftos stotis ir naf
totiekis, pradėti nuolatinį ap
linkos būklės sekimą. Šventojo
je būtinai reikės uosto, kad į 
jį galėtų atplaukti gelbėjimo 
laivai, įvykus nelaimei naftos 
stotyje. Siūloma patikrinti, ar 
naftos stočiai numatytoj vietoj 
nėra strimelių nerštavietės. 
Planuotojams buvo priminta, 
kad reikia sutaisyti sutrūkinė
jusius vamzdžius, kuriais Ma
žeikių naftos valykla ir Palan
ga jūron išleidžia nutekamąjį 
vandenį.

LOŠIMO NAMAI PALANGOJE
Palangos miesto taryba pri

taria valdybos pasiūlymui šia
me kurorte atidaryti lošimo na
mus. Diskusijose buvo paliesti 
tik tokių namų skaičiaus ir jų 
įtakos moraliniam kurorto vei
dui reikalai. Visus viliojo min
tis dalį būsimo pelno skirti jau 
esančioms kultūrinėms įstai
goms finansuoti ir naujoms 
steigti. Palangos burmistro pa
vaduotojas V. “Kurmanavičius 
siūlo atidaryti vienus trijų 
dalių lošimo namus. Pirmą dalį 
sudarytų kazinu pavadinta di
džioji lošimų salė, antrą — sa
lonas su lošimo automatais, tre
čią — salonas piniginiams bin- 
go žaidimams. Planuotojai betgi 
nenori, kad lošimo namai būtų 
steigiami naujajame Palangos 
mikrorajone ar istorinės ver
tės turinčiuose pastatuose. 
Palangos vadovai norėtų tik 
vienų lošimo namų, bet jiems 
steigti jau yra gautos trys pa
raiškos. Pasak burmistro pava
duotojo V. Kurmanavičiaus, to
kių paraiškų bus susilaukta žy
miai daugiau. Tikėkimės, kad 
jos ir palaidos lošimo namų 
įsteigimo Palangoj idėją. Dis
kusijose net nebuvo paliestas 
svarbiausias klausimas, kaip 
tokius lošimo namus apsaugoti 
nuo organizuotų kriminalinių 
nusikaltėlių. Deja, dabartinė
se aplinkybėse tokia apsauga 
neįmanoma Lietuvos policiją 
tvarkantiems sovietinės mokyk
los komisarams. v

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokslo metų baigimo iškilmių garbės prezidiumas, mokytojas MIN
DAUGAS LEKNICKAS ir abiturientai 1993 m. spalio 24 d.

Hamiltono lietuvių dramos teatras “AUKURAS” 
maloniai kviečia visus į naują Sf>(*l<tail<l j -

FERNANDO GARCIA LORCOS JUL

“BERNARDOS ALBOS NAMAI ”,
1993 m. lapkričio 28, sekmadienį, 4 v.p.p., Hamiltono Jaunimo centre ir 
gruodžio 5, sekmadienį, 3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių namuose, 
įėjimas - $7 Rengėjai “A U KURAS”

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPIMAS Sud 

būrio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje 
gruodžio 11, šeštadienį. Išpažin
čių bus klausoma 6 v.v., o Mišios 
bus 7.30 v.v.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS Sault 

Ste. Marie apylinkės lietuviams 
bus Švč. Sakramento šventovėje 
gruodžio 12, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 6 v.v., o Mišios 
bus 7 v.v.

Winnipeg, Manitoba
BALTIEČIŲ PAGERBIMAS įvy

ko 1993 m. lapkričio 2 d., 7.30 v.v. 
Manitobos gubernatoriaus W. Yvon 
Dumont rūmuose prisiminti Balti
jos kraštų 75 m. nepriklausomy
bių paskelbimo sukaktis. Guber
natoriaus surengtame priėmime 
dalyvavo apie šimtas kviestų sve
čių, kurie buvo pristatyti gerb. 
šeimininkui ir jo žmonai Lylai 
Dumont. Susirinkus į didžiąją rū
mų salę, gubernatorius pasveiki
no visus dalyvius ir savo trumpo
je kalboje pareiškė, kad jam yra 
didelė garbė šiandien pagerbti 
tų narsių ir pasiryžusių tautų 
šimtmetines pastangas išlikti ne
priklausomomis valstybėmis. Pa
brėžė, kad Manitoboje įsikūrę 
baltiečiai prisidėjo dideliu įna
šu šios provincijos gerovei kel
ti, lygiagrečiai neužmiršdami ir 
visomis išgalėmis kovodami dėl 
savo tautų nepriklausomybių. 
Šiandien, kai Baltijos kraštai, 
iškentėję žiaurią penkiasdešim
ties metų okupaciją, vėl išsikovo
jo laisvę, Manitobos baltiečiai 
remia savo tautas morališkai ir 
ekonomiškai.

Po gubernatoriaus kalbos Lat
vijos gen. konsulas Kanadoje, 
specialiai atvykęs į šį 'renginį, 
įteikė gubernatoriui vinipegie- 
tės dailininkės L. Keleris paveiks
lą; KLB Winnipego apylinkės pirm. 
J. Grabys - didžiulę lietuvišką 
verbą; o estai - Estijos vėliavėlę. 
Po oficialios dalies gubernato
rius pakvietė visus svečius pasi
vaišinti lengvais gėrimais, kava ir 
užkandžiais bei apžiūrėti rūmus. 
Pažymėtina, kad dabartinis Mani
tobos gubernatorius yra metisas, 
buvęs didelis veikėjas metisų or
ganizacijose ir jų teisių gynėjas. 
Labai gražūs gubernatoriaus rū
mai, stovintys šalia Manitobos 
parlamento rūmų, yra seniausi Va
karų Kanadoje.

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

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arbt 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą 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” ŽA 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Kviečiame i “G YVATA RO”
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 ”

A.a. JUOZAS AMBRAZEVIČIUS, 
sulaukęs 87 m. amžiaus, mirė 1993 
m. spalio 9 d. Senesnės kartos atei
vis, gyveno vienas, globojamas ka
nadiečių šeimos. Iš kurios Lietu
vos vietovės kilęs, nepavyko suži
noti. Palaidotas iš Korban laido
tuvių koplyčios Brookside kapi- 
nėsę,„

A.a. ALFONSAS (VYTAS) GALI- 
NAITIS, po ilgos ligos, sulaukęs 79 
m. amžiaus, mirė 1993 m. spalio 16 
d. Gimė Pajavonio valšč., Vilka
viškio apskr. 13 vaikų šeimoje. Vy
tas (kaip jis čia buvo visiems ži
nomas) atvyko į Kanadą 1948 m. 
ūkio darbams. Vėliau visą laiką 
vertėsi staliaus amatu. Buvo vie
nas iš pagrindinių mūsų Šv. Kazi
miero šventovės statytojų, atlikęs

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokslo metų užbaigimo iškil
mingose pamaldose 1993 m. spalio 24 d. Aušros Vartų šventovėje Mišių 
aukas neša abiturientai - VLADAS KEPARUTIS ir JULIJA ENSKAITYTĖ

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

a y jr A „ LIETUVIŲ KREDITO 
1 kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.75%
santaupas............... ................2.25%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius .................. 3.75%
1 m. term, indėlius ................ 4.75%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.25%
3 m. term.indėlius ................. 5.00%
5 m. term, indėlius ................ 6.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP ir RRIF 1 m....................4.75%
RRSP Ir RRIF ind. 3 m............ 5.00%
RRSP Ir RRIF ind. 5 m............ 6.25% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

daug vidaus medžio darbų. Ypač 
daug pasišventimo ir darbo įdėjo, 
pagamindamas pagal architekto A. 
Kulpos projektus ir parapijiečių 
suaukotus, unikalius šventovės 
langų vitražus, kurie buvo iš
spausdinti Manitobos universi
teto išleistoje žymiųjų Manito
bos vitražų knygoje. Gedulines 
maldas laidotuvių koplyčioje ir 
Mišias Šv. Kazimiero šventovė
je atlaikė prel. J. Bertašius. Pa
lydėjus ilgai automobilių virti
nei, palaidotas Brookside kapi
nėse. Liūdi žmona Eugenija, duk
tė Irena ir sūnus Raimundas su 
šeimomis, trys seserys, sūnėnai 
ir dukterėčios JAV, Anglijoje ir 
Lietuvoje bei visi Winnipego lie
tuviai. EKK

IMAME UŽ:
asmenines paskolas............. 9.50%
nekiln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

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

M

JA Valstybės
Lietuvių sielovados tarybos 

metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 27, šeštadienį, Lemon- 
te. Tada ten ir Čikagoje taipgi 
bus ir Lietuvių mokslo bei kūry
bos simpoziumas. Sielovados ta
rybos suvažiavimo tema — “Rū
pestis mūsų jaunimu”. Jis pra
dedamas malda ir vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, įvadiniu 
žodžiu. Pagrindinis dėmesys 
teks aktualioms svarstyboms 
“Religija vasaros stovyklose 
ir šeštadienio mokyklose”. Jose 
su pranešimais dalyvaus kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, Regina 
Kučienė, seselė Margarita ir 
Birutė Bublienė. Suvažiavime 
bus įteikta prel. dr. J. Prunskio 
“Krikščioniškos spaudos” 1992 
m. premija.

Stasys Džiugas 1975 m. vasario 
mėnesį pradėjo dirbti Čikagos 
dienraščio “Draugas” reikalų 
vedėju. Pakviestas tuometinio 
administratoriaus kun. Petro 
Ciniko, MIC, jis pakeitė mirusį 
reikalų vedėją Joną Valaitį. Il
gus metus S. Džiugas buvo atsa
kingas už susitarimus su klien
tais, susietus su “Draugo” spaus
tuvėje jiems spaudinamomis 
knygomis, žurnalais, laikraš
čiais, atliekamais smulkesniais 
užsakymais. Jis taipgi rūpinosi 
ir administraciniais “Draugo” 
reikalais, pagalba redakcijo
je. Atsisveikinimą su iš darbo 
pasitraukiančiu Stasiu Džiugu 
“Draugo” darbuotojai rugsėjo 29 
d. surengė “Mabenkos” restora
ne, kur yra ne tik lietuviškų pa
tiekalų, bet ir lietuvaičių pa
davėjų. Vaišes palaimino kun. 
Vytautas Bagdanavičius. Pensi
jon išeinančiam S. Džiugui už 
ilgų metų darbą padėkojo 
“Draugo” administratorius kun. 
P. Cibulskis, MIC. Nijolė Užu- 
balienė įteikė tautinę juostą, 
Česlovas Grincevičius — pypkę 
su lietuviško kipšiuko galva. 
Visi gyvena viltimi, kad Sta- 
sys Džiugas dabar galės grįžti 
vaikams skirton poezijon. Jo 
“Kiškučio vardinės” buvo išleis
tos 1953 m.

JAV LB Mičianos (Michiana) 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas 1993 m. rugpjūčio 29 d. 
buvo sušauktas Union Pier “Gin
taro” vasarvietėje. Jis pradė
tas kun. Antano Saulaičio, SJ, 
atnašautomis Mišiomis. Po pa
maldų metinės veiklos praneši
mus padarė apylinkės valdybos 
nariai. Palikta ta pati valdyba: 
pirm. Albinas Karnius, vice- 
pirm. Algirdas Karaitis, ižd. 
Kazimieras Miecevičius, sekr. 
Jonas Mockaitis, socialinių rei
kalų vadovė Angelė Kamiene,
nariai Vytautas Gutauskas ir 
Natalija Vaznelienė. Įdomų 
pranešimą susirinkimo daly
viams padarė finansininkas 
Antanas Grina, vienerius me
tus praleidęs Vilniuje, ten dir
bęs finansinėse įstaigose.

Australija
Iš ilgos kelionės Europoj ir 

Lietuvoj grįžo Sidnio lietuvių 
choro “Daina” vadovė Birutė 
Aleknaitė ir valdybos pirm. Vin
cas Binkis. Penkias savaites 
visais “Dainos” reikalais rū
pinosi antrasis jos vadovas Jus
tinas Ankus, jaunosios kartos 
atstovas. Dabar choristų lau
kia didelis darbas, nes iki me
tinio koncerto jau nėra nė dvie
jų pilnų mėnesių. Dainų šventei 
Lietuvoje entuziazmas sumažė
jo. Mat buvo sužinota, kad kiek
vienas iš užsienio atvykęs cho-
ristas, dalyvausiantis dainų 
šventėje, turės sumokėti 120 
JAV dolerių registracijos mo-

Sudbury Ontario

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

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

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

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

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

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai ......................... (905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir MIlda Trumpickai .................. (905) 822-1827
Delhi, Londono Andrius Ir Gertrūda Usvaltai.............................(519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................................ (905) 871-1799
Montrealyje Leonas Ir Genė Balaišiai ..........................................(514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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

kestį. Jokios įtakos šiam mo
kesčiui neturės gyvenimas pas 
gimines ar rengėjų parūpintam 
bendrabuty. Australijos lietu
vių chorų išvykos entuziastai 
nepatenkinti, kad bendram iš
eivijos chorui vadovaus ir jo 
reikalais rūpinsis tik JAV ir 
Kanados lietuvių pareigūnai. 
“Mūsų pastogės” pranešime nu
siskundžiama, kad jie “per ma
žą dėmesį kreipė į Australijos 
lietuvių chorų reikalavimus dėl 
repertuaro ir mokesčių”.

Italija
Popiežiškoji Šv. Kazimiero 

kolegija Romoje naujuosius 
1993-94 mokslo metus pradėjo 
spalio 17, sekmadienį. Kolegi
jos rektorius prel. Algimantas 
Bartkus džiaugėsi gausiais stu
dentais iš visų šešių Lietuvos 
vyskupijų — seminaristai, kuni
gai, seselės vienuolės dabar 
klausosi paskaitų įvairiuose 
popiežiškuosiuose Romos uni
versitetuose. Šiais mokslo me
tais Šv. Kazimiero kolegijoje 
ir jai priklausančiuose namuo
se “Villa Lituania” gyvena apie 
20 studentų iš Lietuvos. Maž
daug toks pat skaičius lietuvių 
kunigų, seselių vienuolių ir pa
sauliečių gilina žinias, gyven
dami kitose kolegijose, savo 
kongregacijų vienuolynuose ar
net ir privačiai. Naujųjų moks
lo metų pradžios pamaldoms Šv. 
Kazimiero kolegijoje vadovavo 
prel. Stasys Žilys.

Lenkija
Punsko tautinių šokių ansamb

lis “Jotva” ir jo vadovė Jūratė 
Kardauskaitė džiaugiasi kon
certine išvyka Pietų Prancūzi- 
jon liepos 18-25 d.d. Ten bene 
pirmą kartą lietuvių “Jotvos” 
ansambliui teko atstovauti Su
valkų vaivadijai tarptautinia
me tautinių šokių festivalyje. 
Jis buvo pradėtas pamaldomis 
St. Jean du Bruel miesto šven
tovėje. Audringai skambėjo is
panų giesmės, o jotviečiai, ne- 
numatę pamaldų su giesmėmis, 
sugiedojo tik “Lietuva brangi”. 
Ši tautinė daina okupacijos me
tais tapo ne tik giesme, bet ir 
antruoju neoficialiu Lietuvos 
himnu. “Jotvai” teko koncertuo
ti miestų bei miestelių aikštė
se ir gatvėse, keliaujant P. Pran
cūzijoje nuo Viduržemio jūros 
iki Alpių pašlaičių. Kelionės 
išlaidas padėjo padengti aukos. 
Jų buvo surinkta pusdevinto 
milijono zlotų. Jotviečiai yra 
dėkingi Suvalkų vaivadijos kul
tūros namų direktoriui Zbig- 
niewui Buskiui, Suvalkų vai
vadijos atstovu išvykoj Pran- 
cūzijon pasirinkusiam lietuvių 
mažumos ansamblį “Jotva”.

“Dievus teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų. kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai
a

Žmonės, kurie atjaučia kitus

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



SKAITYTOJAI PASISAKO
DŽIAUGIASI

Mes džiaugiamės skaitydami 
“Tėviškės žiburius”. Įdomu sek
ti lietuvišką gyvenimą, kuris ap
rašomas šiame laikraštyje. Linki
me visiems, kurie dirba šioje sri
tyje, geros sėkmės.

Birutė Vytienė, 
Tillsonburg, Ont.

RAŠO IŠ LIETUVOS
I write this letter because I want 

ask you find me a pen-friend. I learn 
english and like lesson very much. 
I want improve knowledge. I am 13 
years old.

Early thanks -
Aušrinė Bindokaitė,

Šeimenos 18, 
4270 Vilkaviškis, 

Lithuania.

IŠ PROF. VARDŽIO LAIŠKO
Vertinu “TŽ” savaitraštį, džiau

giuosi jo pasisekimu. Kiek tai lie
čia spaudą, paskaita (“Lietuvos 
politinė kultūra ir laiko reikala
vimai”, RED.) rado nemažą atgarsį 
ir be “Draugo”. JAV buvo išspaus
dinta žurnale “Į laisvę”, Lietuvo
je pirmasis pilną tekstą paleido 
“Lietuvos rytas”. “Amerikos bal
sas” visą paskaitą perdavė į Lie
tuvą, Čikagoje - abu didieji lietu
vių radijai. “Tėviškės žiburiuo
se” buvo bent nedidelė santrauka 
Detroito konferencijos aprašy
me, o priminimas - Šmulkštienės 
straipsnyje. Autoriui, žinoma, vi
sada malonu, kai spausdinamas, 
visas tekstas, bet ne tam savo pa
skaitos atspaudą siunčiau. Jūsų 
mielu kvietimu ką sutrupmintai 
duoti gal pasinaudočiau, jei svei- 
katiniai reikalai, kurie vis nesi
baigia, paliktų energijos ir laiko 
jau atliktiems dalykams. Dabar 
reikia rūpintis tuo, kas dar nespė
ta baigti.

Gegužės mėnesį praleidau Lie
tuvoje, turbūt tai minėjau anks
čiau, grįžau gana pesimistiškas 
po konsultacijų su Vilniaus uni
versitetu ir pokalbių su politi
niais ir religiniais lyderiais. Bet 
nereikia nustoti vilties. Su dėme
siu seku Jūsų pasikalbėjimus ir 
komentarus “TŽ” (...).

Jūsų Vytautas Vardys, 
Norman, Oklahoma, 
1993 m. rugsėjo 10 d.

MIELI TAUTIEČIAI TOLIMOJ 
ŠALY!

Įvairių kartų sesės ir broliai, 
kurie jaučiatės širdimi susiję su 
Lietuva, neabejingi jos likimui, 
įdėmiai perskaitykite šiuos žo
džius.

Nepriklausoma Lietuva po 50 
metų okupacijos neša sunkią so
vietizmo naštą. Tai glūdi žmonių 
galvosenoje ir elgsenoje, bloguo
se papročiuose ir pažeistoje do
rovėje. Vieni priešinasi, nori, 
kad Lietuva tą naštą nusimestų, 
o kiti ja naudojasi.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos kon
servatoriai, tautos reikmių pa
skatinta ir Sąjūdžio sprendimu 
įsteigta partija, užsibrėžė tiks
lą, kad Atgimimas, kurio daly
viais ir liudininkais visi buvome, 
apimtų žmonių dvasią ir pakeistų 
Lietuvos gyvenimą iš tikrųjų.

Be tokio giluminio Atgimimo 
sunku bus Lietuvai pakilti ir pati
kėti savimi, o juk nusivylime, ir 
Nepriklausomybė gali būti pra
rasta.

Nepriklausomybė ir demokra
tija neatskiriamos. O demokra
tija Lietuvoje nūnai pažeidžia
ma, nes nevertinama, nesupran
tama, peikiama kaip “silpnumas”. 
Todėl ji yra pavojuje.

Mes norime, kad atgimtų Lie
tuvoje dorovė ir. atsakomybė, ku
rios ir demokratinėms instituci
joms teikia tikrąjį turinį.

parduodamas Nepriklausomybę.
Mes norime, kad Lietuvoje nei 

tiesiogiai, nei netiesiogiai nebū
tų varžoma žodžio laisvė, kad par
lamentinė opozicija turėtų prak
tišką bei įstatymo garantuotą tei
sę netrukdomai išdėstyti savo pa
žiūras žmonėms per valstybinę te
leviziją ir kad nebūtų naikina
mos nepriklausomos TV progra
mos.

Mes norime, kad Lietuvos pre
zidentas nemeluotų.

Mes norime, kad Lietuvoje ne
būtų tyčia žlugdomi laisvi ūkinin
kai ir stabdomas smulkiųjų vers
lų atsigavimas.

Mes norime, kad Lietuvos lais
vės priešininkai nesityčiotų iš 
laisvės kovotojų ir jų atminimo.

Mes norime bendradarbiauti su 
Jumis, kad Lietuvoje prašviesė
tų, kad žmonės Tėvynėje turėtų 
vilties ir džiaugtųsi laisve.

Tam reikalingas švietimo, aiš
kinimo ir politinis darbas, rei
kalingas nuolatinis ryšys.

Teikitės į Tėvynės sąjungą, stei
kite jos skyrius užsienyje, subur
kite platų rėmėjų ratą.

Kaip kvietė Maironis kur kas 
juodesniais laikais: “Sustoję į dar
bą už mylimą šalį, prikelsime Lie
tuvą mūsų!”

Su meile ir pasitikėjimu -
Vytautas Landsbergis, 

Tėvynės sąjungos pirmininkas
Gediminas Vagnorius,

Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininkas

Vilnius, 1993 m. spalio 25-ąją, 
Konstitucijos metinių dieną

PER DIDELIS PESIMIZMAS
“Tėviškės žiburių” spalio 12 d. 

“Pasaulio lietuviai” skyriuje at
spausdinta JAV lietuvių kata
likų spaudos draugijos Čikagoje 
aprašymas. Pasisakyta apie nau
jai steigiamą “Draugo” fondą. 
Straipsnyje yra tiesos ir disku
tuotinų dalykų apie fondą. Gali
ma sutikti su Br. Juodelio pareiš
kimu, kad šis fondas turėjo būti 
įsteigtas prieš 10 metų. Toliau 
skyriaus autorius pasisako pesi
mistiškai, kad tai esanti graži sva
jonė, kurios neįmanoma įvykdyti. 
Laikraščiui esą neužtenka tik lė
šų ir skaitytojų, reikia ir regu
liariai rašančių gerų bendradar
bių. Tai yra tiesa. Tačiau reikia 
pasakyti, kad “Draugas” turi gerų 
bendradarbių. Jis jų turi pakan
kamai Amerikoje ir Lietuvoje.

Apgailestautina, kad pensijon 
išėjo senosios kartos geras žur
nalistas prel. dr. Juozas Pruns- 
kis. Savaime suprantama, kad am
žius savo daro. Tačiau “Draugas” 
dabar turi pankankamai ir jau
nesnės kartos nuolatinių bendra
darbių, kurie savo darbą puikiai 
atlieka. Paskaitykime tų žurna
listų straipsnius iš išeivijos ir 
Lietuvos. Jie yra verti visų mūsų 
dėmesio.

Susumavus visus esamus žurna
listus ir korespondentus - senuo
sius ir jaunuosius - manau, kad nė
ra reikalo nuogąstauti bent per 
ateinančius keletą metų. O kad 
su pasitraukusiais pensijon žur
nalistais Čikagoje dingo plates
nis daugelio renginių aprašymas 
“Drauge”, dėl to taip pat neverta 
nuogąstauti. Tik pažvelkite į ren
ginių kalendorių Čikagoje. Jų yra 
kiekvieną savaitgalį ir net po ke
letą. Neužtektų laikraštyje ir vie
tos juos visus aprašyti. Nežiūrint 
to, visi svarbiausi lietuvių ren
giniai Čikagoje randa pakankamai 
vietos. Mūsų visų išeivijos lietu
vių pareiga yra padėti savajai 
spaudai, kurios užsienyje dar tu
rime 34 periodinius leidinius.

Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA

Mergaičių choras iš Kauno “PASTORALĖ”, vadovaujamas NIJOLĖS JAUTAKIENĖS, atlieka religinių giesmių 
koncertą Putname, CI. 1993 m. spalio 31 d. minint Nekaltai Pradėtosios Marijos seselių 75-rių m. veiklos sukaktį

Džiaugsminga sukaktis ir giesmė
Paminėta plačios apimties seselių veikla

DR. Č. MASAITIS
Putname spalio 31 d. Nekal

tai Pradėtosios Marijos vie
nuolyne buvo ypatinga diena. 
Seselių kviečiami susirinko 
per 200 lietuvių iš plačios apy
linkės paminėti šio vienuoly
no septyniasdešimt penkerių 
metų sukaktį. Kartu tai buvo 
ir tradicinis seselių rėmėjų 
sąskrydis, kuris visada jun
giamas su Vėlinių diena ir 
rengiamas lapkričio antrajai 
artimiausią sekmadienį. Šie
met ši diena buvo papuošta 
žavingu jaunų mergaičių, at
vykusių iš Kauno, koncertu.

Sąskrydis prasidėjo Mišio- 
mis, kurias koncelebravo vie
nuolyno kapelionas kun. V. 
Cukuras kartu su kitais ketu
riais kunigais. Tai buvo visų 
dalyvių bendra malda už mi
rusius artimuosius. Po Mišių 
dalyviai susirinko pietums į 
vienuolyno salę. Prieš prade
dant valgyti, vienuolyno pro- 
vinciolė seselė Igne trumpu 
ir šiltu žodžiu pasveikino su
sirinkusius. Po to sekė trum
pas rėmėjų sveikinimas su
kakties proga.

Įspūdingas koncertas
Papietavę vienuolyno salė

je, visi dalyviai nuskubėjo į 
Putnamo parapijos šv. Mari
jos šventovę atsiimti labai 
įspūdingos seselių dovanos 
šio minėjimo dalyviams - “Pa
storalės” koncerto... Ten prie 
jų prisijungė dar per šimtas 
vietinių gyventojų paklausyti 
religinių giesmių koncerto, 
kurį atliko šešiolika jaunų 
giesmininkių, diriguojamų šio 
Lietuvos žymaus religinių 
giesmių choro - “Pastoralės” 
kūrėjos ir vadovės ponios Ni
jolės Jautakienės ir akompa
nuojamų Salvinijos Jautakai
tės. Tai buvo tikrai žavus ren
ginys ir savo programa, ir mu
zikiniu lygiu, ir chorisčių nuo
taika, kuri labai vykusiai bu
vo išreikšta chorisčių apdaru, 
jų veiduose spindinčiu susi
kaupimu bei meile ir judesių 
grakštumu. Religinių giesmių, 
kaip Jan Nieland’o “Come, o 
Holy Ghost” ar Staff Nees’o 
“Alleluia” ir kitų giesmių 
skambėjimas kėlė visų susi
rinkusių maldos nuotaikas,

suartino klausytojus tarpusa
vy, su jaunutėm giesmininkėm 
ir su Dangaus Kūrėju. Galin
gu ryžtu nuskambėjusi daina 
“Lietuviais esame mes gimę” 
klausytojams švietė viltimi, 
kad Lietuva pakils iš ateizmo 
moralinių žaizdų ir vėl žydės 
gėrio bei artimo meile. Č. Sas
nausko himnas “Marija, Mari
ja” klausytojams skambėjo 
laukiamu Dievo apvaizdos 
stebuklu, kuris pakeis Lietu
vos gyvenimą. Šis koncertas 
jaudinančiai nuteikė visus 
dalyvius, ir jie ilgais ploji
mais reiškė savo padėką už 
tokį retą grožio, maldos ir gė
rio meilės junginį giesmių bei 
dainų pynėje.

Atsisveikinimas
Po koncerto dalyviai susi

rinko į vienuolyno kapines Vė
linių šventės apeigoms - kapų 
lankymui, naujai pastatytų 
antkapių šventinimui ir mal
doms už mirusius. Po kapinių 
lankymo mirusiems prisimin
ti buvo skirtos mišparų mal
dos vienuolyno koplyčioje.

Šios dienos šventė vienuo
lyne užbaigta kavute ir gau
siom “Pastoralės” dainom, 
kurios dar labiau sustiprino 
dalyvių ir giesmininkių ry
šius.

Sekančios dienos vakarą ar
timieji Putnamo vienuolyno 
gyventojai susirinko vienuo
lyno salėje atsisveikinti su 
giesmininkėmis, kurios kitą 
ankstyvą rytą išvyko į Vašing
toną. Šiame atsisveikinime 
giesmininkės padainavo dar 
daug dainų, ir joms buvo įteik
tos kaimynų dovanėlės, ku
rias suorganizavo ir su šiltom 
bei humoristinėmis pastabo
mis padalino ponia Danutė 
Augienė. Visai netikėtai šio 
vakaro pačios pakiliausios 
nuotaikos metu atvyko Putna
mo Švč. Marijos parapijos kle
bonas kun. Francis O’Keefe, 
kurio šventovėje vyko “Pasto
ralės” koncertas. Jis atvežė 
dovanų po gražius, šiltus ir 
žalius (jis juk airis!) viršuti
nius marškinėlius kiekvienai 
giesmininkei.

Kristus - veiklos kelrodis
Šiame minėjime niekas ne

vardino seselių ilgojo darbų

kelio ir jų gyvenimo aukos vai
sių. Tačiau susirinkę seselių 
rėmėjai ir bičiuliai tikriau
siai vartė šio vienuolyno veik
los istorijos puslapius, įrašy
tus visų mūsų atminty ir džiau
gėsi seselių nenuilstamo dar
bo sukrautu dvasiniu turtu, jų 
laimėjimais, kurie nuskaidri
no visą lietuvišką gyvenimą 
išeivijoje. Susirinkusiųjų 
džiaugsmas taip pat apėmė ir 
seselių Lietuvoje atliktus dar
bus nuo pat šio vienuolyno 
įkūrimo 1918 metais spalio 
15 d., nes seselės Putname 
yra tada įkurto vienuolyno 
dalis ir tęsinys. Palaiminta
sis Jurgis Matulaitis ypatin
gai rūpinosi Kristaus Bendri
jos ir jos mokslo visuotinumu, 
kuris nesiriboja vien tik pa
maldomis ir liturginėmis apei
gomis, bet yra viso mūsų gyve
nimo, veiklos ir socialinių san
tykių pagrindas bei kelrodis. 
Todėl jisai sukūrė ne kon
templiacijomis apsiribojusią 
vienuoliją, bet maldos, dar
bo ir artimo meilės bendruo
menę, kuri savo aukos veikla 
ir gyvenimo pavyzdžiu taip 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
artėjimo į Dievą ir šiuo metu 
Tėvynės sunkiame atgimimo 
kely, ir taip pat jos laisvės lai
kotarpiu prieš nelaiminguo
sius 1940-uosius metus. Tačiau 
dar skaisčiau už seselių nuei
to kelio grožį visus mus žavi 
seselių ateities viltys, veiklos 
planai ir ryžtas nenuleisti ran
kų, nepaisant vis didėjančio 
darbo krūvio, kai ryšiai su Lie
tuva vis stiprėja, kai vis labiau 
ryškėja, kaip daug dar ten so
vietinės sistemos paliktų gy
venimo drumzlių, kurias nu
plaus tik visų lietuvių maldos 
ir aukos, skiriamos visų mū
sų suartėjimui su Kristaus 
evangelija.

Milžiniškas darbų kraitis
Švęsdami šią sukaktį, prisi

minėm seselių atliktus praei
ties darbus: Lietuvoje prieš 
1940-tuosius jųjų sukurtus ir 
globotus net keturiolika vai
kų darželių, penkias našlai
čių ir vienuolika senelių prie
glaudų, tris pensionatus, dvi 
mokyklas, dvi spaustuves, kny
gyną. Taip pat negalime už-
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miršti ir dabar atsikuriančio
je Lietuvoje jų įnašo į taip 
svarbią šalpos organizaciją, 
“Caritas”, šiuo metu ten atlie
kamus didelius jaunimo auk
lėjimo bei katechizacijos dar
bus ir kt. Visų mūsų atmini
muose taipgi gyvi šiame kon
tinente seselių atlikti darbai: 
Putnamo mergaičių bendra
butis, jaunimo stovyklos Put
name, Dainavoj ir Neringoj, 
jų auklėjamoji veikla skau
tų stovyklose, vaikų darželiai 
Toronte ir Montrealyje, jų mi
sijos Lemonte, Toronte ir 
Montrealyje, Matulaičio na
mai, Thompsone sukurtas ir 
ilgus metus veikęs pensinin
kų šeimos namas, dabar ten 
įrengti jaukūs pensininkų bu
tai, seselių spaustuvėje spaus
dinta daugybė lietuviškų kny
gų, vaikų žurnalas “Eglutė” 
bei visa eilė kitų periodinių 
leidinių. Visi mes džiaugia
mės seselių rengiamomis re
kolekcijomis, minėjimais ir 
ypač lietuvių susiartinimo 
švente, į kurią kasmet susiren
kam tūkstančiais. Tai yra il
ga šios vienuolijos veiklos is
torija. Ji įrašyta mūsų atmin
ty, ir ją mes pakartodami skai
tome šiais metais, prisimin
dami seselių veiklos sukaktį. 
Tie atminimai buvo mums gy
vi šiame rėmėjų susirinkime.

Tėvynės tarnyboje
Mūsų ypatingas pasididžia

vimas ir džiaugsmas seselių 
dalyvavimu Lietuvos dvasi
niame atgimime, jų skiriamu 
laiku ir energija darbams Lie
tuvoje, jų nuostabiu išradin
gumu, kaip parūpinti Lietuvai 
tūkstančių tūkstančius gra
žiai išleistų religinių knygų,

16 - Nr. 46 (2281) . psl. 5

kaip atsikviesti į Ameriką 
daugybę jaunų katechetų stu
dijuoti čia tikėjimo mokymą, 
jų pačių skiriamą dėmesį ir 
globą šiems jaunuoliams. Vi
sa tai priklauso seselių veik
los istorijai, jos naujausiajai 
daliai. Tačiau tai yra ir dabar
tis, ir kartu ateities veiklos 
kelias, panašiai kaip ir čia, 
vienuolyne, jau dabar planuo
jami netolimos ateities rengi
niai: advento susikaupimas, 
arkivyskupo Matulaičio minė
jimas, gavėnios rekolekcijos 
ir kita.

Seselių žvilgsnio į ateitį įta
koje dabar jų vykdomi darbai 
jungiasi su šia sukaktimi dar 
labiau už žavingąją jų veiklos 
praeitį. Todėl, bevartydami 
savo atminimus ir pasigėrė
dami seselių atliktais darbais, 
džiaugiamės labiausiai tuo, 
ką jos ruošiasi sukurti dvasi
niame lietuviškame gyvenime 
ir mums padovanoti savo kū
rybą, kad mūsų ryšiai su Am
žinu Gėriu vis plėstųsi ir išei
vijoj, ir mūsų tėvynėje.

Prisimindami seselių atlik
tus darbus, be abejonės, džiau
gėmės ir seselių kvietimais 
mums aukoti savo meilės dale
lę Dievo Karalystei įgyvendin
ti, jų suteiktas mums progas 
atnešti savo mažytes pastan
gas ir jomis prisidėti prie šio 
vienuolyno kuriamos Dievo ir 
artimo meilės šventovės. Su 
džiaugsmu ir nuostaba prisi
menam, kad šie mūsų pastan
gų trupinėliai seselių ranko
se virto plytomis Dievo na
mams statyti. Šie prisimini
mai, susirinkusiųjų pabendra
vimas su seselėmis ir tarpu
savy buvo šio rėmėjų sąskry
džio viena pagrindinių dalių.

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

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

Ar jūs pažįstate asmenį, 
kuris tiktų gauti apdovanojimą 

Toronto už nuopelnus visuomenės veikloje?

Kasmet pradedant 1956 m. Toronto miesto taryba pagerbia 
iškilius asmenis įvairiose gyvenimo srityse. Dabar kaip tik jūs 
galite pristatyti kandidatą tam aukščiausiam Toronto miesto 
skiriamam apdovanojimui-medaliui “Civic Award of Merit”.

Asmuo, kurį jūs pristatote, turi būti Toronto miesto gyventojas, 
aktyviai prisidedantis prie miesto gyvenimo gerovės kėlimo 
vienoje ar keliose šių darbų srityse:

• Mene
• Versle
• Bendruomenėje
• Švietime
• Valdžioje/Politikoje

• Darbe
• Informacijoje
• Religijoje
• Moksle
• Sporte

Pirmenybė teikiama tiems kandidatams, kurie pasižymi savo 
įnašais šalia tiesioginio darbo ar pašaukimo. Miestas tuos 
apdovanojimus įteiks Piliečių pagerbimo dieną 1994 m. 
kovo mėnesį.
Dėl blankų kandidatams skambinti tel. 392-7855.
Paskutinė kandidatų pristatymo diena, penktadienis, 
1993 m. gruodžio 3 d.

Mes norime, kad žmogus Lietu
vos valdžios įstaigose nebūtų 
stumdomas ir žeminamas, kad jo 
nuosavybė nebūtų dar kartą ati
mama ir parduodama kam kitam. 
Mes norime pagarbos žmogaus 
teisėms ir žmoniškų įstatymų, 
kurie nenusižengtų toms teisėms. 
Mes norime parengti naujų Lie
tuvos valdininkų kartą, rasti 
arba išauginti demokratinės tra
dicijos teisėjus ir kariuomenės 
vadus.

Tam reikia Jūsų dalyvavimo ir 
pagalbos.
Mes norime, kad Lietuvoje po 

rinkimų nebūtų keičiamas rinki
mų įstatymas ir po to taikomas 
atgal, pagal naują įstatymą ir be 
naujų rinkimų keičiant praėjusių 
rinkimų rezultatus, brutaliai iš
varant prisiekusius Seimo narius.

Mes norime, kad Lietuvoje neįsi
galėtų visuotinė korupcija ir or
ganizuotų nusikaltėlių pasaulis 
neprasiskverbtų į valdžios įstai
gas, pakirsdamas, pirkdamas ir

NORDLAND EXPRESS ha p A D Perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
11 čekiu ar pinigine perlaida

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).

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

Uz pietines Ontario 
provincijos ribų

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

Telefono 
apylinkių numeriai: 
416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
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.
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Tel:

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

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



Pranešimas iš Čikagos

Plačios ir brandžios veiklos sukaktis
JUOZO VAIŠNIO, SJ, nueitas kelias per 50 kunigystės metu

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Kun. Juozo Vaišnio, SJ, 50 m. 
kunigystės sukaktis buvo iškil
mingai atšvęsta 1993 m. spalio 
24 d. Jaunimo centre, Čikago
je. Šventė buvo keturių dalių: 
3 v.p.p. - Mišios Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 4 v.p.p. didžiojoje 
Jaunimo centro salėje akade- 
mija-minėjimas, o po to vaka
rienė ir meninė dalis. Šventę 
rengė akademinis skautų sąjū
dis ir Čikagos bei Lemonto 
skautininkų draugovės. Rengi
mo komiteto pirmininkas - v.s. 
fil. Leonas Maskaliūnas. Kon- 
celebracines Mišias kun. J. 
Vaišnys, SJ, aukojo su septy
niais kunigais: kun. Petru Dau- 
ginčiu, SJ, prel. Juozu Pruns- 
kiu, kun. Anicetu Tamošaičiu, 
SJ, kun. Algirdu Palioku, SJ, 
prel. Ignu Urbonu, kun. Vaclo
vu Gutausku, SJ, ir kun. Jonu 
Kidyku, SJ. Šiai iškilmei pritai
kytą pamokslą pasakė kun. A. 
Tamošaitis, SJ. Giedojo sol. 
Laima Stepaitienė, vargonais 
grojo muz. Ričardas Šokas.

Visiems perėjus į didžiąją 
Jaunimo centro salę, muz. R. 
Šokui fortepijonu grojant iš 
Verdi operos “Aida” maršą, 
tautine juosta perjuostas su 
palyda per salę žengė kun. J. 
Vaišnys, SJ, ir pilnutėlei sa
lei plojant, užėmė vietą prie 
garbės stalo.

Akademiją pradėjo v.s. fil. 
Leonas Maskaliūnas. Jis nuro
dė, kad šiandien čia švenčia
ma ne tik 50 m. kunigystės su
kaktis, bet yra apžvelgiamas vi
sas kun. J. Vaišnio nueitas ke
lias visuomeninėje veikloje, 
žurnalistikoje, lietuvių kalbos 
gryninimo darbe ir skautavi- 
me. L. Maskaliūnas perskaitė 
popiežiaus Jono-Pauliaus II at
siųstą kun. J. Vaišniui, SJ, ypa
tingą apaštališkąjį palaimini
mą ir pranešė, kad gauta per 60 
sveikinimų raštu, tarp jų svei
kinimai iš kardinolo Joseph 
Bernardin, vysk. Pauliaus Bal
takio, OFM, ir vysk. Juozo Že
maičio. Žodžiu sveikino Liet, 
skautų s-gos tarybos pirm. vyr. 
s. fil. Sigitas Miknaitis, Aka
deminio skautų sąjūdžio vardu 
- fil. Edmundas Korzonas, Jau
nimo centro v-bos - jos pirm. 
Salomėja Endrijonienė, Ateiti
ninkų sendraugių - Jadvyga 
Damušienė, skautininkių dr-

vės ir Rygiškių Jono gimna
zijos auklėtinių - v.s. fil. Ha
lina Plaušinaitienė.

Po sveikinimų L. Maskaliū
nas pakvietė v.s. fil. Jūratę Va- 
riakojienę vadovauti sekančiai 
akademijos daliai. Ji paprašė 
kun. Vytautą Bagdonavičių, 
MIC, aptarti sukaktuvininką 
kaip kunigą. Jis pabrėžė, kad 
kun. J. Vaišnys, OFM, norėjo 
būti artimas žmonėms, kuriems 
jis skelbė Dievą. Jis suprato 
ir savo gyvenimu įrodė, kad ku
nigas gali sėkmingai apašta
lauti, jei jis bus su žmonėmis, 
bus jų draugas.

Pagrindinis kalbėtojas žur
nalistas Vytautas Kasniūnas 
aptarė kun. J. Vaišnio, SJ, gy
venimo kelią, bei jo visuome
ninę, kultūrinę ir žurnalisti
nę veiklą. Čia keletas paskai
tininko minčių. Baigęs Mari
jampolės Rygiškių Jono gim
naziją 1934 m., J. Vaišnys apsi
sprendė tapti kunigu jėzuitu. 
Baigęs novicijatą Pagryžuvy
je, 1937 m. Insbruke, Austri
joj, studijavo filosofiją, bet, 
vokiečiams užėmus Austriją, 
studijas tęsė Italijoje. Teolo
giją baigė Romoje, Grigaliaus 
universitete ir 1943 m. buvo 
įšventintas kunigu. 1945 m. Š. 
Italijoje dirbo su jaunimu, o 
nuo 1948 m. mokytojavo jėzui
tų gimnazijoje Genovoje. Bai
gė aukštąją skautų vadovų mo
kyklą ir buvo paskirtas visos 
Ligurijos vadovų lavinimo ve
dėju. 1949 m. atvyko į Čikagą 
ir tuoj įsijungė į skautų veik
lą. Nuo 1950 m. su maža per
trauka redaguoja “Laiškai lie
tuviams” jau 43-čius metus. 
Kun. J. Vaišnys yra geras pa
mokslininkas, tai jis buvo ir 
yra kviečiams įvairių organi
zacijų atnašauti Mišias ir pasa
kyti pamokslą, sukalbėti invo- 
kaciją ar skaityti paskaitą.

Po Niujorke įvykusio didžio
jo lietuvių kongreso, kurį ren
gė adv. A. Olis ir kur kun. J. 
Vaišnys, SJ, kalbėjo, juo buvo 
taip susižavėtas, kad net jį ly
gino su Vaižgantu. Kun. J. Vaiš
nys yra Lietuvių kat. mokslo 
akademijos ir Lituanistikos 
instituto narys. Nuo 1973 m. 
dėstė liet, kalbos kultūrą Pe
dagoginiame lituanistikos ins
titute Čikagoje, o nuo 1974 m. 
kas vasarą dėstė lit. kursuose.

Yra parašęs du liet, kalbos va
dovėlius: “Lietuvių kalbos ra
šyba ir skyryba” (1982 m.) ir 
“Praktinė lietuvių kalbos var
tosena” (1985 m.). Veda kalbos 
skyrius “Laiškuose lietuviams” 
ir “Drauge”. Priklauso liet, 
žurnalistų sąjungai ir tris 
kadencijos buvo jos pirminin
ku. Kun. J. Vaišnio, SJ, veikla 
yra plati ir brandi. Jis pilnai 
įvykdė tai, ką skelbė viename 
“Laiškai lietuviams” vedama
jame: “Atsiminkime, jog esame 
sutverti tam, kad šiandien sa
vo darbu prisidėtume prie pa
saulio pagražinimo ir patobu
linimo, kad savo gyvenimo va
karą jį paliktume gražesniu, 
negu radome rytą, į jį ateida
mi”. Dėl to, baigdamas savo 
paskaitą, V. Kasniūnas linkė
jo kun. J. Vaišniui, SJ, ir to
liau taip ryžtingai darbuotis, 
“kad lietuviškas pasaulis jo 
dėka gražėtų ir tobulėtų”.

“Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė kalbėjo apie 
kun. J. Vaišnį kaip redakto
rių ir mokytoją. Ji sakė, kad 
nuo 1950 m. iki šiol ji yra jo mo
kinė. O jis buvo “padūkusiai 
neatlaidus mokytojas”. D. Bin
dokienė užsispyrė išmokti liet, 
kalbą taip gerai, kad Tėvas 
Vaišnys nerastų kuo prikib
ti... Baigdama sakė, kad “jo 
nueitą kelią ir darbus nepap
rastai branginame ir linkime 
dar ilgai tą darbą dirbti”. V.s. 
fil. Kęstutis Ječius iškėlė fak
tą, kad kun. J. Vaišnys, SJ, ir 
skautuose yra sunkiai bepra- 
lenkiamas, nes Lietuvos, Itali
jos ir JAV-bių skautų eilėse jis 
yra išbuvęs iš viso jau 67 me
tus! Kun. J. Vaišnys yra v.s. fil. 
ir yra apdovanotas eile žyme
nų ir aukščiausiu Geležinio 
vilko ordinu.

Savo žodyje sukaktuvinin
kas kun. J. Vaišnys, SJ, sakė, 
kad jis jau taip išgirtas, jog 
pats savęs nebepažįstąs. Ka
dangi daug ką apie save yra 
sakęs lapkričio mėn. “Laiškai 
lietuviams” numeryje, pokal
byje su Marija A. Jurkute, tai 
čia nenorįs plačiau kalbėti. 
Kun. J. Vaišnys, SJ, džiaugėsi, 
kad tiek daug žmonių susirin
ko. Netikėjo, kad turįs tiek 
draugų, galvojo, kad turi daug 
priešų, nes kai kurie žmonės 
sako, kad jis esąs pasipūtęs, 
nes nesisveikina eidamas per

salę. “Nesu pasipūtęs, bet esu 
nedrąsus ir kuklus. Neturiu 
papročio, sutikęs žmogų jį 
klausinėti. Esu smarkus, stai
gus. Tai tiesa. Pasakau kokį 
staigų žodį, bet nepiktai ir 
po kelių sekundžių galiu vėl 
gražiai kalbėti. Juk šuo, kuris 
loja, nekanda ...” Visą savo 
žodį perpynė humoru. Už vis
ką dėkodamas, sakė, kad pri
simins visus maldose. Taip pat 
prašė ir jį maldose prisimin
ti, kad turėtų ir ateityje svei
katos bei energijos dirbti Die
vui, tėvynei ir artimui. Sakėsi 
nemėgstąs švęsti amžiaus su
kakčių. Jei jau taip būtų, kad 
sulauktų 100 m., tai tikrai švęs
tų ir visus kvietė į tą jubi
liejų ...
Kun. J. Vašniui, SJ, baigus kal
bėti, buvo pakeltos taurės šam
pano ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Jam taip pat buvo įteik
tos įvairios dovanos. Toliau 
sekė iškilminga vakarienė. Ją 
pradėjo prel. Juozas Prunskis, 
sukalbėdamas prasmingą ir

jautrią maldą. Vakarienę pa
ruošė Aldona Šoliūnienė.

Prieš meninės dalies pra
džią kun. J. Vaišnį, SJ, dar svei
kino Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Klei
za. Meninei daliai vadovavo 
Jūratė Variakojienė. Ją atliko 
sol. Dalia Eidukaitė-Fanelli, 
lyrinis sopranas.

Smuikininkas Kazys Motie- 
kaitis pagrojo keletą kūrinių. 
Jam akompanavo muz. Ričar
das Šokas.

Visiems šios dienos dainų ir 
muzikos atlikėjams skoningai 
dail. Vlado Vijeikio išdeko- 
ruotoje scenoje buvo įteikta 
gėlių: sol. D. Eidukaitei-Fanel- 
li ir sol. L. Stepaitienei po 
puokštę rožių, o vyrams - pri
segta po gėlę. L. Maskaliūnas 
dėkojo visiems, kurie prisidė
jo prie šios sukakties suren
gimo bei jo pravedimo ir kvie
tė svečius pasirašyti į atmini
mų knygą. Nors ir ilgai užsitę
sęs vakaras paliko mielą įspūdį.

Video žurnalas “Lietuviai”
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Išeivių sala LIUDA ŠILEIKIENĖToronto lietuvių pensininkų klubas atšventė 20 metų sukaktį
Jau praėjo 20 metų nuo Pen

sininkų klubo įsteigimo. Klu
bo valdyba nutarė šią sukaktį 
paminėti specialia popiete 
pensininkų namuose “Vilniaus 
rūmai”, spalio 16 d. ir kartu 
pagerbti visus buvusius Pensi
ninkų klubo pirmininkus bei 
ilgamečius valdybos narius.

Svečiai
Renginių vadovė T. Kobels- 

kienė pradėjo minėjimą, pa
sveikindama visus dalyvius, 
linkėdama visiems geros nuo
taikos ir pristatė garbės sve
čius: Lietuvos gen. konsulą - 
H. Lapą, Prisikėlimo parapijos 
kleboną kun. A. Simanavičių, 
OFM, Lietuvos kankinių para
pijos kleboną kun. J. Staškų, 
Išganytojo parapijos ev. kuni
gą H. Gylį, “Vilniaus rūmų” gar
bės narį M. Račį, KLB krašto 
valdybos pirmininką A. Vaičiū
ną, Pensininkų klubo valdybos 
ilgametį narį - J. Pošką, Lie
tuvių namų pirmininką V. Kul
nį, Toronto pensininkų klubo 
dabartinį ir buvusius pirmi
ninkus: A. Sukauską, H. Ado- 
monį, V. Stanaitį H. Stepaitį.

Buvo kviesta ir Ontario pi
lietybės ministerė E. Ziemba. 
Negalėdama dalyvauti, atsiun
tė įrėmuotą pasveikinimą su 
Ontario premjero Bob Rae ir 
jos pačios parašais.

Sveikinimai
Šventės vadovė T. Kobels- 

kienė pakvietė klubo pirminin
ką A. Sukauską pradėti oficia
liąją minėjimo dalį. Šis papra
šė susirinkusius pagerbti mi
rusius klubo narius vienos mi
nutės susikaupimu ir tarė svei
kinimo žodį. Savo kalboje Lie
tuvos gen. konsulas H. Lapas 
iškėlė klubo nuopelnus ir dė
kojo už jo visokeriopą pagal
bą Lietuvai, ypatingai už nu
pirkimą ir pasiuntimą trijų 
traktorių grįžusiems iš Sibi
ro tremtiniams; priminė, kad 
norintys gauti Lietuvos pilie
tybę gali kreiptis į konsulatą. 
Kalbėjo dar M. Račys - likęs 
vienintelis narys iš pirmosios 
pensinkų klubo valdybos, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas, buvę Pensininkų klu
bo pirmininkai ir LN pirm. V. 
Kulnys.

Koncertas
Po oficialiosios dalies pasi

rodė Jaunimo dainos vienetas 
- Zita ir Daina Gurklytės, Gin-

Koncelebracinės Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje. Iš kairės: kun. PETRAS DAUGINTIS, SJ, prel. JUOZAS PRUNS- 
KIS, kun. ANICETAS TAMOŠAITIS, SJ, kun. JUOZAS VAIŠNYS, SJ, kun. ALGIRDAS PALIOKAS, SJ, prel. 
IGNAS URBONAS, kun. VACLOVAS GUTAUSKAS, SJ, kun. JONAS KIDYKAS. SJ Nuotr. J. Tamulaičio

TORONTO

Pakankamas 
šildymas

Statybos ir pastatų tikrinimo skyrius
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavybės savininkas 
yra atsakingas už šilumos palaikymą visuose kambariuose 
minimum 21 °C (70°F) nuo rugsėjo 15 iki birželio 1 dienos.
Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa nepakankamai 
šildoma, pasakykite ar parašykite savininkui. Jei nieko nedaroma 
ir jūs gyvenate Toronto mieste, Pastatų ir priežiūros departamentas 
gali jums padėti.
Skambinkite 392-7960 nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 8.30 
v.r. ir 4.30 v.p.p. Ypatingu atveju dėl šildymo po darbo valandų 
skambinti būtino reikalo tel. 392-7149.
Ši informacija yra taikoma tik Toronto miestui. Gyventojai iš kitų 
Toronto metropolijai priklausančių miestų turi kreiptis (atitinkamas 
tų miestų savivaldybes, kurių adresai išspausdinti mėlynuose 
telefono knygos puslapiuose.
Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas
ir vyriausias pareigūnas

PALAIKYKITE ŠIO SKELBIMO IŠKARPĄ ATEIČIAI

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
tės t _ .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Prieš keletą mėnesių “Tė
viškės žiburiai” išspausdino 
mano pranešimą, kad Los An
geles, CA, Vytautas Petrulis 
rengia video žurnalą apie pa
saulio lietuvius. 1992 m. bu
vo pagamintas toksai video 
žurnalas nr. 1. Trys jo egzemp
lioriai pasiųsti į Lietuvą. Bet 
televizija, vadovaujama p. Ta
pino, jo nerodė. Priežastys ne
žinomos. Manoma tik, kad ne
tinka dabartinės vyriausybės 
linijai.

Vytautas Petrulis nenusi
minė ir rengė naują video fil
mą. Daug ką panaudojo iš nr. 
1, perredagavo, papildė, pri
dėjo naujų vaizdų, kalbų, me
no, įvykių. Ir 1993 spalio 2 d. 
pradėjo platinti naują video 
filmą, pavadintą video žurna
las “Lietuviai”, nr. 1 ir nr. 2, 
periodinis kultūrinis video 
leidinys pasaulio lietuviams. 
Dviejų valandų trukmė, kaina 
$29,95 JAV. Galima įsigyti pas 
redaktorių-leidėją adresu: 
“Lietuviai”, 817-2nd Street 
nr. 105, Santa Monica, CA 90403, 
USA, tel. 310 587-0711. Pritai
ko įvairioms sistemoms.

Leidėjas yra sudaręs talki
ninkų vienetą. Techniškai tal
kino Paulius Jasiukonis. Pa
ruošta profesionaliai, įspū
dinga pradžia, geri skirsniai.

Pradžioje trumpi vaizdai 
apie lietuvius, jų veiklą Bra
zilijoje, Kanadoje, Niujorke, 
Los Angeles, Ispanijoje. Lie
tuviškos vėliavos olimpinėse 
žaidynėse, Lietuvos krepši
ninkai laimi prieš Rusiją, gau
na bronzos medalį, pakelia
ma Lietuvos vėliava greta JAV 
vėliavos. “Lietuvių dienos” 
Los Angeles daugelį nustebins. 
Ne tiktai vietiniai, bet ir 
Klaipėdos puikūs muzikantai 
linksmina. Įvairūs vaizdai iš 
Amerikos. “Jungtis” Lietuvos- 
Amerikos į Bostoną atburia- 
vus jachtą iš Klaipėdos. Lie
tuvių tautinės juostos. Lietu
vių skautai stovyklauja Kali
fornijos miškuose, kalnuose, 
dainos, žaidimai prie laužo, 
pamaldos.

Video filmas supažindina 
su dailininkais Bagdonu ir 
Pėteriene. Tolimoje Borneo 
saloje daug metų darbuojasi 
lietuvė antropologė Birutė 
Galdikaitė. Jos moksliniai 
tyrinėjimai apie orangutan
gus žinomi visame pasaulyje. 
Nors gimusi Vokietijoje, bet 
puikiai kalba lietuviškai.

Kalba, aiškina Bronys Rai
la, Algirdas Gustaitis, Alek
sandras Štromas, Algirdas 
Brazauskas, Vytautas Lands
bergis, keletas kitų. Stebina, 
kad Alberto Laurinčiuko pa
rašyta, Lietuvoje išleista kny
ga... Antano Mikalajūno pa
varde. Puošniame restorane 
Vilniuje vaišės pagerbiant 
knygos autorių.

Tada kalbėjusieji turbūt 
dar nežinojo, kas tikrasis kny
gos autorius.

Video žurnalas nr. 1 ir nr. 2 
vienoje juostoje vertas įsigy
ti. Sveikintina naujiena. Lin
kėtina daug naujų laidų. Re
daktorius prašo įvairiuose 
kraštuose, įvairiose vietovė
se gyvenančių lietuvių atsiųs
ti įdomesnių video juostų su 
leidimu pasinaudoti. Prašo 
pasiūlymų, talkos.

Alg. Gustaitis

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

taras Karasiejus, Aras Nausė
das, Dana Pargauskaitė, Audra 
Puzerytė ir Paulius Bukauskas. 
Jis labai gražiai, įterpdamas 
ir humoro, padainavo įvairių 
lietuviškų dainų.

Džiugu, kad mūsų jaunimas 
savo gerais balsais atstovau
ja lietuviškai dainai. Šventės 
vadovė padėkojo jiems/joms 
skatindama ir toliau išlaiky
ti meilę lietuviškai dainai, 
patvirtindama, kad šios šven
tės dalyviams girdėtos daine
lės dar ilgai liks jų atminty
je. Vienetui įteikta puokšte
lė gėlių.

Vaišės
Sekė pietūs. T. Kobelskienei 

pakvietus kun. P. Dilys sukal
bėjo maldą prieš valgį. Jaukiai 
šnekučiuodamiesi prie stalų 
su vynu, dalyviai gardžiavosi 
skaniu maistu, ir nuotaikingus 
pokalbius baigė prie kavos ir 
pyragų. Gražiai išpuošta, gana 
didelė ir šviesi “Vilniaus rū
mų” salė visada suteikia pobū
viams jaukumo.

Leidinys
Dvidešimtmečio proga klu

bo valdyba išleido knygelę 
“Praeities kelias”. Išspaus
dintos visų buvusių pirminin
kų veiklos santraukos, daugelio 
surištos su “Vilniaus rūmų” 
statyba, jos vargais, nesklan
dumais, problemomis. Knyge
lėje išspausdinta ir jautri pir
mojo Pensininkų klubo pirmi
ninko a.a. J. Karpio kalba apie 
savo namų svarbą. Leidinyje 
yra ir daugiau įdomių rašinių: 
I. Kondratienės “Naujų metų 
(1984) sutikimas Toronto “Vil
niuje”, “Mezgėjų būrelio veik
la”, M. Račio “Pensininkų klu
bo steigiamasis susirinkimas” 
A. Vaičiūno “Vilniaus namų 
administravimas”, B. Stun
džios “Ar pagyvenusiems ver
ta sportuoti?”. Iliustruota 
nuotraukomis. Leidinį reda
gavo B. Stundžia. Jis nemoka
mai išdalintas šventės daly
viams.

Minėjimas baigtas T. Kobels- 
kienės padėka ir pranešimais. 
Šįmet taipgi sukanka 10 metų 
nuo “Vilniaus rūmų” statybos. 
Administratorius A. Vaičiū
nas sukaktuviniame leidinyje 
“Praeities kelias” rašo: “Vil
niaus namai tapo lietuvių iš
eivių sala ir puikia vieta pen
sininko amžiaus sulaukusiems 
lietuviams pabendrauti”.

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

^GINTARAS EXPRESS^
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9 
Tel.: (416) 604-4400 FAX (416) 604-9748

GMIARAS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

10. Malta kava “Amaretto” ....
11. Kavos ballntojas ..............
12. Angliškas šokoladas ......
13. Dedicates, obuolinis sūris
14. Konservuoti ananasai ....
15. Sausos mielės..................
16. Švieži bananai ..................

1 kg 
... 1 kg 
.. 1 vnt. 
.... 3 lt 
4.5 kg 

... 4 kg 

... 4 kg 
1 kg 

100 gr 
230 gr 
450 gr 
400 gr 
250 gr 
450 gr 

. 3 pok. 

... 2 kg
17. Švieži apelsinai ar mandarinai 2 kg
18. Šampanas............................... 1 but.
19. Aguonų vyniotlnls ................. 1 vnt.
20. Šakotis................................. 2-2.5 kg

tkgZĮ

1 kg

Darbo vai.: pirm.-ponkt. 10-19, šoštad. 10-16 EXPRESS
Švenčių proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje. &

Šventinis siuntinys 
QjU S2-15kg-$105

1. Rūkyta dešra .......................
2. Rūkyta nugarinė .................
3. Rūkytas viščiukas ...............
4. “Prlmo” daržovių aliejus ......... 3 lt j-
5. “Prlmo” makaronai ......... 2x900 gr Ų'
6. Cukrus ........................................ 2 kg it
7. Miltai ........................................... 2 kg TY
8. Sviestas ......................................1 kg
9. Malta kava “Amaretto” ......  230 gr Jt

10. Kavos ballntojes ................. 450 gr
11. Angliškas šokoladas .........  200 gr
12. Delikates, obuolinis sūris .. 250 gr Te
13. Sausos mielės.........................3 pok.
14. Aguonų vyniotinis .................1 vnt.

O šventinis siuntinys
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 ............

* Galimi priedai prie siuntinių.
* Šventiniai siuntiniai jūsų artimie

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

1 kg 
.... 3 lt »
4.5 kg

1 k9 n2 kg 
2kg<

450 gr TV 
450 gr H

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

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

Jį tel.(519)468-2163



A. a. VYTAUTAS S. VARDYS įsipareigojimus jau baigė
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3 KIJETMĖJE VEIKLOJE
Metų lava šliaužia greitai 

ir nesugrąžinamai. Nors lai
kas yra tik reliatyvi ir beveik 
abstrakti sąvoka, tačiau nuo jo 
kenčiame ir dėl jo fiziškai iš- 
nykstame. Antradienis, 1993 
spalio 19, buvo paskutinė prof, 
dr. Vytauto S. Vardžio gyvybės 
diena. O penktadienį, spalio 22, 
jis karste buvo grąžintas že
mei Norman (Oklahoma), JAV, 
miestelio kapinėse, netoli uni
versiteto, kuriame jis 25 me
tus profesoriavo.

Baigėsi jam skirti ar paties 
išsirinkti svarbūs uždaviniai. 
Laikas, beveik abstrakti sąvo
ka, staiga virto neišvengiama 
tikrove. Vėžio liga, atpažin
ta prieš pusantrų metų ir vė
liau apgaulingai pasislėpusi, 
jam leido dar pereitą gegužį 
viešėti Lietuvoje, Vilniaus 
universitete skaityti paskai
tas ir su filosofais, sociologais 
pasitarti dėl Lietuvos politi
nės ir ekonominės ateities. 
Jis dar spėjo dalyvauti JAV 
LB rengtoje konferencijoje 
Detroite ir skaityti referatą. 
Nelemta liga, staiga parodžiu
si savo galią, išsivedė prof. V. 
Vardį, sulaukusį 69 m. amžiaus, 
iš šeimos (žmona, du sūnūs, trys 
dukros, keturi vaikaičiai). Net 
ir 97 m. motinai, čia dar liekan
čiai (gyv. Kenosha, WI), reikėjo 
atsisveikinti su žmogiškąją 
lemtį atbuvusiu sūnum.

Prof. V. Vardys nuo jaunys
tės žinojo savo kelią. Buvo ir 
liko lietuviškoje krikščioniš
koje aplinkoje, stengėsi, kad ir 
kiti ją suprastų, darbais ryški
no lietuvių tautos padėtį oku
pacijoje ir Katalikų Bendrijos 
agonijas Lietuvoje. Turbūt gi
lūs įsitikinimai jam atnešė vi
dinę ramybę, kurios neprarado 
nei visuomeniniame, nei poli
tiniame, nei moksliniame dar

BALYS AUGINĄS

Laisvės šauklys
O, mielas broli, pilkas Lietuvos kary - 
Kaip netikėtai mudu susitikom gatvėj! 
Kadais žygiavome kartu vienam būry 
Su pergalės daina, tvirtu žingsniu jaunatvės.

Ir kraujas gyslose tekėjo neramus - 
Pavasario patvinusių upokšnių srautas! - 
Nedrįso priešas liesti tėviškės namų - 
Mes ant savų pečių Tėvynės laikėm skliautą. 
Mama mane vaikystėj mokė: - Būk narsus! 
Ir sekdavo tik pasakas apie karžygius - 
Rodos, senolių rago vėl girdžiu garsus, 
Lyg jų dvasia nebūtų amžiams čia užmigus —

O, mielas broli - pilkas Lietuvos kary - 
Širdies taurios, romantiškai naivios kaip vaiko - 
Matau - šaltinio tyrą vandenį geri,
O piktos laumės kruvinais nagais tau šalmą 
Laiko------

Staiga plačias paskliautes uždega liepsna 
Ir mėlyną dangaus aksomą purpuras aptaško - 
Gauja nuo Dniepro žiočių braunas alkana, 
Iš pasalų niokoja ir naikina kraštą.
Taip ramų paukštį puola vanagas plėšrus, 
Bet kaulus žemėje palieka jis nelietęs - 
O mus, apkaltus pančiais, varėsi varu
Vergais iš verkiančių namų į tolimas pašvietęs —

Ir po dešimtmečių krūtinėje žaizda, 
Smogta klastingo durklo, vis dar neužgijo - 
Ir veltui klausi tu save - kodėl tada 
Neleido iš makštų ištraukti kalavijo?!

Daug linksmo mūsų būrio sakalų tenai 
Šaltam ledų kape sparnus įšalo — 
Vaikystės pasakų audringi milžinai 
Baltais kauleliais žydi prie Uralo------

Kai vėl pavasarį grįžta namo gandrai 
Liūdni į degančius lizdų griuvėsius dairės, 
Iš vakarų užplūdo tėvišką skėriai - 
Saulėteky krauju spindėjo geležis ir varis —

Tai jie mūs protėviams rožančių ant ašmens 
Kraujuoto kardo nešdami, ties Žalgiriu suklupo — 
Dabar - neliko rugio žiedo, nei želmens - 
Laukuos tik pelenai karšti ir akmens kūpo —

Kary!

Regiu Marienburgo pilies rūsy Tave, 
Ant Oderio krantų, ant Maino nukankintą, 
Regiu kaceto dūmais plaukiantį erdve, 
Anapilin, rikiuojantis pas Herkų Mantą -

Ir vėl į žygį renkas šaunūs mūs pulkai - 
Žvaliai sudvejina gretas, su šautuvu pagerbia 
Ir kankinius tautos, ir svetimais takais 
Klajojančius - Ir išgirstu pavojaus ragą 
Skardų------  . >

Ir aidi rago balsas - protėvių šauklys, 
Ir širdyje užsidega liepsna karštos krivūlės - 
Tai šaukia mūsų žemė, tai jos rauda gili — 
Ir didį Laisvės mūšį mes laimėsime, bičiuli! -

P. S. 75-erių metų Lietuvos kariuomenės šventės proga, 
autorius skiria šį eilėraštį Lietuvos kariuomenės karių pa
gerbimui. Iš praeities semdami stiprybę, savo Tėvynės gy
nėjams visada buvome ir esame skolingi už jų gyvybės auką. 
Redde quod debes!

be. Juk žinant save ir įsiparei
gojimus, nereikia svyruoti, 
blaškytis. Tik išminties var
guoliai karščiuojasi, strykčio- 
ja įsitikinimuose, smerkia ap
linkinius, vargsta darbuose, 
abejodami jų verte ir tikslais. 
Prof. V. Vardys dirbtinai ne
ieškojo nei draugų, nei priešų. 
Išmintimi ir žiniomis grįsto 
darbo pasekmės kalba apie ga
bų ir patikimą mokslininką, 
kuriam nereikėjo nei savirek
lamos, nei draugų kilstelėji
mo aukštyn.

Daugelis prisimename, kaip 
prieš du dešimtmečius prof. 
V. Vardys dėstė, jog Sovietų 
Rusijai jau tada grėsė nerusų 
tautybių gyventojų persvara. 
Jis manė, kad ir tasai faktas 
stipriai padės imperijai su
irti: SSSR griovimo nesitikė
jome, tokias jo pastabas lai
kėme grįstomis gerais norais, 
ir jam tardavome savo skirtin
gas nuomones. Prof. V. Vardys 
ramiai atsiliepdavo - SSSR 
imperija suirs, tik neaišku, 
kiek truks.

Suiro imperija. Bet jau nėra 
ir prof. V. Vardžio. Šį lemtą 
ar nelemtą pasaulį Vytautas 
Stasys Vardys išvyko 1924.09.02 
Žvirzdžių šeimoje (dėl priebal
sių gausos pavardę pakeitė) 
gyvenusioje Kretingos apskri
ty, Platelių valsčiuje. 1941 m. 
baigęs Palangos gimnaziją, sto
jo į Telšių kunigų seminariją. 
Tačiau traukimasis iš Lietu
vos teologijos mokslus sutrik
dė ir 1945-49 Tiubingeno uni
versitete (Vokietijoje) jis stu
dijavo filosofiją. Šioje srity 
iki bakalaureato ir magistro 
laipsnių gilinosi ir į JAV at
vykęs. O 1958 Wisconsin’o uni
versitetas jam suteikė politi
nių mokslų daktaro laipsnį. 

Ten ir pradėjo dėstyti. Nuo 
1968 m. Oklahomos universite
te buvo pilnas profesorius ir 
politinių mokslų skyriaus ve
dėjas. Kaip svečias vieną vaka
rą dėstė Miuncheno universi
tete, taip pat yra bendradar
biavęs Harvardo universiteto 
Rusijos studijų centre.

Prof. V. Vardžio gausūs moks
liniai darbai, skelbti atskiro
mis knygomis ir straipsniais 
žurnaluose lietuvių, anglų ir 
vokiečių kalbomis, reikia ma
nyti, bus tvarkingai suregist
ruoti ir pakartoti, įjungiant 
ir nebaigtuosius. Čia tik pami
nime, kad jo, kaip autoriaus 
arba redaktoriaus, yra išleis
tos šešios knygos anglų kalba, 
o paskutinioji, “Christianity 
in Lithuania”, yra spausdinama. 
Paskelbtų mokslinių straips
nių yra daugiau kaip šimtas.

Moksliniai darbai pilnos prof. 
V. Vardžio asmenybės neat
skleidžia. Jis buvo veiklos 
žmogus visuomenėje - vienas 
iš ateitininkų sąjungų pirmi
ninkas, Lietuvių studentų są
jungos vienas iš steigėjų ir pir
masis pirmininkas ir t.t. Daug 
dėmesio rodė LB, Lietuvių 
fronto bičiulių veiklai, buvo 
“Į Laisvę” žurnalo redaktorius.

Iškilmingose laidotuvėse, be 
šeimos narių ir artimųjų, daly
vavo 300 Oklahomos universi
teto personalo. Iš lietuvių buvo 
nuvykę dr. K. Ambrozaitis, dr. 
P. Kisielius, dr. V. Vygantas 
su žmona, dr. A. Razma. Bet 
jokios iškilmės ir nuoširdžiau
sios užuojautos neatperka ne
tekties. Prof. V. Vardys buvo 
tarptautiniu mastu žinomas 
politinių mokslų specialistas, 
ir jo mintys, liečiančios Lie
tuvą, atkreipdavo dėmesį. Ypač 
jis buvo vertinamas kaip So
vietų Sąjungos ir Rusijos ži
novas.

Jo mirtis yra didžiai nuosto
linga visai lietuvių tautai, ku
riai dar ilgai teks vargti, kol 
visiškai nusikratys sovietiza
cijos bruožų. Šiuo metu reikia 
nuogąstauti, kad ir politinėje 
plotmėje gal dar reikės pavarg
ti, vengiant Rusijos dominaci- 
jos.

Gyvenęs ir dirbęs žinojimo 
ramybėje, prof. V. Vardys išėjo 
į niekados nesutriksiančią ra
mybę. Jo likę darbai nepraras 
vertės, o rusiškojo bolševiz
mo siaubą studijuojantiems 
bus vienas iš svarbiausių šal
tinių. V.V.

KRISTAUS KARALIAUS STATULA 
(viršutinė dalis) Kauno kunigų se
minarijos kieme. Lotyniškas įrašas: 
“Esu Karalių Karalius ir Viešpačių 
Viešpats”

Nuotrauka S. Paukščio 1990 m.

A.a. profesorius VYTAUTAS STASYS VARDYS

Naujas ir įdomus leidinys apie šeimotyrą

Prieš maždaug dvidešimt 
metų Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje pradėta plačiau 
skelbti, kad kultūriniame bei 
socialiniame žmonių bendra
vime civilizuotuose, ekono
minę gerovę puoselėjančiuo
se kraštuose tautinis bruožas 
turi nemažos įtakos. Tuo ypač 
susidomėta emigrantų valsty
bėse. Plito klausimas: kas esi, 
kur tavo šaknys? Kilmė, anks
čiau nebuvusi niekam per 
daug įdomi, pradėjo iškilti 
paviršiun. O daugiakultūri- 
niame krašte, kokia yra Kana
da, kilmės nustatymas pade
da žmones grupuoti etniniu 
atžvilgiu ir nustatyti, kokia 
gi iš tikrųjų yra ta mozaikinė 
Kanada. Priklausymas kuriai 
nors tautinei grupei reiškia 
ne vien tik išorinę reprezen
taciją, atliekamą per folklo
rą ar kitais parodomaisiais 
būdais. Tikras priklausymas 
reikalauja pilno atstovavimo, 
kuris be geresnio savęs paži
nimo sunkiai įmanomas.

Pagirtina, kad ta ar pana
šia dingstimi pasirodo jau ir 
konkrečių darbų. KLB Švieti
mo komisija, vadovaujama 
mkt. Giedros Paulionienės, 
išleido mokytojų Vidos Dai- 
lydienės ir Valentinos Baliū- 
nienės paruoštą 64 psl. dar
bo sąsiuvinį “Mano šeimos 
genealogija”, pirmiausia skir
tą lituanistinių mokyklų 6, 7, 
8 skyriams, įdomų bei naudin
gą visam išeivijoje augančiam 
jaunimui. Leidinio įvade mkt. 
Irena Ehlers pastebi, kad “su
prasti dabartį mums dažnai 
padeda praeities pažinimas”, 
kad knygelė rekomenduotina 
kiekvienam šeimos nariui; tė
vai, seneliai bei kiti gimi
nės prašomi savo atžalynui 
padėti užpildyti leidinio pus
lapius.

Naujas muzikos magistras
Virginijus Barkauskas, prieš 

porą metų atvykęs iš Lie
tuvos ir apsistojęs Niujorke, 
vargonininko pareigas pradė
jo eiti Viešpaties Atsimainy
mo parapijos šventovėje, Mas- 
peth, NY. Gyvendamas Lietu
voje, jis Vilniaus Muzikos aka
demijoje pas prof. Leopoldą 
Digrį studijavo vargonų muzi
ką, tuo pačiu laiku būdamas 
ir mažosios bazilikos vargo
nininku Marijampolėje.

Tarpininkaujant kun. J. Ša- 
rauskui (dabar prelatas), per 
Lietuvos vyskupų konferenci
ją tolimesnėms muzikos studi
joms buvo gavęs stipendiją. 
Siekdamas magistro laipsnio, 
vargonų muziką ir bažnytinę 
liturgiją studijavo St. Jo
seph’s kolegijoje, Renselear, 
IN, pas dr. Philip Gehring. Rei
kalui esant, Viešpaties Atsi
mainymo šventovėje jį pava
davo jo žmona pianistė Asta 
Barkauskienė.

Virginijus Barkauskas, už
baigęs studijas, diplominį var
gonų koncertą, skirtą bažnyti
nės muzikos ir liturgijos pro
fesoriams bei studentams, at
liko sekmadienį, liepos 18, 
Valparais universiteto dide
lėje ir gerus vargonus turin
čioje Prisikėlimo koplyčioje. 
Jo profesorius P. Gehring apie 
Virginijų taip išsireiškė: “Tai 
yra talentas, kurį verta iš
girsti”.

Virginijus Barkauskas savo 
studijas apvainikavęs “Mas
ter of Arts in Music with a

Kruopštus tų puslapių už
pildymas sudarys šeimos vaiz
dą pradedant nuo savęs ir bai
giant pro-proseneliais bei ki
tais giminėmis. Apie dvide
šimt puslapių paskirta litua
nistiniams kontūrams, atseit 
aplinkai, kuri supo ar supa 
tavo šeimą. Prašoma nurody
ti Lietuvos žymūnus iš savo 
protėvių apylinkės. Čia iš
spausdinti Lietuvos ir pasau
lio žemėlapiai, paskirti atski
ri puslapiai lietuvių posa
kiams, tautodailei, tautiniams 
šokiams, papročiams, kelio
nei Lietuvon, heraldikai su 
iliustracijomis bei kilmės kar
totekos tvarkai. Pabaigoje gi
minystės pavadinimų žodynė
lis ir redaktorių padėka buvu
siai KLB kultūros komisijos 
pirm. Daliai Viskontienei, To
ronto Maironio mokyklos ve
dėjai Giedrai Paulionienei, 
kun. Jonui Staškui ir Irenai 
Ehlers už paskatinimus, pa
tarimus bei talką.

Leidinys - ne tik kažkas nau
jo, bet ir labai naudingo, jei 
puslapiai bus kaip prašoma 
užpildyti. O tai atlikti turbūt 
reikės bendro šeimos narių 
bei giminių sujudimo ir tal
kos. Bus gera proga ir tėvams, 
ir seneliams pasijausti jau
nesniais, kai teks leistis į to
limą praeitį, ieškant prosene
lių bei jų tėvų. Dabar tik ten
ka laukti ir tikėtis gerų rezul
tatų. Taipgi yra pagrindo ma
nyti, kad surastos giluminės 
šaknys tik stiprins už lietuvy
bę pasisakantį jaunimą.

Knygelė kruopščiai paruoš
ta, klausimai aiškūs, apiman
tys pagrindines asmenų cha
rakteristikas. Žodynas taisyk
lingas, iliustracijos ryškios. 
Kas spausdino - nenurodyta.

Č. Senkevičius

Concentration in Church Mu
sic and an Emphasis in Organ” 
diplomu, grįžo prie savo tie
sioginių vargonininko pareigų 
Viešpaties Atsimainymo šven
tovėje ir pradėjo ruoštis kon
certui, kuris spalio 16 d. įvy
ko Apreiškimo parapijos šven
tovėje, Bruklyne.

Koncerte atliko J. S. Bach ir 
Fr. Couperin kompozicijas, P. 
Gehring, Ch. M. Widor, V. Per- 
sichetti, Ch. įves ir L. Vierne 
kūrinius. Į koncertą buvo susi
rinkęs nemažas būrelis vargo
nų muzikos gerbėjų.

Po koncerto klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas visus 
dalyvavusius pakvietė į kle
boniją susitikti su maestro 
ir pasivaišinti. Šaunias vai
šes paruošė klebonijos šeimi
ninkė Danutė Kalinienė.

Linkime geriausios sėkmės!
P. Palys

Atsiųsta paminėti
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS. 

Nr. 2-3 1993 vasara ir ruduo. Tri- 
mėnesinis religinis žurnalas, lei
džia Lietuvos pranciškonai. Re
daktorius ir administratorius - 
Brolis Jeronimas Alvidas Reme- 
sa, OFS, Kretingos 77-13, Klaipėda 
5818, Lietuva.

TECHNIKOS ŽODIS. Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų s-gos PLIAS-ALLAS 
organas. Įsteigtas 1951 metais. 
Leidžia ALLAS Čikagos skyriaus 
technikinės spaudos sekcija. Iš
eina kas trys mėnesiai. Prenu
merata $10 JAV metams. Redak
torius Viktoras Jautokas, 5859 
S. Whipple St. Chicago, IL 60629.

Lietuvių fronto bičiulių 
XXVII-jame literatūros vakare 
gruodžio 5 d. Los Angeles mieste, 
Sv. Kazimiero parapijos salėje, 
dalyvaus ir programon įsijungs 
Kauno dramos teatro aktorius 
Kęstutis Genys, deklamuojantis 
ir pats rašantis eilėraščius. Jo gast
rolės taipgi numatytos Floridoje 
ir Detroite.

Dail. Adomo Galdiko (1893- 
1969) šimtąjį gimtadienį Niujorko 
lietuviai paminėjo spalio 17 d., 
jo išvakarėse, mažojoje Kultūros 
židinio salėje. JAV LB Niujorko 
apygardos valdybos surengtam 
minėjimui buvo skirta sekma
dienio popietė. Apie A. Galdi
ką ir jo kilmės šaknis kalbėjo 
“Darbininko” red. Paulius Jur
kus. Su velionies nuopelnais lie
tuvių dailei minėjimo dalyvius 
supažindino dail. Vytautas Kazi
mieras Jonynas, priminęs ir dar
bą pokary įsteigtoj Taikomosios 
dailės mokykloj Freiburge. Jis 
taipgi atsakinėjo į sukaktuvinin
ką liečiančius klausimus. Foto
menininkas Vytautas Maželis mi
nėjimą papildė A. Galdiko gyve
nimo ir kūrybos momentus įamži
nusių nuotraukų paroda. Salėje 
buvo išstatyta ir 18 A. Galdiko 
tapybos darbų, pasiskolintų iš 
juos įsigijusių niujorkiečių ir iš 
jo galerijos Kultūros židinyje.

Dail. Adomas Galdikas, tapy
tojas, grafikas ir scenografas, 
gimė 1893 m. spalio 18 d. Girti
nuose, dabartiniame Skuodo ra
jone, mirė Niujorke 1969 m. gruo
džio 17 d. Jo šimtasis gimtadie
nis plačiai paminėtas Lietuvoje. 
Gimtadienio išvakarėse Mosėdžio 
šventovėje buvo atnašautos ve
lioniui skirtos Mišios, pastatytas 
ir pašventintas kryžius jo gimta
jame Girtinų kaime. Tautinė M. 
Mažvydo biblioteka Vilniuje su
rengė dail. A. Galdikui skirtos 
bibliografinės bei ikonografinės 
medžiagos ir jo trijų originalių 
pastelių parodą. Kauno paveikslų 
galerija kauniečius pakvietė di- 
džiulėn dail. A. Galdiko darbų 
parodon. Nuolatinė jo kūrinių 
paroda atidaryta Plungės Mykolo 
Oginskio rūmuose steigiamame 
Žemaičių dailės muziejuje. Spa
lio 21 d. dar viena paroda iškil
mingai atidaryta Vilniuje, Lie
tuvos tautinėje galerijoje. Daug 
dail. A. Galdiko darbų Lietuvon 
yra nuvežusi Beatričė Vasarė. 
Spaudoj pateikiama tautiečiams 
Lietuvoj mažiau girdėtų duome
nų apie dail. A. Galdiko kūry
binę veiklą ir pasiektus laimė
jimus. Pvz. jo pirmąją parodą 
Paryžiuje 1931 m. suorganizavo 
poetas ir buvęs Lietuvos atsto
vas Oskaras Milašius. Pasauli
nėj Paryžiaus parodoj 1937 m. 
dail. A. Galdikas laimėjo Didįjį 
prizą (Grand prix) už triptiką 
“Lietuva”, aukso medalį gavo už 
scenovaizdžius, sukurtus V. Krė
vės dramai “Šarūnas”. Tad jis bu
vo ir talentingas scenografas, 
sukūręs scenovaizdžius devynio
likai veikalų Lietuvos teatre.

Amerikos lietuvių meno fondo 
(Lithuanian American Arts Foun
dation) įsteigimą praneša Danu
tė Vaičiulaitytė-Nourse JAV lie
tuvių spaudoje. Fondą įsteigė Da- 
nielos Lozoraitienės iniciatyva 
sudarytas komitetas savo pirma
jame posėdyje 1992 m. spalio mė
nesį Niujorke, National Arts Club 
patalpose. 1993 m. kovo mėnesį 
jis užregistruotas JAV valdžios 
įstaigose kaip pelno nesiekianti 
organizacija, atleista nuo paja
mų mokesčio. Naujojo Amerikos 
lietuvių meno fondo direktoriai 
— Stasys Lozoraitis, Daniela Lo
zoraitienė, Linas Kojelis, George 
Ramonas ir prezidente pasirinkta 
Danutė Vaičiulaitytė-Nourse. Pa
grindinis fondo siekis — supažin
dinti amerikiečius su talentin
guoju M. K. Čiurlioniu (1875- 
1911) ir jo nuostabiais dailės 
kūriniais. 1995 m. rugsėjo 22 d. 
kaip tik bus minimos šio genijaus 
120-tosios gimimo metinės. Esą 
tai būtų puiki proga surengti M. 
K. Čiurlionio darbų parodas ge
riausiuose JAV muziejuose ir ga
lerijose. Pasiūlymų jau gauta Eu
ropoje, bet jų reikia rasti ir JAV. 
M. K. Čiurlionio dailės darbai 
labai trapūs, reikalingi rūpestin
gos apsaugos ir daug aukų. Jos 
JAV lietuviams atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio. Pranešime tei
giama, kad šiuos kūrinius paro
dom Europoj ir JAV sutinka iš
leisti iš Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Tokios parodos 
betgi nebus dažnos ateityje. In
formacijas teikia paramos auko
mis ir pasiūlymais laukianti Ame
rikos Lietuvių fondo prez. Danu
tė Vaičiulaitytė-Nourse, 9307 
Chenute Drive, Bethesda, MD 
20814, U.S.A.

Tarptautinei fotografijos meno 
parodai Tokijo mieste buvo su
telkta apie 8.000 nuotraukų, gautų 
iš penkiasdešimt vienos pasaulio 
šalies. Geriausiųjų grupėn vertin
tojai atrinko 133 nuotraukas. Tarp 
jų buvo ir Mariaus Baranausko 
nuotrauka “Pirmieji žingsniai”, 
laimėjusi specialų prizą.

Šiaulių dramos teatras šią va
sarą vėl buvo atvykęs gastrolių 
Palangon. Jos gyventojam ir vasa
rotojam šiauliečiai aktoriai at
vežė V. Gibsono “Stebuklada
rės”, S. Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės “Pinigėlių” spektaklius ir 
vaikams skirtą vaidinimą “Keis
tas senelis”. Aktorė S. Povilai
tytė jiems skaitė pasakas Palan
gos viešojoje bibliotekoje.

Naujos muzikos festivalis “Ma
rių klavyrai” yra tradicinis ren
ginys Klaipėdoje, šiemet įvykęs 
spalio 13-16 d.d. Jis pradėtas 
amerikiečių kilmės olando kom
pozitoriaus David Little kame
riniais kūriniais, susilaukusiais 
apdovanojimų įvairiuose Europos 
konkursuose. Pats autorius dėl 
finansinių problemų festivalin 
negalėjo atvykti. Jo kūrinius at
liko Lietuvos muzikantai. Pirmą 
kartą festivalyje skambėjo ir Al- 
vido Remesos kūrinys klarnetui 
“Septyni Kristaus žodžiai”, Re
migijaus Šileikos — “Musica ri- 
cordanza” smuikui, violončelei 
ir fortepijonui, Loretos Narvilai- 
tės — speciali daina šiam festiva
liui “Atsisėsk po raudonu šer
mukšnio medžiu”, sukurta A. A. 
Jonyno eilėraščio tekstu. “Ma
rių klavyrų” festivalyje daly
vavo Weimaro pianistų kvartetas, 
Vilniaus kamerinis choras “Jau
na muzika”. Festivalis baigtas 
autoriniu kompozitoriaus Juliaus 
Juzeliūno vakaru.

Dokumentinę vaizdajuostę “Si
monas Daukantas”, rodytą jo 
dviejų šimtų metų gimimo sukak
ties minėjimuose, sukūrė Šiau
lių televizijos redaktorius L. Gu- 
dinavičius ir Pedagoginio insti
tuto docentas J. Kašys. Valandos 
trukmės vaizdajuostei pasinaudo
ta J. Kašio šiai sukakčiai išleista 
knyga “Simonas Daukantas — 
tautinio atgimimo pranašas”. 
Vaizdajuostėn įjungti kadrai iš 
Žemaitijos, Vilniaus, Rygos, Pet
rapilio (St. Peterburgo). Rygoje 
vaizdajuostės kūrėjai netgi ban
dė susipažinti su Livonijos ordi
no archyvais, bet nebuvo įsileisti. 
Buvusiuose senato rūmuose Pet
rapilyje jie tikėjosi rasti Lietuvos 
metriką. Tačiau net keturias ori
ginalias jos knygas rado tik Salty- 
kovo-Ščedrino bibliotekoje. Do
kumentinės vaizdajuostės paruo
šimą finansavo Šiaulių savivaldy
bės kultūros skyrius.

Rež. Jono Jurašo grįžimas į 
Kauno dramos teatrą ir jo pradė
tos reformos baigėsi šio teatro 
skilimu. Problemas atskleidė Rim
vydo Valatkos š. m. gegužės 28 
d. “Lietuvos ryte” paskelbtas pa
sikalbėjimas su vėl į Vakarus iš
vykstančiu rež. J. Jurašu. Paaiš
kėjo, kad jo reformas rėmė 12-14 
aktorių, o joms pasipriešino ir 
buvo atleista apie 30 aktorių, teat- 
ran sugrįžusių teismo sprendimu. 
Rež. J. Jurašas pasakojo: “Teat
ras su daugybe žmonių, koks da
bar egzistuoja Lietuvoje, yra tie
siog neracionalus. Mūsų neturtin
gai valstybei tiek daug neproduk
tyvių teatrų — per sunki našta. Iš 
pradžių atrodė, kad reforma, ku
rią projektavau ilgesniam laikui, 
duos vaisių, nes kūrybingiausi 
aktoriai mane parėmė, o visiems 
atleistiesiems sakiau, kad jiems 
ir jų kūrybiniams pasiūlymams 
atviros teatro durys. Tačiau jie 
ėjo ne į sceną, o į teismą, kur pa
aiškėjo, kad teatras Lietuvoje nie
ko nesiskiria nuo gamyklos, vei
kiančios pagal sovietinius įstaty
mus. Tapo aišku, kad aš grįžau į 
socialistinę Lietuvą su socialis
tiniais įstatymais. Dauguma, kuri 
pasipriešino reformoms ir kuri 
svajoja teatre išlikti kaip tarnau
tojai, svajoja vos ne laidotuvių 
sulaukti scenoje. Gražu, bet tai, 
man regis, ne teatro funkcija. Be 
konkurencijos neįmanoma meni
nė įtampa, kūryba, ir aš turėjau 
pasitraukti, nes man nepavyko 
pakeisti net teatro pavadinimo 
— dauguma laikėsi įsikabinę į 
žodžius ‘valstybinis’ ir ‘akademi
nis’. Dar betrūksta, kad teatro 
repertuarą nustatinėtų teis
mas ...” Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministeris Dainius Trin
kūnas rež. J. Jurašui ir jį remian- 
tiems aktoriams pasiūlė jų teat
ro reikmėms pritaikyti buvusį kai
lių fabriką. Kauno dramos teatro 
vadovu dabar pakviestas Šiaulių 
dramos teatre dirbęs rež. Gytis 
Padegimas. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.25%
2 metų term, indėlius....... 4.25%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą   2.75% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

q\/i ELECTRICALDVL ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

A i in ntE ttšSSS 
VVflRI D" MASKELL INSURANCE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

"VAp CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro apveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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.

Šarūno Marčiulionio mokyklos “Ereliukai” įneša Lietuvos krepšinio 
lygos vėliavą Nuotr. iš “Lietuvos spaudos”

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

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

LKL pirmasis sezonas 
pradėtas švente

Lietuvos krepšinio lygos, įsikū
rusios 1993 m. balandžio 22 d., jos 
įsisteigimo ir pirmojo sezono pra
džios proga iškilmės įvyko Vilniaus 
sporto rūmuose rugsėjo 26-ją. Pa
gerbus pagrindinius globėjus, ly
gos “krikštatėvius” - Lietuvos ak
cinis inovacinis bankas ir bendro
vė “Lavera” - vykusiame koncerte 
pasirodė šokiu mokyklos “Kakadu” 
šokėjos, grojo Kauno “Big Band” 
orkestras su jauniausiu Lietuvos 
būgnininku šešiamečiu Ąžuolu, dai
navo Ovidijus Vyšniauskas, “Big 
Sel” ir “Pelenų” ansambliai. Sve
čius ypatingai žavėjo Klaipėdos 
“Žuvėdros”, sportinių šokių ansamb
lis, pasaulio ir Europos čempiona
tuose laimėjęs ketvirtąsias vietas.

Valstybinio pučiamųjų instru
mentų orkestrui “Trimitas” grojant 
maršus, buvo pristatyti LKL čem
pionate dalyvaujančiųjų dešimties 
komandų atstovai: Kauno “Žalgiris”, 
“Atletas”, “Drobė”, “Lavera” ir “Ne- 
ca”, Vilniaus “Statyba”, Klaipėdos 
“Neptūnas”, Panevėžio “Lietkabe- 
lis”, Plungės “Olimpas” ir Šilutės 
“Šilutė”. Visos komandos dėvėjo ne
seniai gautas iš JAV-bių uniformas, 
kurios kainavo 19 tūkst. JAV dole
rių. Tai LKL pirmininko Šarūno 
Marčiulionio bei LKL generalinių 
rėmėjų bendrovės “Lavera” ir Lie
tuvos akcinio inovacinio banko do
vana. Vienoda apranga yra aprū
pinti taip pat ir lygos čempionato 
teisėjai. Po krepšininkų pristaty
mo Šarūno Marčiulionio mokyklos 
“Ereliukai” į salę įnešė LKL vėliavą.

Susikūrusią Lietuvos krepšinio 
lygą sveikino ir sėkmės jai linkėjo 
Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, Lietuvos di
džiųjų dienraščių redaktoriai ir 
pats LKL pirmininkas Šarūnas Mar
čiulionis. LKL generalinis sekre
torius Algimantas Ližaitis perskai
tė sveikinimo telegramas ir laiš
kus, gautus iš JAV-bių, Australijos 
ir kitų šalių organizacijų bei pa
vienių žymių asmenų, tarp jų ir ŠAL- 
FASS-gos sveikinimus ir linkėjimus 
įsikūrimo, taip pat pirmojo varžy- 
binio sezono pradžios proga.

Šventė užbaigta krepšinio rung
tynėmis iš LKL krepšininkų suda
rytų - Lietuvos ir Kauno rinktinių. 
Jas laimėjo 64:60 pirmieji - “lietu
viai” (penkių miestų rinktinė), va
dovaujama St Kairio. “Kauniečiams" 
vadovavo H. Giedraitis. Buvęs žymu
sis lietuvių krepšininkas, olimpi
nis čempionas Modestas Paulauskas 
pareiškė, kad: “... tai, kaip tik tai ko 
pas mus iki šiol nebuvo ir ko labai 
trūko ...” Reiškia, LKL įsikūrimo 
ilgiau laukti nebuvo galima.

Pirmasis įsikūrusios Lietuvos 
krepšinio aukštosios lygos čempio
natas pradėtas spalio 1-ją rungty
nėmis Panevėžyje, Kaune ir Vilniu
je. Apie rezultatus ir varžybų eigą 
tikimasi “Tėviškės žiburių” skaityto
jus informuoti dažniau.

Trumpai dar apie nuostatus ir tai
sykles. Pirmajame varžybų etape 
komandos susitiks po keturis kar
tus (du savo - du varžovų aikštelė
je). Po to aštuonios komandos žais 
vieno minuso sistema. Ketvirtfinali- 
niai ir pusfinaliniai iki dviejų, o 
baigminiai susitikimai iki trijų per
galių. Bus išaiškintos tik keturios 
pirmosios vietos. Trys pirmosios 
bus apdovanotos taurėmis, o čempio
nai gaus dar įvardintus aukso žie
dus. Kiekvienoje komandoje gali 
žaisti po du užsienio krepšininkus.

Parengta remiantis “LS” inf.

Lietuvos studenčių krepšinio rinktinė Buffalo universiadoje, iš 17-kos da
lyvaujančių komandų laimėjusi IV-tą vietą. Iš kairės: ANTANAS ČIŽAUS- 
KAS - treneris, ALGIMANTAS ŠATAS - vyriausias treneris ir krepšininkės 

Nuotr. Audriaus Šileikos

Kuo tikėti ir kaip reaguoti?
Lietuvos spaudoje dažnai aptin

kama prieštaraujančių vienas kitam 
pareiškimų. Vienur sakoma, kad vyks
tantys į užsienį sportininkai gavo 
pakankamai pinigų išlaidoms, o jau 
kitą kartą ir kitame laikraštyje ra
šoma, kad iš tiesų tai ne tiesa? Kuo, 
čia reikia patikėti?

Išeivijai ne naujiena apie dažnai 
atvykstančius sportininkus iš Lie
tuvos. Retai kada painformuojami 
vietiniai mūsų sporto klubai ar net 
.ŠALFASS-gos vadovybė apie vyks- 
tančiųjų planus. Pasidaro labai rim
tas reikalas, kai komanda, grupė 
ar pavieniai reprezentantai atvy
kę prisistato, prašydami pinigų bei 
globos. Visuomet yra sakoma, kad 
kelionės išlaidas apsimokėti pavy
ko “sukombinuoti”, tačiau jau čia 
pragyvenimui nieko nelikę kiše
nėje.

Sportininkai dažniausiai atvyks
ta dalyvauti tarptautinėse-pasau- 
linėse lengvosios atletikos, studen
tų universiadoje, džiudo, bokso ar 
panašiose varžybose. Šio masto 
varžybų rengėjai turi nusistovėju
sias taisykles sportininkų priėmi
mui ir išlaikymui, ir Lietuvos spor
tininkų vadovybės tai žino. Atvykę, 
tačiau, sportininkai niekuomet ne
praleidžia progos dar kreiptis ir į 
vietinius lietuvius, lietuviškas or
ganizacijas prašydami paramos.

Lietuva yra nepriklausoma vals
tybė. Joje pilnai veikia sportui va
dovaujančios institucijos, dirba 
sporto šakų federacijos. Kodėl kraš
tui atstovauti sportininkai išlei
džiami į užsienį neaprūpinant jų, 
.. . paleidžiami, tartum elgetauti? 
Suprantama, kad Lietuvos sportą 
kaip ir kiekvieną gyvenimo slinktį 
varžo sunkumai. Tačiau tam tikros 
tvarkos laikytis vis dėl to derėtų...

Antai atvykę į Buffalo studentų 
universiadą 1993 vasarą, Lietuvos 
studentai tuoj pat ieškojo globėjų 
ir pinigų, kad jiems būtų leista gy
venti sportininkų kaimelyje ir daly
vauti varžybose. Kaip “Lietuvos ai
do” 1993 m. liepos 30 d. laidoje Čes
lovas Garbaliauskas išsireiškė: “Be 
tautiečių (išeivių - RED.) paramos 
mes būtume išlėkę per kaminą, fi
nansų atžvilgiu. Jie surinko tūks
tantį dolerių .. .” Vis dėl to Lietu
vos studentai išvažiavo namo pasili- ' 
kę skolingi rengėjams 2789 dolerius, 
gi. “Lietuvos sporto” 1993 m. rugsė
jo 11 d. laidoje Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto departamento direk
torius V. Nėnius, atsakydamas į “Lie
tuvos sporto” redaktoriaus klausi
mus Lietuvos sporto reikalais trum
pai paliečia ir Buffalo istorijėlę. 
Jis sako: “Ta pačia proga norėčiau 
atsakyti studentų sporto asociaci
jos prezidentui Česlovui Garba- 
liauskui, teigusiam, jog į univer
siadą Lietuvos studentai išvyko tik 
padedant komercinėms struktūroms 
- vien iš biudžeto delegacijai buvo 
skirta 45000 litų. Gal užteks meluo
ti visuomenei”.

Ankstesnis įvykis, tai lietė atvy
kusių sportininkų globą, buvo 1993 
m. kovo mėn. per pasaulio geriau
siųjų lengvaatlečių (World Indoor) 
uždarų patalpų varžybas Toronte. 
Kaip žinome, atvyko grupė geriau
sių Lietuvos lengvaatlečių ir jiems 
vadovavo pats lengvosios atletikos 
federacijos pirmininkas. Dieną 
prieš varžybas ŠALFASS-gos c. val
dyba Toronte gavo žinią, kad sporti
ninkai atvyksta ir pageidaujama 
juos apgyvendinti pas lietuvius pri
vačiai. Vėliau paaiškėjo, kad ren
gėjai su tuo nesutiko, ir visi spor
tininkai buvo apgyvendinti “Royal 

York” viešbutyje šalia “SkyDome 
Stadium”, kur ir vyko varžybos. To
kia tvarka. Lietuvos sportininkų 
vadovas reiškė nepasitenkinimą ir 
sakė, kad neturi pinigų apmokėti 
išlaikymo sąskaitoms. Tačiau pa
aiškėjo, kad rengėjai buvo numa
tę nemažai pinigų varžybų daly
viams: kaip grupei - apie 3 tūkst. 
dol., ir kiekvienam tos grupės spor
tininkui dar po 1 tūkstantį dol. Ži
noma, tada įtampa atslūgo. Po varžy
bų išgirsta, kad Lietuvos sportinin
kų vadovas ir pagalbininkai tuoju iš
skrido namo, o dalį sportininkų pa
liko neapmokėjus jų viešbučio są
skaitų. Dėl to, žinoma, viešbučio 
administracija šiuos svečius papra
šė išsikraustyti.. . Žinoma, išeitis 
buvo rasta, ir Toronto Prisikėlimo 
parapija parsivežė šiuos “išvietin- 
tus” Lietuvos reprezentantus, ku
riuos globojo iki jų išvykimo die
nos atgal į namus.

Taigi, kažkas - kažkur ne taip . . .? 
Reikalai tvarkomi neteisingai. Ši
tokios elgsenos išeivijos sporto 
žmonės, deja, nepripažįsta .. . Rei
kėtų tarpusavio kooperavimą su di
desniu dėmesiu vystyti. Sig.K.

Ateities komanda
Paskutiniąsias Europos III gru

pės atrankos turnyro rungtynes į 
pasaulio čempionatą, kurios buvo 
žaistos 1993 m. rugsėjo 8 d. Dubli
ne, Lietuva pralaimėjo 2:0 Airijos 
rinktinei. Rungtynes stebėjo 48 tūks
tančiai žiūrovų. Futbolininkus svei
kino prezidentė ir premjeras, ku
ris pasakė “Lietuvos rinktinė - atei
ties komanda”.

Lietuva lentelėje su 7 taškais li
ko penktoje vietoje. Airija su 17, 
Danija su 16 ir Ispanija su 13 taškų 
yra pirmaujančios komandos, o Lat
vija ir Albanija stovi lentelės ga
le. Lietuvai šiose paskutinėse rung
tynėse atstovavo: G. Staučė, T. Žiū
kas, V. Baltušnikas, G. Kalvaitis, A. 
Tereškinas, V. Apanavičius, S. Ba
ranauskas, A. Skarbalius, A. Sta- 
liūnas, I. Stumbrys, I. Kirilovas, 
D. Mačiukevičius, V. Šlekys ir tre
neris A. Liubinskas.

Skautų veikla
• Lapkričio 9 d. bendrame 

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų va- 
dovų-vių posėdyje tuntininkai pra
nešė, kad baigta registracija LSS- 
gos rinkimams. Diskutuota apie 
skautiškas Kūčias, rengiamas 
gruodžio 5 d. Sk. Vyčių, budžių, 
gintarių ir vyr. skaučių kalėdoji
mas - gruodžio 18 d. Suaukoti pi
nigai skiriami Lietuvos našlai
čiams.

• “Giliukų” ir “Liepsnelių” 
sueigos vyksta vieną kartą per mė
nesį po Maironio mokyklos pamo
kų. Sueigų datos: gruodžio 4, sausio 
22, vasario 5, kovo 5, balandžio 
23 d. Tėveliai, norintieji įrašyti 
vaikučius nuo 4 iki 7 metukų, pra
šomi skambinti vadovams vyr. sk. 
Danutei ar Petrui Petrauskams tel. 
274-1477. M.

Politiniai...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Bandoma atkurti komunistų 
partiją

Lietuvos valstybinio saugu
mo direktorius J. Jurgelis tei
gia, kad dedamos pastangos at
kurti komunistų partiją Lietu
voje. Ji kol kas nekelianti grės
mės valstybės saugumui.

Lapkričio 7-10 d.d. komunis
tai, esantys pogrindyje, ren
gėsi Vilniuje pažerti atsišau
kimų, skatinančių keisti val
džią, aktyviau kovoti už savo 
teises.

Pasak J. Jurgelio, taip neat
sitiko, nes valstybinio saugu
mo taryba ėmėsi išankstinių 
priemonių ir susidomėjo kai 
kurių Vilniaus spaustuvių dar
bininkų planais.

Reformos sveikatos srityje
Lietuvos valstybinėje svei

katos sampratoje, priimtoje 
1989 metais, numatyta refor
muoti krašto sveikatos apsau
gos sistemą, priimant atitinka
mus įstatymus, nutarimus ir 
kitus teisinius dokumentus.

Tačiau, kaip skelbia ELTA, 
iki šiol įgyvendinta nedaug. 
Ir toliau veikia sovietinės sis
temos valdymo principai. Li
goniai, kaip rašoma, gydomi 
stacionare, o ne ambulatoriš
kai. Šiuos sistemos trūkumus 
kritiškai vertina Pasaulio ban
ko bei Europos bendruomenės 
žinovai, atsisakydami toliau 
šioje srityje finansuoti pro
jektus. Apie tai kalbėjo Vy
riausybės rūmuose įvykusioje 
konferencijoje Sveikatos ap
saugos ministeris J. Brėdikis.

Neseniai buvo įsteigtas Svei
katos apsaugos reformų biu
ras. Šiuo metu jame dirba dau
giau kaip 120 geriausių Lie
tuvos sveikatos apsaugos ži
novų, kuriems talkina užsie
nio sveikatos srities žinovai.

Pasaulinė sveikatos organi
zacija teigiamai įvertino ir 
pritarė biuro pasirinktoms 
veiklos kryptims, j.a.
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

T/f/tV* LIETUVIŲ
X T Y Y KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

AKTYVAI per milijonus dolerių

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNAVIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliame 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

MONTREALYJEWBWWII
Naujas telefonas
AAW AAAA SKAMBINKITE INFOR-
U < /-UxUX MACUOS IR APTARN-
□ Z/UZ/U AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

| MEDELIS CONSULTING
Į M88b—-5 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

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

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

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

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Nupigintos kainos sezono pabaigai

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

DAIVA DALINDA,bba, 
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
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

Kelionės įšiltus kraštus 
geriausiomis kainomis

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

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

1 metų .................. 5.70%
2 metų .................. 6.50%
3 metų .................. 6.90%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.75%
(variable rate)

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

savaitės eigoje.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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



ZanavykŲ krašto muziejus
Šakiuose neperseniausiai 

buvo įsteigtas Zanavykų kraš
to muziejus. Šiam muziejui 
tautodailininkas Rokas Stepu- 
laitis, gyvenantis Barrie mies
te, Ontario provincijoje, Ka
nadoje padovanojo gausų sa
vo medžio skulptūrų rinkinį.

Muziejus buvo paties tauto
dailininko atidarytas š.m. ge
gužės 23 d. Šio muziejaus di
rektorė B. Sakalauskienė savo 
padėkoje R. Stepulaičiui rašo:

— “Jūsų darbščiomis ranko
mis sukurti ir širdimi sušil
dyti darbai, kuriuos dovanojo
te gimtojo krašto žmonėms, 
yra Jūsų grįžimas į Tėviškę, 
o muziejui neįkainuojamas 
turtas.

Zanavykijos krašto žmonės, 
muziejaus darbuotojai, lanky
tojai visuomet su dideliu dė
kingumu ir pagarba minės Jū
sų vardą, o Jūsų kilnus poel

gis mokys kiekvieną, kaip rei
kia mylėti gimtinę.

Už didelę paramą muziejui 
Jums suteiktas Zanavykų kraš
to muziejaus garbės nario var
das ir įrašytas į muziejaus Gar
bės knygą. Nuoširdžiausias 
ačiū!”

Muziejaus direktorė B. Sa
kalauskienė prašo užsienio 
lietuvių pagalbos naujajam 
Zanavykų muziejui Šakiuo
se. Rašyti ir aukas siųsti 
šiuo adresu: Zanavykų muzie
jus, Šakių rajonas, Girėnų kai
mas, Lithuania. Muziejaus 
valiutinė sąskaita nr. V-070891, 
Šakių skyrius, Lietuvos žemės 
ūkio bankas, 4460 Šakiai, Ne
priklausomybės gatvė nr. 4.

Dėl kitų informacijų ga
lima kreiptis pas R. Stepulai- 
tį, 294 Edgehill Drive, Barrie, 
Ont., tel. (705) 726-6708. Kor.

Nijolės Jautakienės vadovaujamo Kauno mergaičių vokalinio ansamblio “PASTORALĖ” koncertas įvyks Prisi
kėlimo parapijos šventovėje š.m. lapkričio 28, sekmadienį, 4 v.p.p. Jį rengia Nekaltai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos seserys Toronte 
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Išganytojo parapijos moterų veikla

Tautodailininkas ROKAS STEPULAITIS atidaro Zanavykų krašto muziejų

Mokykla tremtinių vaikams
Vilniuje, Dzūkų g. 43, veikia vi

durinė mokykla, vardu “Lietuvių 
namai”. Ten mokosi 135 mokiniai, 
atvykę iš Sibiro, Tolimųjų rytų ir 
Vidurinės Azijos. Tai okupanto iš
tremtų mūsų tautiečių vaikaičiai ir 
provaikaičiai, kurie “Lietuvių na
muose” mokosi lietuvių kalbos, 
yra supažindinami su Lietuvos 
istorija, kultūra, menu ir prose
nelių tėviškės grožiu.

Šv. Kalėdų proga šioms mūsų 
tautos atžaloms buvo nusiųsta do
vanėlė - $361. Aukojo: $20 - I. P. 
Lukoševičiai, H. Stepaitis, J. Vaš- 
kela; $14 - F. V. Skrinskai; $10 - 
Z. Didžbalienė, A. R. Grigoniai, 
A. Mašalas, S. V. Matulaičiai, P. 
Misevičius, L. V. Našlėnas, V. Poš
kus, A. Puteris, A. Vaitonienė, A. 
Valienė, Z. Žebrauskienė; $5 - J. 
Augustinavičienė, L. Balsys, D.

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

“TŽ” leidėjai

Barkauskienė, P. Ivanauskienė, E. 
Jaškus, B. Jonynienė, O. Juodi- 
šienė, B. Juozapavičienė, S. Jur
gelis, T. Kartavičienė, S. Kėkštas, 
G. Kuchalskis, H. Lasienė, V. Lė- 
verienė, K. Lukošius, J. Poška, M. 
Povilaitienė, A. Ramanauskienė, 
T. Renkauskienė, J. Rinkūnienė, B. 
Sapijonienė, E. Senkuvienė, A. 
Šimkienė, M. Tamulaitienė, J. B. 
Tamulioniai, L Vadauskienė, A. 
Vaičiūnas, G. Valaitis, B. Vilkie
nė, Z.Z., J. Žabas, A. Zarembaitė, 
R. Žiogarys; $4 - J. Luomanienė; 
$2 - O. Pakalnienė, M. Railienė, 
E. Tamulionis, U. Žilinskienė.

Nuoširdi padėka aukotojams ir 
aukas rinkti padėjusioms L. Bal
sienei ir M. Povilaitienei.

E. Stepaitienė

Nori susirašinėti
Veterinarijos gydytojo šeima 

norėtų susirašinėti su išeivijos 
lietuviais, kurie, lankydami Lie
tuvą, galėtų pas juos apsistoti. Tu
ri namus kurortiniame mieste. Ra
šyti: Vytautas Ulinskas, Kaunas-16, 
Dienos gt. 8, Lietuva.

Toronto lietuvių evangeli
kų-liuteronų Išganytojo para
pijos moterų draugijos 40 me
tų sukakties iškilmėje spalio 
17 d. Lietuvių namuose ilga
metė moterų tarybos narė Ie
va Adomavičienė padarė pra
nešimą, apžvelgdama nueitą 
gražios veiklos kelią.

Draugija įsteigta 1953 m. 
Elzės Jankutės iniciatyva. 
Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 20 moterų. Išrinkta 
6 asmenų valdyba, pirminin
ke Elzė Jankutė, vadovavusi 
dr-jai ligi 1960 metų. Išsivys
tė darnus krikščioniškas bend
radarbiavimas, kuris jaučia
mas iki šių dienų.

Atvykus į Torontą kun. Algi
mantui Žilinskui ir įsteigus 
Vilties parapiją, moterų bū
relis tapo tos parapijos vie
netu. Vilties parapijai persi
organizavus į Išganytojo para
piją, draugija prisiėmė tos 
parapijos vardą. Veikla nepa
sikeitė, bet gal kiek daugiau 
nukrypo į bendrą krikščioniš
kosios unijos ir Šalpos lauką. 
Įsūnytas vargšas berniukas 
Antigoje, aukota misijų dar
bams Indijoje, šelpti vietna
miečiai bei nukentėję nuo že
mės drebėjimo meksikiečiai, 
aukota vietinėms labdaros or
ganizacijoms. Dėl tos plačios 
šalpos savoji parapija nenu
kentėjo - užteko lėšų ir laiko 
saviems renginiams, kurie ne
apsiėjo be moterų pagalbos.

bei vyskupų priėmimai, kun. 
Povilio Dilio amžiaus ir ku
nigavimo sukakčių paminėji
mai; dvi dienas darbuotasi 
sinodo metu ir daug dienų dar 
prieš jį; suorganizuotas kon
certas, kurio pelnas paskir
tas Slaugos namų statybai.

Atsikuriant parapijoms Lie
tuvoje, dėmesys nukrypo į tė
vynę. Nutarta nutraukti šal
pą bendrai krikščioniškai lab
darai ir tuos pinigus paauko
ti Lietuvos tikinčiųjų bend
ruomenėms. Gaunami prašy
mai svarstomi narių susirin
kimuose. Ligi šiol aukota po 
$500 - Vilniaus, Kauno, Šila
lės ir Smalininkų parapijoms; 
$300 - Pagėgių parapijai. Pa
skirta $500 Jurbarko švento
vės atstatymui. Šią vasarą 
Klaipėdoje per kun. Darių 
Petkūną įteikta $400 JAV teo
logijos studentams paremti.

Atvykusiam į Torontą teologi
jos studentui Jonui Klemanui 
paskirta $1200. Nelaukdamos 
Kalėdų, 40-mečio proga mote
rys nutarė paskirti dar $1000 
JAV Klaipėdos un-to Teologi
jos centro studentams parem
ti. Aukojama taipgi ir išeivi
jos poreikiams - Slaugos na
mams, teologijos studentų fon
dui Kanadoje, senolių židinio 
pastatymui Argentinoje, Va
sario 16 gimnazijai, spaudai, 
radijo valandėlėms bei ki
tiems finansinės paramos rei
kalingiems lietuviškiems vie
netams.

Šiuo metu draugijai priklau
so 39 narės. Per tuos keturis 
dešimtmečius pamainomis jai 
vadovavo: Elzė Jankutė, Ur
šulė Bleizgienė, Marija Nau- 
jokienė-Reinertienė, Irena 
Delkienė, Ema Šturmienė, 
Gerda Tarvydienė, Ida Dreše- 
rienė, Irena Dauginienė, Ger
da Povilaitienė, Marija Dam- 
barienė ir Vilma Steponienė. S.
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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.

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 KELIONE
MW 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

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

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel . 53Q_ j Q7Q

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.ll.b.

1978 m. draugijoje jau buvo 
43 narės.

Veikla reiškėsi reguliariais 
mėnesiniais visuotiniais su
sirinkimais, gavėnios susikau
pimais ir pamaldomis, meti
niais lėšoms telkti bazarais, 
gegužinėmis, loterijomis, li
gonių lankymu, atstovavimu 
Bendruomenėje bei dalyvavi
mu bendruose lietuvių rengi
niuose bei minėjimuose.

Šalia tų kasmetinių užsiėmi
mų minėtini dar neeiliniai 
renginiai. 1979 m. kartu su Pri
sikėlimo ir Lietuvos kankinių 
moterimis surengtas trijų.me
nininkų iš Vokietijos koncer
tas, kurio pelnas paskirtas 
“Žmogaus teisėms ginti komi
tetui” ir PLJS-gos suvažiavi
mui. Paminėta Mažosios Lie
tuvos patriarcho Martyno Jan
kaus 125 m. gimimo sukaktis, 
Elzės Jankutės 90-tasis gim
tadienis, organizuoti kunigų

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3 
Tel. (416) 76^-7393 
Fax (416) 763-0674

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

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Dhone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
įį patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmirš
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

Supažindiname su nauja MA(rl( BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų

LEDAS refrigeration
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

DRESHER Ltd.
Real Estate 
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.

pristatymas.

SAMOGrriA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

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

TIK S6''S1 1 
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............................................ $1 1 •
MAGIC Boxyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX paimsime jau paruoštą nemokamai.

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

Jums reikės tik paskambinti

^POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 361 5 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

nDEQUKD INSURANCE JLF ĮvrLjjJlirLlv 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 VDA — 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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TORONTO™. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 
kviečia visus į

e MONTREAL
Anapilio žinios

— Iš Kauno atvykęs mergaičių 
vokalinis ansamblis “Pastoralė” 
giedos mūsų šventovėje lapkri
čio 28, sekmadienį. Jos pradės 
giedoti 10.30 v.r. ir tęs savo gie
dojimą per 11 v.r. Mišias. Norin
tieji jas išgirsti prašomi susirinkti 
šventovėn tuoj po 9.30 v.r. Mišių.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos vyksta sekmadieniais po 9.30 
v.r. Mišių klebonijoje. Pamokas 
praveda sės. Loreta.

— Tuoktis ruošiasi Jonas Alek- 
nevičius su Irena Valinčiūte.

— Kapinių lankymo dieną rasta 
graži gintarinė saga. Teirautis 
kapinių raštinėje.

— Toronto universiteto Con
vocation Hall patalpose lapkri
čio 19, penktadienį, 7 v.v. kalbės 
Josyp Terelya ir Jim Singer apie 
“Laiko ženklus” ir reikalą gręž
tis į Dievą. Bilietai platinami iš 
anksto po $10, o prie įėjimo bus 
$12. Kreiptis tel. (416) 251-4245.

— Gruodžio 12, sekmadienį, mū
sų parapijos salėje sąjūdžio “Už 
gyvybę” nariai pardavinės cister- 
sų vienuolių keptus kalėdinius 
pyragus. Kaina už 2 svarų pyra
gą — $12, o už 3 svarų pyragą — 
$20. Pelnas bus skiriamas sąjū
džiui “Už gyvybę”.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilio salėje bus gruo
džio 19, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Ją rengia mūsų parapijos jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio.

— Mišios lapkričio 21, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Bra- 
žuką, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 11 v.r. už Mikšių ir Stonių 
mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Lapkričio 21 d., 11.15 v.r. pa

maldos šventovėje. Tą dieną prisi
minsime savo brangius mirusiuo
sius. Giedos parapijos choras. 
Po pamaldų aplankysime savo mi
rusių kapus Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje. Kviečiame 
parapijos narius ir draugus gau
siai dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis - 
lapkričio 24, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje. Kviečiame para
pijos tarybos narius dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 160 asmenų. Budėjo LN narė 
Aldona Jankaitienė.

— LN valdybos posėdis - lapkri
čio 18, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lapkričio 21, sekmadienį,
1.30 v.p.p. Lietuvių namų sekly
čioje kviečiame pasižiūrėti lie
tuviško meninio kino filmo įrašą 
“Pabudimas”.

— Lapkričio 19, penktadienį, pa
gal naują tradiciją, LN svetainėje 
“Lokys” vyks muzikinė vakaronė. 
Programą atliks Marina ir Arūnas. 
Maloniai kviečiame visus atsilan
kyti.

— Lapkričio 21, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Lietuvių namų sekly
čioje įvyks naujųjų ateivių susi
rinkimas. Kviečiame dalyvauti.

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

Aukos Slaugos namams
$1000 - Balys Vaišnoras; $100 - 

G. Budreckis a.a. K. Budreckio 
atminimui (vienerių metų mirties 
sukaktis); $50-Liuda ir Jonas Yčai 
a.a. dr. B. Valadkos atminimui. 
Aukos priimamos Slaugos na
mų statybai Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
tiesiog siųsti šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

IEŠKAU auklės, kuri galėtų gyventi 
kartu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti vakarais tel. 771-9595.

IEŠKOM malonios moters prižiū
rėti 2 metų berniuką dienos metu. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 767-9066.

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.

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.

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.

SUBRENDUSI MERGINA, (48 m.) 
iš Lietuvos nori porai metų atvykti 
į Kanadą darbui. Gali gyventi kartu 
lietuviškai ar rusiškai kalbančioje 
šeimoje, atlikti namų ruošos dar
bus bei prižiūrėti vaikus arba vy
resnio amžiaus žmones, reikalingus 
priežiūros. Rašyti: L. Makutėnaitė, 
Žygio 3-89, Vilnius 2042, Lithuania.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. Algis Kildušis, Kudirkos 

Naumiesčio parapijos vikaras 
(Vilkaviškio vyskupijoj), praeitą 
sekmadienį sakė pamokslus per 
visas Mišias. Kun. Kildušis po 
savo metinių atostogų grįš atgal 
į savo parapiją gruodžio mėnesio 
viduryje. Jis atsivežė Vilkaviš
kio vyskupijos leidyklos “Ardos” 
direktoriaus kun. Jasulaičio įga
liojimą platinti fotomeninį albu
mą “Lietuva — Marijos žemė”. Au
kotojai, kurie paaukos Vilkaviš
kio vyskupijos reikalams bent 
$50, gaus tokį albumą su Vilka
viškio vyskupo padėka. Albumas 
yra meniškai padarytas. Jame 
yra 12 spalvotų Marijos paveiks
lų nuotraukų iš visų Lietuvos 
vietovių.

— Parapijos choras, kuriam 
vadovauja D. Viskontienė ir D. 
Radtke, akompanuojant J. Vaičy- 
tei, praeitą sekmadienį giedojo 
per 10.15 v.r. Mišias.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija pastaruoju metu Kauno 
rajono invalidų draugijai pa
siuntė iš ligoninių gautų sa
nitarinių reikmenų. Lazdijų pa
rapijos statybai paremti paau
kota $300, Rokiškio parapijai — 
$300; kun. R. Ramašausko globo
jamiems našlaičiams — $3,000, 
kun. V. Aukštakalnio globoja
miems našlaičiams — $3,000. 
Abiem našlaitynam pasiųsta vai
kiškų drabužių bei kitų reikme
nų. Kaune esančiai kurčiųjų vai
kų mokyklai “Lingua” paskirta 
$2,000. Politkalinių tremtinių 
sąjungai — $2,000, Kauno draugi
jai “Viltis” — $5,000. Labdaros 
sekcija vykdo parapijos sukaktu
vinių metų projektą, maitindama 
200 alkanų žmonių per valgyklas 
Lietuvoje.

— Mišios lapkričio 21, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Ražauskų ir 
Meikių šeimos mirusius, 9.20 už 
a.a. Juozą ir a.a. Anastaziją Pe- 
seckus, 10.15 v.r. — už Vėlinių no- 
venai pavestas sielas, už a.a. An
taniną Klevinienė, už a.a. Oną 
Tikuišienę, 11.30 v.r. — už para
piją.

A. a. Danutė Šaltmirienė-Ma- 
šalaitytė, 65 m. amžiaus, mirė 
Princesės Margaritos ligoni
nėje lapkričio 13 d. Laidoja
ma lapkričio 17, trečiadienį, 
10 v.r., iš Prisikėlimo švento
vės Šv. Jono lietuvių kapinė
se. Velionė gimė Lietuvoje, 
vidurinį mokslą baigė Vokieti
joje karo pabėgėlių stovyklo
se, o universitetą — humanita
rinius mokslus — Toronte. Il
gus metus buvo Maironio mo
kyklos mokytoja. Velionės liū
di jos vyras Vladas Šaltmiras, 
dukros — Mirga ir Gailė bei ki
ti artimieji. Dukra Mirga Dva- 
rionienė, Kanados ambasados 
tarnautoja Vilniuje, prieš tre
jetą savaičių parvyko į Toron
tą pabuvoti su mama. Pa
žymėtina, kad dukra Mirga dir
bo Lietuvos seimo rūmuose V. 
Landsbergio laikais ir išgy
veno ten tragiškąsias dienas, 
įskaitant sausio 13-tąją. Reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
“TŽ” bendradarbiui VI. Šalt- 
mirui, jo šeimai ir artimie
siems.

IŠNUOMOJAMAS butas H-ame 
aukšte Bloor ir Indian gatvių rajo
ne. Atskiras įėjimas. Skambinti tel. 
763-1274.

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.

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.

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

PARDUODU prieškarinių lietu
viškų pašto ženklų rinkinį. Skam
binti tel. (705) 538-1374 ar rašyti: 
Rūta, P. O. Box 10, Port Severn, 
Ont. LOK ISO.

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

š.m. lapkričio 27, šeštadienį, 6 v.v., Toronto Lietuvių namų didžiojoje salėje. 
Vakaro eigoje: ■ meninė programa ■ karšta vakarienė ■ baras ■ loterija ■ šokiai 
Bilieto kaina - $8, pensininkams - $7. Bilietus galima įsigyti pas D. Jankauskaitę tel. 538-1359,1. Paznėkienę 
tel 763-6373 arba prie įėjimo. Pelnas skiriamas vyskupo ir poeto A. Baranausko paminklo statybai.

SKLIS valdyba

“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.

KVIEČIAME!
Baigiasi 1993 metai, baigiasi 

ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame ją atnau
jinti ir sutikti Naujus metus su 
atnaujinta prenumerata, kurios 
kaina - $38.00, oro paštu - $115.00, 
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00. 
Naujiems skaitytojams, užsisa
kantiems “TŽ” pirmą kartą - 
$35.00. Norintiems susipažin
ti su “TŽ” savaitraščiu, siun
čiame nemokamai keletą nume
rių. “TŽ” yra gera kalėdinė do
vana giminėms, bičiuliams įvai
riuose kraštuose, įskaitant Lie
tuvą. Dabar laikas užsakyti 
jiems “TŽ”. Administracija

A.a. Onos Tikuišienės vienuo
likos metų mirties prisimini
mui vyras V. Tikuišis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $1000.

A.a. Vlado Būtėno atminimui, 
užjausdami žmoną Dalią, sūnus 
-Gintautą ir Augį, Janina ir Jo
nas Adomoniai Montrealyje 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A.a. Barboros Latauskienės 
vienerių metų mirties prisi
minimui š.m. lapkričio 19 d. se
suo Juzefą ir Pranas Dovidai- 
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A.a. Kazimieros Kasperaitie- 
nės ir a.a. Antano Ūso atmini
mui, užjausdami Onutę ir Zig
mą Girdauskus bei šeimą, K. J. 
Rugiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

A.a. dr. B. Valadkai mirus Či
kagoje, giliai užjausdami brolį 
dr. A. Valadką ir šeimą, seserį 
G. Čižikienę, S. V. Aušrotai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $70 - Marija Gečienė; $40 
- Pajauta ir Algis Kaziliai; $30 - 
Stasys Dabkus, Joana ir Juozas Ro- 
vai; $25 - Aldona ir Aleksas Va
ladkos; $20 - Marija ir Pranas Siū
bai, Hamilton, Ont, Marija ir Jo
nas Gimžauskai, Hamilton, Ont, 
Elzbieta Kazickienė, Hamilton, 
Ont, Birutė Antanaitienė, Hamil
ton, Ont, Eleonora ir Leonas Ru
daičiai, Jūratė ir Markus Ignata- 
vičiai, Wasaga Beach, Ont, Marija 
ir Juozas Vaseriai, Marija ir Si
mas Gudaičiai; $16 - Gražina, Pet
ras, Antanas Stauskai; $15 - Ane
lė Puterienė, H. P. Juodvalkiai, 
Oshawa, Ont., Aldona ir Jonas Ra- 
noniai; $10 - Lina Einikienė; $6 - 
Vytautas, Ona Marcinkevičiai ir 
šeima.

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

<s^

PARAMA 
lietuvių kredito kooperatyvas
ieško

buhalteriO-rėS (financial accountant), 

turinčių patyrimo Kanados banko ar finansinių institucijų 
operacijose, kalbantys lietuviškai ir angliškai. Prašymus, 
nurodant patyrimą, mokslą, siųsti šiuo adresu:

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

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” š.m. lapkričio 20, 
šeštadienį, Toronto Lietuvių 
namuose rengia “Baltic Bash” 
šokius. Pradžia 7 v.v. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. Visas lie
tuviškas jaunimas kviečiamas 
atsilankyti bei pasikviesti sa
vo draugus. Pelnas skiriams 
ateinančių metų išvykai Lie
tuvon. Gintariečiai

Dr. Rūta Smailienė, Kauno 
antrosios ligoninės polikli
nikos terapijos skyriaus vedė
ja, Kauno miesto tarybos na
rė, “Caritas” narė ir organi
zatorė, viešėdama Toronte 
domisi kanadiečių gydytojų 
patirtimi, naujovėmis ir kit., 
kas galėtų tikti ir Lietuvo
je, pertvarkant sveikatingumo 
sistemą. Dr. R. Smailienė lap
kričio 21 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p., Lietuvių namuose skai
tys paskaitą “Šiandieninės 
Lietuvos moters problemos”. 
Paskaitoje ji palies pasikei
tusią Lietuvos moters-moti- 
nos, darbuotojos, žmonos būk
lę ir problemas. Taip pat kal
bės apie organizacijas, kurios 
savo dėmesį skiria moters būk
lei pagerinti. Visi kviečiami 
dalyvauti. K.

Kristaus Karaliaus minėji
me, kuris įvyks sekmadienį, 
lapkričio 21, 1 v.p.p. Prisikė
limo parapijos patalpose, pa
skaitą skaitys jaunosios kartos 
atstovas Jonas Abromaitis iš 
Otavos. Jis dirba Kanados Vys
kupų konferencijos religinio 
auklėjimo įstaigoje (National 
Office of Religious Education). 
Ta įstaiga paruošia katalikiš
koms mokykloms vadovėlius ir 
kitą religinę literatūrą. J. 
Abromaitis dirba redakto
riaus darbą (General Editor) 
ir taip pat ruošia specialius 
projektus jaunimui. Toronto 
visuomenė kviečiama šiame 
minėjime dalyvauti. Religi
nės poezijos paskaitys Ramū
nė Jonaitienė-Sakalaitė. Mi
nėjimas užtruks nepilną va
landą. Rengia Toronto ateiti
ninkai. V.K.

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

REIKALINGA lietuvė moteris, 
galinti gyventi kartu su mūsų mama 
Oakvilėje, sergančia altzeimers 
liga. Dėl atlyginimo susitarsime. 
Prašau skambinti: Hilda Hali, 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 spirtis • lauko verandas. 
Skambinti Alvydui tel. 848-9628

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

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.

“Hodie, Christus natus ėst” 
adventinį susikaupimą bei ka
lėdinių giesmių koncertą ren
gia Toronto lietuvių choras 
“Volungė” gruodžio 12 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo šventovėje, 
1021 College St., Toronte. Šie 
koncertai Toronte rengiami 
jau aštunti metai iš eilės. Šį 
koncertą, kaip ir visus anks
tesniuosius, organizuoja “Vo
lungės” muzikos vadovai Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė ir Jo
nas Govėdas. Koncerte kartu 
su “Volungės” choru dalyvaus 
solistai Anita Puodžiūnienė 
ir Jonas Vaškas, smuikininkė 
Rūta Melkienė, Anapilio ir 
Prisikėlimo parapijų vaikų 
chorai, vadovaujami Nijolės 
Benotienės ir Danguolės Radi
kienės. Įėjimo auka suaugu
siems — $8, vaikams iki 14 m. 
amžiaus — nemokamai. Bilie
tus iš anksto galima užsisaky
ti pas Dalią ar Algį Nausėdus 
(vakarais tel. 416-231-1423). 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti, susikaupti Advento bei 
kalėdinėmis mintimis, pasi
klausyti lietuvių ir įvairių 
kitų kompozitorių religinių 
bei kalėdinių kūrinių. Inf.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $100 — J. J. Valiuliai, 
J. D. Ramanauskai, S. Čižikie- 
nė, M. S. Bušinskai, J. Januš
kevičius (a.a. Jeronimo ir dr. 
Onos Valaičių atminimui), E. 
Repečkienė (a.a. Jeronimo ir 
dr. Onos Valaičių atminimui), 
J. Bacevičius, B. J. Sriubiškiai, 
N.N. (a.a. Vytauto Jonaičio V 
mirties metinių proga), V. Ta- 
seckas, T. P. Pargauskai, V. F. 
Mockai, K. B. Čepaičiai; $50 
— V. Gudaitis, D. Keršienė, V. 
Jasinevičienė, S. Radzevičie
nė, J. Rukšienė, D. K. Batūros, 
J. Astas, F. Venskevičius, A. 
Vingevičius, L. P. Murauskai, 
E. Girėnienė, M. Gimžauskas, 
B. Galinienė, A. Lemežienė; 
$40 — P. Jonikas, J. Vizgirda; 
$25 — J. Zabulionis; $20 — V. 
Tamošenko, S. Kalytis, P. Čiur
lys, O. Berentas, J. Z. Didžba- 
liai, S. Domeika; $10 — V. Ga- 
taveckas. Iki šiol surinkta 
$31,039.33. Dalies aikštės as
faltavimui išleista $18,297.00. 
Šiuo metu banke yra $12,742.33.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — A. Rakauskas; 
$50 — M. Liegus; $20 — G. Šu- 
tienė.

PARDUODAMI lietuviški tautiniai 
drabužiai, gintariniai karoliai, juos
ta. Skambinti tel. 766-5733 Toronte.

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

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.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs lapkričio 7 d. sėkmin
gai praėjo sutraukę per 200 žmo
nių. Buvo pravestos dvi loterijos 
- didžioji, kurios bilietai buvo 
platinami iš anksto, ir mažoji, kuri 
pasižymėjo gausiai suaukotais lai
mikiais. Puikius pietus patiekė 
Albertas Jonelis su savo pagalbi
ninkais. Labai gražiai savo dar
bu prisidėjo ir skautai, ypač ma
žieji skautukai - Matthew Main
ville, Justinas Nagys ir Juozukas 
Piečaitis. Programą paįvairino 
sol. Antanas Keblys, padainavęs 
septynias dainas ir pabaigai su 
daina “Lietuva brangi” įtraukė ir 
visus dalyvius. Jam akompanavo 
Manuel Blais.

Šiuose pietuose taip pat daly

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.

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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-. ...... 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: Einamos sąsk................... .... 1.00%

1 metų ......... ...... 4.00% RRIF-RRSP — 1 m.term. . .... 5.00%180 d. -364 d. ..... 4.00%
120 d. - 179 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP-2 m.term.
60 d. - 119 d. ..... 3.50% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 6.00%
ftn d - d 2 50% RRIF - RRSP - taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ............. .........  6.00% asmenines - nuo .......... 6.25%

2 metų............. .........  6.75%
3 metų ............. .........  7.25%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

HOMELIFE MARIJANA 
McKINNON

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

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
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. u 16 metų patirtis
• Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte. 

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

vavo iš Vatikano atvykęs į mūsų 
parapiją kun. Kazimieras Ambra
sas ir kun. Algirdas Kildušis. 
Pastarasis šiuo metu darbuojasi 
Lietuvoje, Kudirkos Naumiesty
je, ir yra įgaliotas Vilkaviškio 
vyskupo platinti Lietuvoje išleis
tą albumą “Lietuva - Marijos že
mė”, renkant lėšas Vilkaviškio 
šventovės statybai. Šis labai dai
liai išleistas albumas gaunamas 
AV parapijos knygyne.

Kun. Izidorius Sadauskas, kelias 
savaites paviešėjęs Kanadoje, vėl 
grįžta į Lietuvą. Ten saleziečiai 
stato savo šventovę, kurios staty
bai jis vadovauja. Su parapijie
čiais jis atsisveikino parapijos 
pietų metu. N.B.


