
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, November 30,1993

Nr. 48 (2283) 1993 LAPKRITIS-NOVEMBER 30 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD.. MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1.00

Veikla ir duobės
Kai šeimą ištinka kokios nesėkmės, ir vaikai patenka 

į apgailėtiną būklę, dažnais atvejais kaltę prisiima tė
vai: kur nors buvo suklysta, buvo kas nors laiku nepada
ryta ar nepasakyta, gal nepakankamai prižiūrėta, steng
tasi, pamokyta.

BENDRUOMENINIO gyvenimo vadovai ne visi pa
našūs į tuos tėvus. O būtą gerai, kad nors kiek pa
našėtų. To reikalauja savanoriškai prisiimta at
sakomybė, kuri iš tikrųjų turėtų sukelti ir atitinkamą 

jautrumą dėl visko, kas nepadaryta ar ne taip daryta. O 
toji rėkianti tyla - tai tikras veiklos paralyžius, pagal 
reikalą net reklaminėmis nuotraukomis pagražinamas. 
Ir tik džiaugiamasi, kad visos pareigybės užimtos, val
dybos sudarytos ir paskelbtos. Ir kai pradedama kalbėti 
apie išeivijos ateitį, kažkas nuskamba disonansu. Tuoj 
pat kyla klausimas, kokie gi žinovai galėtų siūlyti ste
buklingus planus, kokiais žodžiais ir kas suvažiavimuose 
turėtų prabilti, kad užsidegimas atsirastų, ir darbai vėl 
imtų tvarkingai judėti kaip jie judėdavo daugelį metų. 
Kažkur dingo pastovumas, kažkas pametė estafetinę laz
delę, ir viskas sustojo. Ir keista, kad mažesniuose telki
niuose įprastinė tvarka dar palaikoma. Stebina ir tiesiog 
baimę kelia kai kurios didžiosios vietovės. Pvz. Toronte 
daugelis pasigedo Lietuvių dienų renginio, kuris čia 
eilės tvarka turėjo būti suorganizuotas. Kiti klausinėja 
ir nesupranta, kodėl čia nebuvo Dariaus ir Girėno 60 me
tų skrydžio per Atlantą paminėjimo? Tai tikros duobės 
veikloje, taisytini dalykai, kuriems išrinktieji ir įsipa
reigoję vadovai turėtų parodyti daugiau jautrumo. Visa
da laukiama, kai norima ką nors atlikti kitaip - origina
liau, gražiau, įvairiau, trumpiau. Visi būdai priimtini. 
Nepriimtinas betgi svarbių įvykių, datų bei vardų igno
ravimas, jų tyčinis ar netyčinis užmiršimas ar bandymas 
aiškinti, kad renginiams trūksta pagalbos. Reikia su
tikti, kad švenčių renginiai ar minėjimai - dar ne viskas 
veikloje. Patirtis betgi rodo, kad jie vis dėlto padeda 
lengviau judėti, sukelia nuotaiką giliau jausti lietuviš
kąjį gyvenimą.

PRIPAŽĮSTAMA, kad Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo džiaugsmas išeivijos veiklą kiek išblaš
kė. Lyg viską į šalį nustūmus, ūmai šokta pagelbėti 
gimtajam kraštui. Bendruomenės apylinkių valdybos 

pasipildė naujomis komisijomis, steigėsi specialūs lėšų 
telkimo fondai; po rinkimų daugiau politikuota, negu 
žiūrėta, kas čia nepadaryta, kas darytina, kad išeivijos 
gyvybiniai židiniai, kaip pvz. mokyklos, nesilpnėtų dėl 
lėšų stokos ar kylančio abejingumo jų reikalingumu. 
Blogiausia betgi, kad to išsiblaškymo laikotarpiu pasi
naudojo pasyvesni vadovai, kaltindami ne save apsilei
dimu, bet kiek pasikeitusią darbo apimtį, naujus užmo
jus ir praplėstus tikslus. Tas rankų nuleidimas, kenks
mingas atoslūgis, atrodo, palietė daugelį bendruome
ninių apylinkių. Užtat jau plačiai ir aiškiai visiems skel
biama - atsisukime veidu į išeiviją. KLB XV-tosios kraš
to tarybos antrosios sesijos suvažiavime 1993 m. lapkri
čio 6 d. Anapilio sodyboje, Mississaugoje, pasisakyta 
už pirmumą išeivijai, kuriai susilpnėjus pasibaigtų ir 
parama Lietuvai. Taipgi žinome, kad ne visos išeivijos 
pastangos ar rodomas geranoriškumas Lietuvoje susi
laukė atitinkamo atoliepio. Turbūt dar toli iki to laiko, 
kai Lietuva galės padėti stiprinti išeiviją. Dabar viskas 
čia atliekama savo jėgomis ir ištekliais. Planuodami 
ateitį, jokiu būdu neturėtume silpninti savo riboto pa
jėgumo. Č. S.

Lietuvybei ir Lietuvai
Kanados lietuvių veikla ir rūpesčiai KLB XV-tos krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavime

KANADOS ĮVYKIAI

Įtampa socialistų eilėse
Ontario darbo federacijos 

suvažiavime iškilo rimta opo
zicija Ontario NDP socialistų 
premjero Bob Rae politikai. 
Penkiasdešimt penkias unijas 
jungianti Ontario darbo fede
racija priėmė rezoliuciją, at
metančią naująjį socialinės 
sutarties įstatymą nr. 48. Juo 
premjeras Bob Rae užšaldė ar 
net apkarpė atlyginimus be
veik milijonui valdžios tar
nautojų trejų metų laikotar
piui. Taip jis tikėjosi kasmet 
sutaupyti porą bilijonų dole
rių kovai su deficitais, išveng
damas dalies tarnautojų at
leidimo.

Su tokia taktika nenori su
tikti Ontario valdžios tarnau
tojų unijų vadai, šį įstatymą 
laikantys išsikovotų teisių ir 
pasirašytų darbo sutarčių pa
žeidimu. Ontario darbo fede
racijos priimta rezoliucija 
iš tikrųjų yra ultimatumas 
premjerui Bob Rae, reikalau
jantis iki sekančių provinci
nio parlamento rinkimų pa
naikinti socialinės sutarties 
įstatymą nr. 48. Priešingu at
veju federacija grasina su- 
stabyti finansinę bei rinkimi
nę paramą premjerui Bob Rae 
ir jo vadovaujamiems Ontario 
NDP socialistams. Ultimatu
mas palieka nedaug laiko prem
jerui Bob Rae, Ontario parla
mento rinkimus laimėjusiam 

1990 m. rugsėjo 9 d. Šiuo me
tu jis reikalavimą atmeta, tei
sindamasis, kad socialinės su
tarties įstatymo nr. 48 reikė
jo visų Ontario gyventojų gero
vei užtikrinti.

Ultimatyvi rezoliucija buvo 
priimta balsų dauguma, bet 
ji atskleidė prasidedantį ski
limą Ontario darbo federaci
jos narių eilėse. Maždaug treč
dalis suvažiavimo dalyvių at
sisakė balsuoti už ryšių nu
traukimą su Naujųjų demok
ratų partija Ontario provin
cijoje ir išėjo iš salės. Šią gru
pę sudarė daugiausia priva
čių darboviečių unijų atsto
vai, o rezoliuciją priėmė suva
žiavimo dalyviai, atstovaujan
tys Ontario valdžios tarnauto
jų unijoms. Ontario darbo fe
deracijos pirm. Gord Wilson 
pasisakė už solidarumą, at
mesdamas susiskaldymą. Jo 
sekretorė Julie Davis, susi
laukusi savo partijos pralai
mėjimo, atsistatydino iš On
tario NDP socialistų pirminin
kės pareigų.

Pavojingą susiskaldymą On
tario darbo federacijos narių 
eilėse atnešė Kanados parla
mento rinkimai spalio 25 d. 
Darbo federacija Ontario pro
vincijoje rėmė Kanados NDP 
socialistus su jų vadove Aud
rey McLaughlin. Tačiau šį kar-

(Nukelta į 9-tą psl.)

KLB ir JAV LB pirmininkai A. VAIČIŪNAS (kairėje) ir V. MACIŪNAS, 
susitikę Kanados lietuvių bendruomenės XV-tosios krašto tarybos antro
sios sesijos suvažiavime 1993 m. lapkričio 6 d. Anapilio sodyboje Missi
ssaugoje, Ont. Nuotr. V. Zubrickienės

KLB krašto valdybos darbuotojos. Iš kairės: L. NAŠLĖNIENĖ - raštinės 
vedėja, A. STEPAITIENĖ - nuolatinė talkininkė Nuotr. V. Zubrickienės

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje
Pusantros dienos vizitui į Šve

diją buvo išvykęs Lietuvos pre
zidentas, pakviestas karalystės 
ministerio pirmininko C. Bild- 
to. Be derybų, susitikimų, po
kalbių, prezidento paskaitos 
apie Lietuvos užsienio politi
ką užsienio politikos institu
te, per spaudos konferenciją 
prezidentas padėkojo C. Bild- 
tui už pareiškimą, kad Švedija 
neliks abejinga, jeigu Balti
jos kraštuose bus bandoma su
kelti karinių problemų.

Vyriausiajam Lietuvos išlais
vinimo komitetui - 50. Garsio
jo VLIKO gimtadienis - lapk
ričio 25-oji. Jis susikūrė Kau
ne kovai prieš vokiečių ir ru
sų okupantus iš įvairių parti
jų - socialdemokratų (S. Kai
rys), krikščionių demokratų 
(A. Tumėnas), liaudininkų (J. 
Audėnas), Lietuvių fronto (A. 
Damušis), tautininkų (B. Gai- 
džiūnas), Darbo federacijos 
(J. Katilius), Vienybės sąjū
džio (B. Kazlauskas) - iniciaty
va. Paskutinius 14 metų komi
tetui vadovavo K. Bobelis, da
bartinis seimo narys, užsienio 
reikalų komiteto vadovas.

Lietuvos seimui - vieneri. 
Pasak Č. Juršėno, gyvenimo 
lygis dar labai žemas; vežimą 
dardantį nuo kalno šiek tiek 
pavyko pristabdyti - sumažin
ti infliaciją. Tarptautinėje 
politikoje tęsiama aktyvesnė 
linkmė. Lietuva įstojo į Euro
pos tarybą, išvesta Rusijos ka
riuomenė, pasirašyta sutar
čių su kaimynais.

Ir antrą kartą rinkimai Kai
šiadorių apygardoje (vietoj A. 
Brazausko) bevaisiai. Rinki
muose dalyvavo tik 36% turin
tys teisę balsuoti. Būtina, kad 
juose dalyvautų daugiau kaip 
40 procentų rinkėjų. Liudvi
kas Sabutis, dešiniųjų partijų 
bei judėjimų atstovas surinko 
54.59% balsų, LDDP atstovė 
Laima Katelevskienė -10.79%, 
nuosaikiųjų judėjimo atsto
vas - 27.31%, Laisvės lygos at
stovas Jonas Gelažius 2.45%.

Būtina sukurti Baltijos kraš
tų NATO. Tai pripažino trijų 
valstybių kariuomenių vadai 
Taline per susitikimą su Esti
jos prezidentu L. Meri. Jo nuo
mone, tik visiška sienų kont
rolė gali padėti pasiekti per
galę prieš nusikalstamumą.

Ką parodė naujokų rudens 
šaukimas. Iš planuotų pašauk
ti 2000 atvyko 1525. Bet ir at
vykę ne visi tiko: “šitą į pirtį, 
šitą kuo greičiau į kirpyklą 
nes utėlėtas”. O dalis busimų
jų gynėjų purvini, nevalyvi, 
vos ne vos laikosi ant kojų, ki
ti su iškrypusiu stuburu, šir
dies ydom, trumparegiai, plokš- 
čiapadžiai, be keiksmažodžio 
sakinio surengti negali. Be to, 
su kiekvienu šaukimu pastebi
mas didelis išsisukinėjimas 
nuo karo tarnybos: daugumai 
vyrų krūvis atrodė per sunkus, 
nes išlepę nuo mokyklos suolo.

Daugėja suklastotų 20 ir 50 
litų banknotų, labai gerai pa
gamintų ofsetinės spaudos bū
du. Teismo ekspertizės insti
tute jų jau surinkta per du šim
tus. Dėl tokios padėties tarė
si specialiųjų tarnybų atsto
vai. Jų nuomone taip padirbti 
techniškai įmanoma visose 
vietose.

Seime po antrojo svarsty
mo pritarta projektui dėl gy
ventojų pajamų deklaravimo. 
Jungtinė darbo grupė paren
gė pareigūnų ir tarnautojų 
turto ir pajamų deklaravimo 
laikinojo įstatymo projektą, 
kuriam pritarta po pirmojo 
svarstymo. Pradėta svarstyti 
biudžeto projektas, kurį pa
tvirtinti ketinama iki Kalėdų.

Kainos Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje rugsėjo mėn. (JAV 
doleriais už kilogramą): jau
tiena 1,34; 1,30; 1,24; kiaulie
na 1,55; 1,97; 1,57; vištos 1,40; 
1,73; 1,30; virtos dešros 1,35; 
1,11; 1,25; sviestas 1,31; 1,50; 
1,66; pienas (2,5 proc. riebumo) 
0,10; 0,21; 0,39; grietinė (25 
proc. riebumo) 0,65; 0,90; 0,78.

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Praėjus pirmiems veiklos 
metams, krašto tarybos atsto
vai susirinko Mississaugoje, 
Anapilio parodų salėje, 1993 
m. lapkričio 6 d. metinio susi
rinkimo vienos pilnos dienos 
svarstyboms. Dalyvavo 8 apy
linkių pirmininkai (iš galimų 
19), 50 tarybos narių (iš 59) ir 
10 svečių. KLB valdybos pirmi
ninkui A. Vaičiūnui susirinki
mą atidarius, pakviestas Lie
tuvos kankinių parapijos kleb. 
kun. J. Staškus invokacijai. 
Prezidiumą sudarė du pirmi
ninkai — V. Piečaitis (Mont- 
realis) ir A. Ratavičienė 
(Delhi); trys sekretoriai (visi 
londoniečiai) D. Chainauskie- 
nė, S. Keras, Gr. Petrauskie
nė. Mandatų komisija (iš Del- 
hi-Tillsonburg) P. Augaitis ir 
J. Lukšys. Rezoliucijų komisi
ją sudarė R. Jonaitienė (To
rontas), R. Kurienė (Londo
nas) ir A. Šileika (Torontas).

Lietuva dėkinga
Rytinei daliai pirmininkau

jantis V. Piečaitis pakvietė su
sirinkusius tylos minute pa
gerbti mirusius KLB narius. 
Priėmus darbotvarkę, sekė 
sveikinimai. Lietuvos gen. 
konsulas Kanadoje H. Lapas 
sveikindamas išreiškė padėką 
KLB-nei, “atliekančiai milži
nišką lietuvybės išlaikymo 
darbą Kanadoje”, prašė puo
selėti ir toliau lietuvišką švie
timą, kultūrą, dėkojo už huma
nitarinę paramą Lietuvai, 
tamprius ryšius su tėvyne, ruo
šimąsi dalyvauti 1994 Dainų ir 
šokių šventovėje Lietuvoje. 
Ypač dėkojo Kanados lietuvių 
profesionalams “už pasiauko
jantį darbą Lietuvoje, kur lie
tuviai už jų sąžiningus darbus 
juos giria ir jais didžiuojasi”. 
Konsulas džiaugėsi Lietuvos 
pramonės gamybos pakilimu, 
minėjo išeivių pilietybės at
statymo besitęsiančias proble
mas, ragino įsigyti Lietuvos 
pasus, reikalingus balsavimui, 
patarė bendruomenei užsitik
rinti, kad išeiviams leistų 
kandidatuoti į Lietuvos seimą.

Sveikinimai
Kanados lietuvių fondo 

(KLF) pirm. P. Kuras sveikini
me minėjo, jog nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
1990 m., KLF yra paskyręs 
$50,000 Lietuvoje našlaičių 
namams, ligoninėms, trakto
rių vajui, o šiemet KLB kraš
to valdybos veiklai skirta dau
giau kaip $50,000. Jaučiant 
įnašų sumažėjimą, KLF ruo
šiasi narių vajui, ypač skati
nant jaunesnę kartą, jaunus 
profesionalus tapti fondo na
riais. Padėkota už darbus KLF 
taryboje keturiems KLB atsto
vams.

Tautos fondo sveikinimų 
nebuvo, nedalyvaujant E. Ste
ponui. JAV LB valdybos pirm. 
V. Maciūnas dėkojo už kvieti
mą dalyvauti, “susipažinti ge
riau su artimiausiu kaimynu 
liet bendruomenės darbuose, 
įsiklausyti jūsų svarstybų, jū
sų priėjimo prie mus visus jun
giančių rūpesčių dėl lietuvy
bės išlaikymo už Lietuvos ri
bų ir vystymo bendradarbiavi 
mo ryšių su Lietuva”.

Perskaityti du sveikinimai, 
gauti raštu — PLB valdybos 
pirm. B. Nainio ir G. Vagno-

Krašto apsaugos ministeris 
L. Linkevičius, kariuomenės 
vadas J. Andriškevičius Briu
selyje susitiko su NATO gene
raliniu sekretoriumi M. Woer- 
neriu ir kitais pareigūnais bei 
ekspertais. Lietuva oficialiai 
pareiškė apie savo norą įstoti 
į NATO organizaciją

G. Gustaitė 

riaus, Tėvynės sąjungos var
du. Nainys kvietė ypatingą 
dėmesį kreipti į silpstančią 
lietuvybę (išeivijoje), priimant 
nutarimus, skatinančius jos iš
laikymo pastangas ir į bend
ruomenės vienybę”. Prašyta 
remti PLB darbus, užmojį iš
leisti Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją, “Pasaulio lietuvį”, per
spausdinamą Lietuvoje, pasie
kiantį Lietuvos bibliotekas, 
seimą, vyriausybę.

Vagnorius sveikindamas mi
nėjo, kad “jūsų pasišventimas 
lietuvybei yra pavyzdys mums, 
ypač jaunesnei Lietuvos kar
tai, kaip reikia mylėti tėvynę 
ir kantriai jai dirbti. Lietuva 
vėl nepriklausoma, bet dar ne 
tokia valstybė, kuriai nebe- 
grėstų išorės bei vidaus pavo
jai, kuriai jau nebereikėtų 
iš jūsų daug metų patirtos nuo
širdžios paramos. Apgailes
taujame, kad užsidarė jūsų 
raštinė Otavoje, nors tikimės, 
kad ‘lobijizmas’ Kanados sos
tinėje toliau bus vykdomas”.

Pirmininko pranešimas
Toronte įvykusios 1992 ml. 

spalio 31 d. pirmosios sesijos 
ilgokas protokolas, perskaity
tas B. Staškevičiaus, priimtas 
be pataisų. Pageidautas iš 
anksto protokolo išsiuntinėji
mas (nors reikalaująs išlaidų 
ir darbo) kaip ir anksčiau, ta
rybos atstovams.

Lyg pat trumpos pertraukos 
pietums sekė visa eilė krašto 
valdybos pareigūnų ir kitų in
stitucijų išsamių pranešimų. 
Pirmasis kalbėjo vald. pirm. 
A. Vaičiūnas, primindamas, 
kad “KLB susikūrusi pagal 
Lietuvių chartą, pripažįsta, 
jog valstybė yra aukščiausia 
tautinės bendruomenės orga
nizacija, kad visi lietuviai 
lygūs tos pat tautos vaikai ir 
kad lietuvis yra lojalus savo 
gyvenamajam kraštui. Kana
dos lietuvių statutas tačiau 
niekur nemini, kaip bendruo
menė turi palaikyti santykius 
su nepriklausomybę atgavusia 
Lietuva”. Jis tęsė, kad labai 
dosniai visuomenė pasireiškė 
įvairia pagalba Lietuvai. KLB 
valdybos sukurtas Pagalbos 
Lietuvai fondas surinko dau
giau kaip vieną milijoną do
lerių. Humanitarinės veiklos 

KLB XV-tosios krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavimo nutarimų 
komisija. Iš kairės: R. SAKALAITĖ-JONAITIENĖ, R. LUKOŠEVIČIŪTĖ- 
KURIENĖ ir A. ŠILEIKA Nuotr. V. Zubrickienės
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“Per muzikų į Dievą”
Mergaičių choro “Pastoralė” koncertas Klivlande 
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sekcija pasiuntė vaistų bei 
medicininių reikmenų dau
giau negu už 2 mil. dolerių. 
Ir kiek dar pagalbos pasiųsta 
per įvairias labdaros ir para
pijų organizacijas, o dar dau
giau plaukė asmeniniai siunti
niai ir pinigai.

Atsiradus tokiai didžiulei 
pagalbos krypčiai, žymiai su
mažėjo aukos bendruomeni
nei veiklai vystyti. “Lietuva 
norinti mūsų bendravimo, ta
čiau tik vienpusio. Švietimo 
srityje Lietuva tikisi mūsų 
pagalbos, bet ne abipusinės”. 
Kultūrininkai mielai lankosi, 
jei mes sumokam, o mūsų pa
čių kultūrinė veikla lieka 
našlaite. Ekonominėje srity
je Lietuvai trūksta mūsų do
lerių, bet nereikalingi mū
sų ekonomistai, ekspertai ar 
jų patarimai. Nors politinės 
kryptys tarp bendruomenės ir 
Lietuvos vyriausybės skirtin
gos, išeivijoje negalime iš
spręsti politinių ginčų Lie
tuvoje, kai tautos valia iš
reikšta dviejuose (seimo ir 
prezidento) rinkimuose.

KLB valdyba
1992 m. lapkričio 2 d. naujai 

išrinkta KLB valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. A. 
Vaičiūnas, vicepirm. J. Kurai- 
tė-Lasienė, ižd. J. Adamonytė, 
sekr. V. Zubrickienė, fin. tel
kimo ir vajaus rei^c. J. Krišto
laitis, švietimo kom. pirm. G. 
Paulionienė, ekon. kom. V. 
Gruodis. V. Gačionytė buvo 
pakviesta vadovauti humani
tarinės pagalbos Lietuvai 
veiklai, o balandžio mėn. pa
kviesta vadovauti kultūros 
komisijai L. Marcinkutė. Veik
la buvusi šakota išeivijos ir 
Lietuvos reikalais. Viena iš 
staigmenų buvo Kanados vals
tybinio inspektoriaus patik
rinimas KLB knygų 1991-92 m. 
eigoje. Tai pareikalavo labai 
daug laiko, darbo, buvusios 
ir dabartinės valdybų pirmi
ninkų, iždininkų ir sekreto
rės. Vaičiūnas nuoširdžiai 
dėkojo valdybos pareigūnams 
už kruopštų pareigų atliki
mą, KL fondui už paramą lė
šomis ir daugeliui kitų, jo 
paminėtų ir neminėtų, kurių

(Nukelta į 2-rą psl.)
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KLB krašto valdyba su JAV LB pirm. V. MACIŪNU (kairėje). Toliau J. ADOMONYTĖ, L. MARdNKUTĖ. A. VAJ- 
ČIŪNAS - pirm., J. KURAITĖ-LASIENĖ ir J. KRIŠTOLAITIS Nuotr. V. Zubrickienės

<*> RELIGINIAME GWENIME
Kurčiųjų mokykla įsteigta 

Panevėžyje prie Marijonų ko
plyčios ir buvo atidaryta 1993 
m. rugsėjo 16 d. Direktoriumi 
paskirtas Švč. Trejybės parapi
jos klebonas kun. P. Kavaliaus
kas. Tuo tarpu mokykloje moko
si 40 įvairaus amžiaus vaikų ir 
paauglių. Tikimasi, kad moki
niai, įsigiję mokslo žinių, išmo
kę amatų, galėsią lengviau jung
tis į visuomenę.

Lietuvoje trys kunigų semi
narijos mokslo metus pradėjo 
rugsėjo mėnesį. Šalia anksčiau 
veikusių Kauno ir Telšių semi
narijų atidaryta naujoji Vil
niaus seminarija, į kurią įsto
jo 22 kandidatai. Kauno semina
rijoje mokysis 175 klierikai, iš 
kurių 41 įstojo šią vasarą. Tel
šių seminarijoje 74 klierikai, 
šiemet įstojusių — 17. Trys pa
siųsti studijuoti į Romą.

Vargdienių seserų (N.P. Švč. 
Mergelės Marijos) vienuolyno 
pamatai rugsėjo 28 d. pašven
tinti Kaune, Žeimenos gatvė
je. Apeigas atliko Kristaus 
Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. Eug. Bartulis. Pama
tuose įmūrytas raštas, prane
šantis, kad statyba vyksta už 
Putnam’e esančio vienuolijos 
centro seselių suaukotas lėšas.

Kražių skerdynių 100-sioms 
metinėms paminėti spalio 2-3 
d.d. įvyko specialūs renginiai, 
jungiant ir vieno iš 1863 m. su
kilimo vadų kun. A. Mackevi
čiaus mirties metines. Aplan
kyta pastarojo gimtinė — Mor- 
kių kaimas, kur Telšių vysku
pas Ant. Vaičus pašventino kop
lytstulpį. Vakare įvyko Lietu
vos katalikų mokslo akademijos 
surengta konferencija. Ją ati
darė lituanistas J. Girdzijaus
kas. Pranešimus apie Kražių 
skerdynes, 1863 m. sukilimą ir 
kun. A. Mackevičių skaitė A. 
Damuševičius, G. Kuckailienė, 
E. Vidmantas, K. Misius, V. Vėb
ra. Mišias aukojo vyskupai A. 
Vaičius, J. Matulaitis, J. Že
maitis ir grupė kunigų. Pamoks
lą sakė mons. A. Svarinskas.

Kražių skerdynių aukoms at
minti pašventintas paminklas. 
Iškilmėje kalbėjo Telšių kuni
gų seminarijos rektorius mons. 
K. Gasčiūnas, seimo pirm. Č. 
Juršėnas, kultūros ministerio 
pav. V. Balčiūnas, seimo narys 
G. Vagnorius, skerdynių ainis 
Č. Liaugminas, Kražių klebo
nas kun. S. Anužis, Kražių kan
kinio kun. Rimkaus sesuo K. 
Rimkutė, paminklo autorius 

MIELAM BROLIUI

AfA
BRONIUI AUŠROTUI

iškeliavus amžinybėn,
VYTAUTĄ AUŠROTĄ ir žmoną SIGITĄ, jų šeimą bei 

gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Ona Jakimavičienė Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Regina Bražukienė Salomėja ir Jonas Andruliai

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

AfA 
broliui BRONIUI AUŠROTUI

mirus Floridoje, 

mielą VYTAUTĄ AUŠROTĄ, jo šeimą ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame -

G. Balčiūnienė A. Mikšienė

J. Pacevičienė G. ir D. Sakai

A. ir S. Pacevičiai

skulptorius R. Midvikis. Gie
dojo P. Bingelio vadovaujamas 
Kauno valstybinis choras.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, 
lankydamas Latviją, paliko įsi
dėmėtinų minčių. Katalikų 
Bendrijos socialinė doktrina 
nesanti kapitalizmo pakaita
las ir "nesiekia būti trečiuoju 
keliu tarp komunizmo ir kapi
talizmo”. Smerkdama socializ
mą, ji išlaikanti atstumą ir ka
pitalizmo ideologijos atžvilgiu. 
Marksizmo pretenzijos anais 
laikais buvusios “realios ir 
svarios”. Tačiau siūlomas 
sprendimas buvęs pasmerktas 
žlugti. Tariamos gerovės var
dan atskiri individai buvę nai
kinami. “Šios tragiškos Dievo 
neigimo patirties ateityje nie
kada nevalia užmiršti”. Pabrė
žė taipgi dialogo būtinybę tarp 
Katalikų Bendrijos ir kultūros. 
Stebuklingu būdu išsigelbėję 
iš kruvinos tragedijos, gyvena
me pereinamame laikotarpyje, 
“pasižyminčiame absurdiškais 
konfliktais ir tūkstančiais 
prieštaravimų”. Katalikų Bend
rija norinti prisidėti “prie 
teisingos ir etiniais kriterijais 
pagrįstos socialinės tvarkos 
sukūrimo”.

Popiežius Jonas-Paulius II 
pareiškė norą aplankyti Rusi
ją ir Ukrainą. Prisiminęs savo 
viešnagę Baltijos kraštuose, 
nebegalėjo nepaminėti Kryžių 
kalno, į kurį lietuviai nešę “sa
vo nesuskaičiuojamas kančias 
ir skausmus didelių ir mažų kry
žių forma”.

Latvijos Katalikų Bendrijai 
didžiausias pavojus esąs sek
tų įsiveržimas į Baltijos kraš
tus, pareiškė Rygos arkivysku
pas Janis Pujats. Tačiau tikėji
mas gyvas, apie 50% katalikų 
reguliariai dalyvauja Mišiose. 
Rygos arkivyskupijoje studi
juoja 45 klierikai. Jėzuitai, 
domininkonai ir kapucinai vėl 
pradeda organizuotis.

Pirmoji Rusijos katalikų ku
nigų seminarija atidaryta Mask
voje rugsėjo 1 d. Rektoriumi pa
skirtas Veronos vyskupijos ku
nigas mons. Bernardo Antonini, 
kuris jau daug metų gyvena 
Maskvoje, vadovaudamas kata
likų akademijai “Šv. Tomas Ak- 
vinietis”. Mokslo metai pradėti 
su 11 seminaristų. Dėsto pro
fesoriai iš Italijos, Vokietijos, 
JAV, Prancūzijos, Lenkijos ir 
Gudijos.

(Žinios iš leidinio 
“Katalikų bažnyčia Lietuvoje”)

KLB XV-tosios krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: V. PIEČAITIS, A. RATAVI- 
CIENĖ, GR. PETRAUSKIENĖ, D. CHAINAUSKIENĖ ir ST. KERAS Nuotr. V. Zubrickienės

Lietuvybei ir Lietuvai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nuoširdžios paramos valdyba 
sulaukė.

Finansai ir švietimas
Finansiniai pranešimai bu

vo pateikti buhalterio B. Nay- 
man, palikto sekančių metų 
darbui, ir ižd. J. Adamonytės. 
Revizijos komisijos praneši
mas padarytas K. Deksnio, pa
stabos pasiaiškintos ir finan
siniai dokumentai patvirtinti. 
Mažėjant aukoms, bendruo
menė turėjo $11,016 deficitą.

Švietimo komisijos pirm. G. 
Paulionienė pranešė, kad už
baigtas ir išleistas lietuviš- 
kai-angliškai akademinio ly
gio kultūros-švietimo suvažia
vimo leidinys “2001-ji ir mes” 
redaguotas ir į anglų kalbą iš
verstas R. Jonaitienės su Č. 
Senkevičium ir A. Karkiene. 
Taipgi išleisti Kanados litua
nistinių mokyklų metraštis ir 
vyresniems mokiniams “šei
mos genealogijos sąsiuvinis”. 
Pagaminta vazdajuostė “Mūsų 
pastogėje”, filmuota Lietuvo
je pagal duotas gaires. Ji bus 
išdalinta visoms lit. mokyk
loms, kaip nauja vaizdinė mo
kymo priemonė.

KLB krašto valdybos švietimo k-jos 
pirm. GIEDRA PAULIONIENĖ 
kalba XV-tosios krašto tarybos 
antrosios sesijos suvažiavime

Nuotr. V. Zubrickienės

Buvo koordinuoti Lietuvos 
kultūros-švietimo ministerijos 
atstovų susitikimai su Kana
dos “Community” kolegijoms. 
Toliau tęsiamas “Canadian 
Baltic Educator partnership” 
projektas, vertingas švietimui 
Lietuvoje, pareikalausiąs dar
bo ir koordinacijos su Kultū
ros-Švietimo ministerija. Ka
nadoje turime 6 lietuviškas 
mokyklas: Montrealyje (25 
mok.), Otavoje (11), Toronte 
(240), Hamiltone (60), Londone 
(32) ir Kalgaryje (13). Toron
te ir Hamiltone veikia aukšt. 
lituanistiniai kursai su atitin
kamai 40 ir 15 mokinių. Be to, 
Hamiltone veikia vasaros mo
kykla su 20 mokinių. Minėta, 
kad aukų rinkėjų surinkta Va
sario 16 gimnazijai, Vokieti
joje, kurioje šiuo metu nėra 
nė vieno mokinio iš Kanados. 
Per vienerius metus išsiųsta 
$21,344.41. Tuo tarpu, net grau
du, kad vietinėms lit. mokyk
loms lėšų stinga. Liūdnoka ir 
mokinių skaičiui mažėjant,

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). 

ypač Montrealyje ir Otavoje, 
kur kyla rūpestis ir patalpų 
reikalu kitais metais.

Priežastimis laikomas jau
nų šeimų skaičiaus sumažėji
mas, nesugebėjimas bendruo
menei ar mokyklai prisitrauk
ti mišrių šeimų ir/ar šeimų 
nedalyvavimas lietuviškos 
bendruomenės veikloje. Jau
ni tėvai įsitraukia į profe
sinius darbus, mokslus, bran
gina savo laisvalaikį, aplamai 
paveikti šio krašto aplinkos, 
ir (kas diskutuotina suvažia
vime) nusivylę bendruomenės, 
parapijų, kultūrinių ir švie
timo organizacijų veikla (ar
ba neveikia) ar vadovais. Pra
eitame suvažiavime numatyta 
nauja švietimo programa ne
buvo parengta, nes nebuvo 
mokytojo 1. turinčio galimybės 
surinkti tinkamą medžiagą ar
ba išversti į lietuvių kalbą, 
2. kuris suprastų, kaip pritai
kyti mokiniams, kurie viduti
niškai ar visai nemoka lietu
viškai, 3. kuris būtų pasišven
tęs šiam tikslui ar turėtų lai
ko, nekalbant ^pie lėšas to
kiam projektui. Gi tokį asme
nį radus, iš kur lėšos? Pati 
paskutinė nauja švietimo pro
grama buvo parengta a.a. A. 
Rinkūno 1957 m.

Pagalba Lietuvai
Humanitarinės pagalbos 

Lietuvai veiklos pranešimą 
vietoje negalėjusios dalyvau
ti V. Gačionytės padarė A. Vai
čiūnas. Gegužės 22 d. išsiųs
tas talpintuvas su ligoninės 
lovom, operacinės apšvieti
mais, vaistais, medicinos prie
monėmis. Vėl turima kėdžių 
(su ratais) invalidams, vais
tų, lovų ir gauti 100 kompiu
terių, kurie laukia rankų jų 
supakavimui. Toronto policija 
pasiūlė 1000 gerai veikiančių 
'radijo siųstuvų-priimtuvų po
licijos automobiliams bei ki
tokių reikmenų, sveriančių 40 
tonų, pareikalaujančių 3 tal- 
pintuvų. Atsiklausta Lietuvos, 
ar reikalinga? Atsakymas aiš
kus. Ten nustebta, ar pajėgtu- 
mėm tokią paramą pasiųsti. 
Kainuotų apie $20,000, tad rei
kalas prašąs apsprendimo ir 
lėšų.

LINDA MARCINKUTĖ, trečiosios 
kartos lietuvaitė, KLB krašto val
dybos kultūros k-jos pirmininkė 
kalba XV-tosios krašto tarybos 
antrosios sesijos suvažiavimo daly
viams 1993 m. lapkričio 6 d. Anapi
lio parodų salėje

Nuotr. V. Zubrickienės

Ar pajėgsime?
Kultūros komisijos vadove 

neseniai pakviesta L. Marcin
kutė, trečios kartos Kanados 
lietuvaitė, priminė, kad buvo 
permažai laiko išvystyti kul
tūrinę veiklą, nes “trunka lai
ko sudaryti komisiją, suruošti 
planą ir jį mėginti įgyvendin

ti”. Ji mano, kad visa, kas kul
tūrinėj srity nuveikta per pas
taruosius dešimtmečius, reikia 
laikyti Kanados lietuvių kultū
ros aukso amžiumi, nes “būta 
daug energijos, talentų ir svar
biausia — daug besidominčios 
visuomenės, nesunkiai paten
kinamos”. Kartu su noru palai
kyti savitą kultūrą, ją per
duodant čia savo augančiam 
jaunimui “siejosi ir politiniai 
siekiai, kurie vis daugiau ska
tino lietuvius burtis ir dirbti”.

Atstačius Lietuvai nepri
klausomybę, “išmušti iš pu
siausvyros, ieškome naujos 
krypties. Dar blogiau, tapo
me abejingi ir prarandame pa
sitikėjimą, ar pajėgsime išsi
laikyti kaip savitas kultūri
nis vienetas Kanados katile, 
kas jau pastebima imant pla
nuoti K. Lietuvių dienas”. Pa
minėta visuomenės dėmesio 
patraukimo svarba į kultūri
nius susitelkimus, orientavi
masis ne vien tik į jaunąją 
kartą, bet su neišskyrimo rū
pesčiu dėmesio kreipimas į ga
na gausias mišrias šeimas. 
Stengiantis palaikyti lietu
višką kultūrinę veiklą vis sun
kėjančiose veiklos sąlygose, 
“reikia atviriau ir nuoširdžiau 
ieškoti naujų būdų, vadovų ir 
talentų, drąsinant ir kviečiant 
į darbą visus, kurie rodo ini
ciatyvos ir noro įsipareigoti... 
pozityviai sverdami šiandie
nes sąlygas ir pajėgas, kad .. . 
džiaugtumės savo kultūra ir 
didžiuotumės savo kilme”.

Veiklos linkmė
Vicepirmininkė J. Kuraitė- 

Lasienė plačiai pristatė visuo
meninių reikalų raidą. Pir
mais valdybos kadencijos me
tais daug naujų darbų, rūpes
čių. Mažiau visuomenė mato 
administracinius sunkumus. 
Netekta patyrusios D. Deks- 
nytės, 6 metus energingai dir
busios KLB raštinėje, krizės 
centre. Džiaugiamasi naujos 
raštinės vedėjos L. Našlėnie
nės ryžtingu darbu kuo ge
riau, greičiau ir pigiau KLB 
raštinės reikalus tvarkant. 
Rasta finansinė būklė ir Va
sario 16 proga sumažėjusios 
aukos pareikalavo ir toliau 
reikalauja išlaidų mažinimo. 
Dėl to su apgailestavimu nu
tarta uždaryti valdžios (rei
kalų su parlamentarais) “lobi- 
jizmo” raštinę Otavoje, vestą 
V. Čuplinsko, 1993 m. rugpjū
čio 21 d. Ten atlikti darbai 
ir reikalai buvo mums labai 
svarbūs.

KLB keisdama savo veiklos 
kryptį, ieškodama naujo ke
lio, turės spręsti kokios prie
monės pagal turimas lėšas, 
bus reikalingos atlikti bū- 
tiniausiems darbams. Ne
paprastai daug dėmesio parei
kalavo finansiniai reikalai. 
Dėl to valdyba nutarė nuosek
liai vykdyti revizoriaus (au
ditoriaus) nurodymus, kad ne
būtų sunkumų ateityje. Vado
vautasi PLB visuomeninėmis 
gairėmis, išleistomis po ypa
tingų įvykių Lietuvoje. Pagal 
tai ir darbai buvo atlikti ar 
neatlikti. PLB (tuo pačiu ir 
KLB) “nesieja savęs nei su ko
kia viena politine partija, gru
pe ar judėjimu, idėja, pasaulė
žiūra ar religija”. Laikomasi 
objektyviai, stebint kas vyks
ta Lietuvoje ir dirbant su PLB 
ir JAV LB.

Aplamai, šios valdybos vi
suomeninė veikla minėta 
spaudoje. Reikės naujai ieš

koti ir rasti būdų tinkamai 
įtaigoti Kanados parlamenta
rus, nes “Baltiečių vakaro” 
formatas jau atgyvenęs. Naujai 
išrinkta Kanados fed. vyriau
sybė pareikalaus naujų ryšių, 
iš naujo aiškinimosi, pakar
tojimo jau atliktų pastangų 
visose srityse. Čia Hamilto
no apylinkei gali tekti retos 
progos ir atsakomybė ryšiuo
se su premjero J. Chretien pa
vaduotoja S. Copps. Plačiau 
buvo paaiškintas KLB su TV 26 
Lietuvoje susijęs reikalas.

Rūpestis Vasario 16 proga 
aukų kritimu ir jų tinkamu rin
kimu kyla prieš akis ir reika
laus naujų planavimo darbų. 
Rotacine tvarka kas antri me
tai pirmininkavimo Baltiečių 
federacijai uždavinys nuo 1994 
m. sausio tenka KLB-nei. Iš 
naujo pradedant ryšius su 
naujai rinkta Kanados vyriau
sybe, apylinkės prašomos nu
rodyti, kurie jų parlamenta
rai galėtų būti mums ar Lietu
vos reikaluose pagalbūs. PLB 
pradėjo “poravimą” išeivijos 
apylinkių su miestais Lietu
voje — 4 JAV-se ir 1 Austra
lijoje jau suporuotos. Bus ieš
koma tai atlikti Kanadoje su 
tuo besidominčiom apylin
kėm. Per antrus ir trečius 
valdybos kadencijos metus 
bus stiprinami ryšiai su apy
linkėmis.

KLB XV-tosios krašto tarybos ant
rosios sesijos suvažiavime prane
šimą daro KLJS-gos pirm. ONA 
STANEVIČIŪTĖ

Nuotr. V. Zubrickienės

Jaunimas
Kanados lietuvių sporto 

apygardos pranešimo, neda
lyvaujant jos atstovui E. Stra
vinskui, nebuvo. Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkė O. Stanevičiūtė išvar
dino įvairią veiklą, statuto 
darbus, paramą Lietuvos naš
laičiams, ryšius su baltiečių 
jaunimu, tik įvykusį suvažia
vimą Toronte ir, Lietuvai iš
silaisvinus, besikeičiančius 
tikslus. Pareikštas K. Lietu
vių dienų pasigedimas ir siū
loma KLJS-gos parama apylin
kės valdybai, apsiimančiai 
vėl surengti KL dienas. Buvo 
prašyta visų apylinkių jauni
mo sąrašų ir raginama domė
tis PLJS rengiamu VIII jauni
mo kongresu, kuriame Kana
dos lietuvių jaunimui atsto
vauti galėtų 20 jaunuolių. Pa
teikti planai 1993-94 m. veiklai.

Kiti pranešimai
Pagalbos Lietuvai vajaus 

pranešimas padarytas J. Kriš
tolaičio ir papildytas raštu 
vajaus pirm. V. Biretos. Va
jus buvęs “sėkmingiausias ne 
tik Kanadoje, bet ir visoje iš
eivijos veikloje”, su palygina
mai mažu aukotojų skaičiumi 
Kanadoje, per trumpą laiką 
sutelkęs daugiau kaip milijo
ną dolerių Lietuvai. Būdamas 
dalimi KLB valdybos veiklos, 
vajus buvo taipgi Kanados val
džios priežiūroje ir kontro
lėje.

J. Adamonis, garbės teismo 
narių vardu, su “ramybė ir san
taika mūsų bendruomenėje”, 
pranešė — jokių skundų ar by
lų nebūta. Šiuo užsibaigė KLB 
pareigūnų pranešimai, bet tę
sėsi kitų institucijų, apylin
kių ir specialūs pranešimai.

Kanados Lietuvių fondo pra
nešimas perduotas prieš tai 
kartu su sveikinimu; o Tau
tos fondo atstovui nedalyvau
jant, jo pranešimo nebuvo. 
R. Mažeikaitė davė entuzias
tingą ir išsamų Kanados lie
tuvių muziejaus-archyvo pra
nešimą ir finansinę ataskai
tą. Raštu pateiktų apylinkių 
pranešimų papildymai pada
ryti Otavos ir Delhi apylin
kių.

Buv. PLB atstovas Lietuvoje 
P. Lukoševičius paaiškino 
1992 m. rugsėjo 15 d. Lietu
voje atidarytos PLB atstovy
bės aplinkybes ir tikslus. 
1994 m. Lietuvoje rengiamos 
Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventės išeivijos me
ninės dalies komiteto pirm. 
J. Karasiejus džiaugėsi Ka
nados lietuviams tekusią va-

Lietuvos gen. garbės konsulas Ka
nadai HARIS LAPAS sveikina KLB
XV-tosios krašto tarybos antrosios 
sesijos suvažiavimo dalyvius

Nuotr. V. Zubrickienės

dovavimo atsakomybe ir gar
be. Rengiantis atstovauti iš
eivijai, susijusių išlaidų ne
maža, lėšų maža. Reikalautas 
ankstyvas, palyginant mažas, 
registracinis mokestis padė
jo nustatyti tikrai apsispren
dusius dalyvauti. Visad bū
nant gandams, prašė į apylin
kes parvežti teisingas žinias 
ir vykstančius paremti mora
liškai ir finansiškai. PLJS val
dybos narės I. Balsytės pra
nešimo, jai sergant, nebuvo. 
Pranešimų diskusijos nukel
tos į popietinę suvažiavimo 
darbų dalį.

Diskusijos
Specialioje popietinėje da

lyje, pirmininkaujant A. Rata- 
vičienei, buvo svarstomas ir 
priimtas KLB statuto mažas 
pakeitimas, įvedant buvusius 
krašto valdybos pirmininkus 
tarybos garbės nariais, be bal
savimo teisės. Sekė praneši
mų diskusijos, kuriose bend
rai pabrėžtos mažųjų koloni
jų problemos, veiklių jaunuo
lių, išvykusių studijuoti ar 
gyventi iš tėvų gyvenamos apy
linkės, nedalyvavimas vieti
nės apylinkės gyvenime. Pa
geidauta tęsti “Lithuanian 
Update” leidimą, informacinę 
įstaigą Otavoje uždarius. Mąs- 
tytina, kur eina pinigai ir ko
kius vaisius neša visose srity
se, ne vien Vasario 16 gimna
zijos atžvilgiu, kuri pasidarė 
privati gimnazija mokslei
viams iš Lietuvos. Išeivijos 
jaunimas lavintis lituanisti
koje gali vykti Lietuvon.

Atgaivintos Kanados lietu
vių dienos, jei ne apylinkių, 
tai krašto valdybos pastango
mis. Pastebimas menkas su
pratimas kuriam tikslui kuris 
fondas — aukos nekart nueina 
klystkeliais aukojusiam nesi- 
orientuojant, neatskiriant KL 
fondo, Tautos fondo, JAV, Lie
tuvių fondo ir kitų.

Pirmumas išeivijai
Gyvas diskusijas tema “Ka

nados lietuvių bendruomenės 
ateitis” pravedė vicepirm. 
J. Kuraitė-Lasienė, pakvies- 
dama pasisakyti kuria krypti
mi, pagal pirmumą Bendruo
menė turėtų savo veiklą ves
ti: paramos Lietuvai ar išei
vijoje lietuvybės išlaikymui, 
kai abu tikslai svarbūs. Dau
guma pasisakė už lietuvybės, 
jos institucijų ir veiklos iš
laikymo svarbą Kanados lietu
vių bendruomenėje, nes joms 
silpstant, silps ir pasibaigs 
betkokia parama-pagalba Lie
tuvai. Daug paramos buvo, yra 
ir bus teikiama privačiai.

Buvo nuomonių, kad gali at
rodyti, jog “nepatriotiškai el
giamės, skirdami pirmumą iš
eivijoje lietuvybės išlaiky
mui”, bet konkrečiai jau ma
tyti jaunų Kanados lietuvių 
stoka metinio suvažiavimo 
svarstybose. Ypatingai ma
žosios apylinkės priėjusios 
prie SOS padėties lietuvybės 
palaikymo reikaluose. Pvz. 
Edmontone net valdyboje pa
gelbėjo kitataučiai ir dau
giau kaip pusė jau nekalba 
lietuviškai. Jie jaučiasi izo
liuoti, nėra jokių tautinių, 
meninių, kultūrinių lietuviš
kų ryšių. Nėra lėšų nei iš sa
vęs, nei iš kitur tokiems pro
jektams. Domėtasi emigracija 
iš Lietuvos, tikint, kad ji ga
lėtų palengvinti padėtį — ar 
lietuviai ja nesidomi, ar Lie
tuva neišleidžia, Kanadai ne
turint kvotos varžtų, kaip JAV- 
se. Minėti atvykusių imigran
tų Kanadon kitokie požiūriai, 
nesidomėjimas bendruomene, 
jos reikalais.

Apsvartyti ir priimti sesi
jos nutarimai bus suredaguoti 
ir paskelbti spaudoje. Kitais 
metais 3-sios sesijos suvažia
vimas vyks Hamiltone. Padėka 
išreikšta gėlėmis A. Stepaitie- 
nei už nuoširdžią talką suva
žiavimo metu. Sesija uždaryta 
Tautos himnu.



Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Susitiko su ambasadoriais

ELTOS pranešimu, lapkri
čio 25 d. prezidentas A. Bra
zauskas susitiko su Europos 
sąjungos ir NATO narių amba
sadoriais, paskirtais Lietu
voje. Susitikime dalyvavo D. 
Britanijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Italijos, Danijos, JAV, 
Norvegijos ir Turkijos diplo
matai.

A. Brazauskas pritarė NATO 
šalių pastangoms išplėsti sau
gumo zoną visiems Europos 
kraštams ir palankiai vertino 
JAV pasiūlymą “partnerystė 
vardan taikos”. Tokie pasiū
lymai atitinką Lietuvos pozi
cijai ir jos interesams.

Prezidentas informavo am
basadorius apie Lietuvos po
ziciją, perduotą NATO genera
liniam sekretoriui M. Woerner 
per Lietuvos gynybos ministe- 
rį L. Linkevičių, besilankantį 
Briuselyje. Jis taip pat supa
žindino ambasadorius su savo 
laiško tekstu NATO sekreto
riui ir pastarojo atsakymu, 
kuriame pabrėžiama, kad “vyks
tantys NATO adaptacijos pro
cesai turi tikslą sukurti tokią 
jungtinę saugumo erdvę, ku
ria galėtų būti tvirčiau garan
tuotas visų Europos valstybių, 
įskaitant Lietuvą, saugumas 
bei teritorinis vientisumas”.

NATO sekretorius užtikrino 
Lietuvos prezidentą, kad į jo 
pareikštus argumentus bus 
atsižvelgta artėjančiame NA
TO viršūnių susitikime.

Su ambasadoriais buvo gvil
denta ir Rusijos karinė dokt
rina.

Nemato pavojų
Seimo opozicijos vadovas 

V. Landsbergis, kaip skelbia 
ELTA, lapkričio 22 d. spaudos 
konferencijoje išreiškė susi
rūpinimą ryškėjančiais nau
jais Rusijos ekspansionisti- 
nės politikos bruožais. Tai la
biausiai pastebima neseniai 
paskelbtoje Rusijos karinėje 
doktrinoje. Joje numatoma pa
naudoti jėgą, ginant Rusijos 
piliečių teises kaimyniniuose 
kraštuose.

V. Landsbergis apgailestavo, 
kad Lietuvos vyriausybė iki 
šiol nepareiškė oficialaus po

žiūrio į šį pavojingą ne tik Lie
tuvos, bet ir kitų šalių saugu
mui dokumentą. Lietuvos vy
riausybė, atvirkščiai, siekian
ti suartėti su didžiuoju Rytų 
kaimynu. Dažnai esą tai daro
ma už seimo nugaros. V. Lands
bergis kritikavo susitarimus 
dėl karinio tranzito į Kalining
rado sritį per Lietuvos teri
toriją. Tai galėtų susieti ka
riniu atžvilgiu Lietuvą su Ru
siją ir palaidoti viltis įsijung
ti į Vakarų bendrą saugumo 
sistemą.

Lietuva rizikuoja
Vyriausybės rūmuose, spau

dos konferencijoje, ministeris 
pirm. A. Šleževičius atsakė į 
kritikų klausimus dėl pasira
šytų sutarčių su Rusija.

Pasak premjero, derybose 
dalyvavo Seimo užsienio rei
kalų komitetas, visos sutar
tys buvo rengiamos abiejų ša
lių delegacijoje, dalyvaujant 
visoms politinėms partijoms, 
todėl dabar sakyti, kad susi
tarimai slapti, yra mažiausiai 
nekorektiška.

Premjeras tik spaudos kon
ferencijoje sužinojęs apie am
basadoriaus Č. Stankevičiaus 
nuomonę, kad Lietuva rizikuo
ja tapti Rusijos tranzito šali
mi. Pavojinga įsileisti Rusijos 
kapitalą kaip akcininkus, nes 
vieną rytą galima bus pamatyti 
kaimyninės šalies kariuome
nės kareivius, stovinčius prie 
energetikos pastatų.

Į tai A. Šleževičius atsakė: 
“pono Stankevičiaus, kaip am
basadoriaus, pozicija yra uni
kali, leidžia sau laisvai trak
tuoti ir komentuoti. Mums rei
kėtų ryžtingesnių veiksmų to
kių pareigūnų atžvilgiu, bet 
negalima tęsti tokios politikos, 
kokia buvo vykdoma valdžioje 
buvusių kitaminčių atžvilgiu”.
Dėl pirmalaikių seimo rinkimų

Pirmalaikiai seimo rinki
mai, pasak seimo pirmininko 
pavaduotojo J. Bernatonio, 
neišspręs krašto ekonominių 
ir socialinių problemų. Jie 
reikalingi ne Lietuvai, bet 
rinkimuose pralaimėjusioms 
politinėms jėgoms.

Seimas dirbsiąs iki 1996 m. 
rudens, kaip numatyta Res

publikos konstitucijoje. Tai 
būtina šalies pastovumui — 
pažymėjo J. Bernatonis. Da
bartinis seimas turįs išspręs
ti ekonominės krizės proble
mą, atgaivinti sugriautą ūkį, 
pasiekti, kad visuomenė ne
būtų per daug politizuota, pa
dėti pagrindus visuomenės 
santarvei.

Prieš J. Bernatonį konferen
cijoje kalbėjo V. Landsbergis. 
Jis sakė, kad pirmalaikiai rin
kimai įgalintų patikrinti da
bartinės valdžios vykdomą po
litiką. Jo nuomone, rinkimai 
galėtų būti surengti, susita
rus visoms politinėms jėgoms.

Pagalba mokykloms
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos pranešimu, šiuo metu 
yra vykdomas vajus sutelkti 
mokymo priemones Lietuvos 
katalikų mokykloms ir vaikų 
darželiams.

Lietuvoje jau veikia 11 ka
talikiškų pradžios ir viduri
nių mokyklų bei vaikų darže
lių. Pastoviai visame krašte 
planuojamos ir steigiamos 
naujos mokyklos bei nauji dar
želiai.

Bet šių švietimo instituci
jų materialiniai poreikiai yra 
dideli. Trūksta minimaliausio 
inventoriaus, reikia ir dide
lių patvarkymų. Skiriamos 
valstybinės lėšos nėra pakan
kamos. Jų užtenka tik būti- 
niausiems reikalams.

Tose mokyklose trūksta pa
prasčiausių reikmenų — vaiz
dinių mokymo priemonių, 
sportinio inventoriaus, spal- 
vavimo pieštukų, darželiams 
vaikų žaislų ir pan.

Religinė šalpa, susipažinu
si su katalikiškų mokyklų būk
lę, nutarė pravesti vajų tarp 
Amerikos katalikų mokyklų, 
sutelkti nors dalį reikmenų 
ir pradžiuginti Lietuvos moki
nius, pakelti jų mokymo lygį.

Turintys ryšių su mokyklo
mis savo apylinkėse, prašomi 
prisidėti prie šio vajaus. In
formacijos ir kitais reikalais 
kreiptis į Lietuvių katalikų 
religinę šalpą tel. (718) 647- 
2434.’

Vajus užsibaigs ateinančių 
metų sausio 15 d. Surinktos 
gėrybės bus pasiųstos į Lie-

Estai St. Peterburge
Spalio 23 d. St. Peterburge 

įvyko Estų kultūros draugijos 
metinis susirinkimas. St. Pe
terburgo mieste gyvena 5,000 
estų, dar 2,500 gyvena jo apy
linkėse. Pati draugija buvo 
įsteigta 1992 metais. Estai 
Rusijoje toli gražu neturi sa
vo kultūrinei veiklai tokių są
lygų, kokias rusai turi Esti
joje. Pvz. Taline yra 32 rusų 
mokyklos, trys komercinės bei 
technikos mokyklos, taip pat 
aukštesnioji mokykla Narvos 
mieste.

Po 60 metų viena estų mo
kykla buvo įsteigta St. Peter
burge. Toje mokykloje yra mo
koma estų kalba ir istorija. 
Iki 1917 metų St. Peterburge 
buvo septynios estų mokyklos, 
dvi parapijos su savo švento
vėmis, biblioteka. Šios insti
tucijos turėjo ir savo pasta
tus. Bet šiuo metu estai St. 
Peterburge neturi savo šven
tovės, neturi bet kokių patal
pų savo veiklai išvystyti. Tuo 
tarpu vien Taline yra šešios 
rusų šventovės.

St. Peterburgo miesto parei
gūnai suranda įvairių priežas
čių negrąžinti estams kadaise 
priklausiančų pastatų. O to
kių pastatų yra septyni, estų 
pinigais pastatyti.

Estijos kultūros draugija 
mano, kad tik Estijos valdžia 
gali padėti ką nors atgauti iš 
rusų. Tuo tarpu Rusijos val
džia garsiai kalba apie rusų 
mažumos diskriminaciją Esti
joje. v: , o , i •Vizitas Briuselyje

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris L. Linkevičius, grįžęs 
iš NATO būstinės Briuselyje, 
lapkričio 25 d. spaudos konfe
rencijoje pareiškė: “Briusely
je nebuvo nė vieno neigiamo 
atsakymo”.

Per dvi dienas įvykę 17 susi
tikimų su NATO vadovais ir ka
rininkais. Labiausiai buvo pa
brėžiama Lietuvos saugumo 
samprata ir karinės doktrinos 
kūrimo bei praktinio vykdymo 
svarba.

Pasak ministerio, NATO va
dovai visiškai supratę Lietu
vos susirūpinimą dėl militari
zuotos Karaliaučiaus srities. 
Tai esanti ne tik Lietuvos, bet 
ir visų Baltijos kraštų saugu
mo problema. Aptartos galimy
bės Lietuvos kariškiams moky
tis anglų kalbos, nuolatiniam 
darbui pasiųsti į NATO gink-

Galima nusavinti
K. Miulenberg, žinovas iš 

JAV, mano, kad Lietuvos kons
titucijos 23 straipsnis, įteisi
nantis nuosavybės neliečia
mumą, netaikytinas tais atve
jais, kai nuosavybė įgyjama 
neteisėtai. Tokia nuosavybė 
turi būti nusavinta, bet tam 
reikalingas teisinis mechaniz
mas. Jis palaiko socialdemok
ratų frakcijos seime iniciaty
vą, kad atitinkami įstatymai 
būtų priimti.

JAV neperseniausiai priim
tas įstatymas dėl neteisėtu 
būdu įgyto turto konfiskavi
mo padėjo daug efektyviau ko
voti su organizuotu nusikals
tamumu. Vien užpernai pagal 
šį įstatymą iš nusikaltėlių 
atimta 700 mil. dolerių vertės 
turto. Šios lėšos buvo atiduo
tos teisėsaugos institucijoms.

K. Miulenberg paminėjo, 
kad kiekvieną didesnį kaip 
$10,000 vertės susitarimą JAV- 
se privaloma pranešti vyriau
sybės institucijoms. Ameri
kos patyrimas, pasak Miulen- 
bergą, galėtų būti pritaikytas 
ir Lietuvai.

Moterų sekcija
Lapkričio 20 d. Vilniuje įvy

ko Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos moterų sek
cijos steigiamoji konferenci
ja. Joje dalyvavo 103 delega
tės iš 29 partijos skyrių, įsi
steigusių įvairiuose Lietuvos 
miestuose ir rajonuose. Sek
cijos tikslas — žadinti absoliu
čiai lygiateisio žmogaus są
moningumą, keliant moters 
reikšmę ir atsakomybę.

J. Andr.

Talka Lietuvai
Vytas Čuplinskas iš Toron

to nuo rugsėjo mėnesio galo 
iki gruodžio vidurio darbuo
jasi Lietuvoje su jaunimu. Vy
tas sėkmingai baigė daugiau 
kaip trejų metų darbą Kana
dos Lietuvių bendruomenės 
įstaigoje Otavoje, įsigyda
mas naudingos patirties Lie
tuvai.

Savo iniciatyva, pagal Ka
nados federacinės valdžios 
talkos programą Centrinei ir 
Rytų Europai, Vytas paruošė 
programą “Partners in Pro
gress”. Ši programa įgalina 
atskirus asmenis vykdyti la
bai specifinius ir konkrečius

Neparagavęs skonio nežinosi. Mažieji stovyklautojai Lietuvoje prie pietų 
stalo Nuotr. K. Daugėlos

Lietu vinama jūrininkystė
Pasirodė nauja specialaus 

pobūdžio ir aiškios paskirties 
knygelė “Jūriniai įvardai” (ter
minai). Ją paruošė R. Nakas ir 
B. Stundžia. Pastarasis apie 
tai rašo:

“Pirmasis autorius jūrų Itn. 
R. Nakas mokėsi Prancūzijos 
jūrų karo mokykloje. Su juo 
kartu mokėsi ir V. Lapas, bro
lis Lietuvos konsulo Toronte. 
R. Nakas, būdamas karininku 
mokomajame karo laive, 1939- 
1940 m. paruošė žodynėlį, ku
ris, užėjus okupacijoms, nebu
vo atspausdintas. Autorius, 
perėjęs vokiečių ir rusų kalė
jimus, mirė, nesulaukęs nė 
50 metų.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, perėmus iš sovietų 
imperijos prekybos ir žvejy
bos laivyną bei kuriantis karo 
laivynui, reikėjo skubėti, kad 
lietuviai atgautų savo vietą, 
nes ten vyrauja rusakalbiai, 
kurių laivyne yra apie 80%. 
Suradus žodyną, reikėjo jį per
redaguoti, daug ką nereika
lingo ir atgyvenusio išleisti, 
pridėti mūsų pajūrio žvejų 
naudotus terminus, kpt. P. A. 
Mažeikos pasiūlytus, išrink
tus iš inž. L. Balsio rašinių 
apie laivų statybą, ir taip pat 
eilę verstų naujadarų. Būtina 
buvo įvesti ir angliškus termi
nus, nes anglų kalba yra tarp
tautinė jūriniame susisieki
me. Atspausdinta 1000 egzemp
liorių ir nemokamai Lietuvo
je išdalinta laivynams, Van
dens transporto ir Žvejy
bos departamentams, jachtklu- 
biams ir jūrų skautams.

Žodyną kukliomis suaukoto

mis lėšomis išleido Jūrinės 
knygos fondas. Leidinys gau
namas pas iždininką H. Ste- 
paitį, 21 Cosmo Rd., Toronto, 
Ont., M8X 1Z3. Kaina 3 dole
riai.“

Knygelė, pasipuošusi trijų 
spalvų S. Makarevičiaus pa
ruoštu viršeliu, kukli savo vi
daus puslapiais, tartum per 
mažais išsiplėtusiems teks
tams, kurie vietomis pilkoki. 
Bet tai nesulaiko nuo susido
mėjimo negirdėtais, nematy
tais pavadinimais. Pvz., Ansta- 
tas - patalpa ant viršutinio 
denio; Braga - apie laivo stuo- 
bą aptemptas lynas, vartoja
mas jo išvilkimui į krantą ar 
velkant; Skendenos - nusken
dę sužaloti laivai; Učynė - lai
vo supimas ir t.t. Visas vardy
nas užima 53 psl. Vidutiniškai 
kiekviename yra 14-15 įvardų. 
Taigi - žodynėlis nemažas, ga
limas dalykas, gal dar taisyti
nas ar reikalingas papildymų. 
Bet pradžia padaryta. Koauto- 
rius B. Stundžia įvadiniame 
žodyje, dėkodamas bendradar
biams, tikisi, kad “šis netobu
las leidinys gal bus paskatini
mas specialistams toliau tęs
ti jau pradėtą darbą.” Knyge
lė paruošta Toronte, spausdin
ta Vilniuje. S.
Jūrinės knygos fondą parėmė:
$200 - Toronto lietuvių pensi

ninkų klubas; $100 - Hamiltono 
kredito kooperatyvas “Talka”; 
$30 - V. Zelenis, Reseda, CA, JAV; 
$20 - A. Raulinaitis, Burbank, CA, 
JAV.

Visiems mūsų pastangas parė- 
musiems dėkoju - ..-jrr

H. Stepaitis, iždininkas

AfA 
PETRUI BABINUI
iškeliavus amžinybėn, 

liūdesyje ir skausme likusią jo žmoną DANUTĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

O. V. Čėsnos G. B. Čižikai
B. Perkauskienė V. P. Pranckevičiai

PADĖKA 
AfA 

JADVYGAI OŠURKAITEI- 
ALBRECHTIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Londono Šilu
vos Marijos parapijos klebonui kun. K. Kaknevičiui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą; “Pašvaistės" chorui už giedojimą Mišių metu.

Nuoširdų ačiū tariame visiems Londono ir apylinkės lie
tuviams ir kitiems, taip gausiai dalyvavusiems Rožinio mal
dose ir Mišiose bei palydėjusiems velionę į kapines.

Dėkojame visiems už maldas, aukas, gėles ir skausmo 
valandoje pareikštas užuojautas.

Vaikai ir visi Albrechtų giminės

tuvą. Jų išdalinimu Vilniuje 
rūpinsis LKR šalpos atstovė 
Rebecca Martin kartu su Lie
tuvos katalikiškų mokyklų 
draugija.

Mirė Latvijos diplomatas
Dr. Anatol Dinbergs, 82 me

tų amžiaus, diplomatinę tar
nybą pradėjo 1932 m., 1992 m. 
išėjo į pensiją, pasitrauk
damas iš Latvijos ambasado
riaus pareigų, mirė lapkričio 
9 d. savo namuose Vašingto
ne, D.C.

Dr. Dinbergs į JAV atvyko 
1937 m., kur Niujorke buvo 
paskirtas Latvijos konsulo 
pareigoms. Nuo 1941 m., kai 
Latvija buvo okupuota Sov. 
Sąjungos, Vašingtone darba
vosi Latvijos ambasadoje. 1971 
m. Vašingtone tapo Latvijos 
pasiuntiniu.

1991 m. rugsėjo 17 d., kai bu
vo atstatyta Latvijos nepri
klausomybė, tapo pirmuoju sa
vo krašto ambasadoriumi 
JAV-se. Tai istorinis įvykis, 
nes anksčiau Vašingtone vei
kė tik Latvijos misija ar at
stovybė.

Nuo 1988 m. dr. Dinbergs 
glaudžiai darbavosi su Latvi
jos nepriklausomybės kovoto
jais iki buvo atkovota laisvė.

luotųjų pajėgų štabą Lietuvos 
ar Baltijos valstybių atstovą.

Spaudos leidėjų draugija
Lapkričio 24 d. Vilniuje įvy

ko Lietuvos periodinės spau
dos leidėjų draugijos (asocia
cijos) steigiamasis suvažiavi
mas. Jame dalyvavo beveik 70 
krašto spaudos leidėjų ar jų 
įgaliotų atstovų, kurie patvir
tino naujosios organizacijos 
įstatus ir išsirinko vadovybę. 
Draugijos pirmininku išrink
tas savaitraščio "Kalba Vil
nius” vyriausio redaktoriaus 
pavaduotojas Rimantas Šukys, 
vicepirmininkais tapo - “Lie
tuvos aido” vyr. redaktorius 
Saulius Stoma ir “Tiesos” vyr. 
redaktorius Domas Šniukas.

Organizacijos tikslas - gin
ti ekonomines ir politines 
spaudos teises. Joje susivie
nijo skirtingų pažiūrų laikraš
čiai. Sakoma, kad jie galėtų 
būti pavyzdžiu ir politikams.

Lietuvos periodinės spaudos 
leidėjų draugijoje, kaip skel
bia ELTA, nėra didžiausio 
krašto dienraščio “Lietuvos 
ryto” ir “Respublikos” leidėjų.

Spaudos kontrolės valdybos 
duomenimis, šiuo metu Lietu
voje leidžiami 437 laikraščiai, 
219 žurnalų, įregistruota 600 
leidyklų.

trumpalaikius projektus. Pro
grama tinka visokiai privačiai 
iniciatyvai.

Informaciją teikia Christine 
Campbell, Project Officer, 
Baltic Republics, Bureau of 
Assistance to Central and 
Eastern Europe, External Af
fairs, Canada, tel. (613) 943- 
2425.

Per šią programą teikiami 
pinigai lėktuvo bilietui nusi
pirkti, asmeninėms išlaidoms 
padengti, o taip pat ir tech
nikai įsigyti. Technika pa
liekama tame krašte, kuriame 
darbuojamasi.

Lietuvoje Vytas dirba demo
kratijos vystymo srityje. Pa
grindinis dėmesys — skatinti 
jaunimą dalyvauti savo vals
tybės stiprinimo darbuose. 
Įvairiuose Lietuvos rajonuo
se jis vadovauja jaunimo dis
kusijoms, kur išsiaiškinama, 
ką reiškia būti piliečiu demo
kratinėje valstybėje, kaip pri
eiti prie valdžios bei įvairių 
institucijų ir joms pateikti sa
vo rūpimus klausimus. Taip 
pat supažindinama su finansų 
telkimo pagrindais ir infor
macijos organizavimu. Jį glo
boja ir jam padeda Tėvynės są
jungos jaunimo padalinys.

Gabija

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

PADĖKA
1993 metų rugsėjo 16 dieną mirė

AfA
ANTANAS AULINSKAS

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias kartu su klebonu kun. 
K. Kaknevičiumi iš Londono ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame visiems draugams bei pažįstamiems, gau
siai lankiusiems velionį laidotuvių namuose, užjautusiems 
mus žodžiu, raštu, Mišiomis, gėlėmis, gausiu palydėjimu 
mūsų tėvelio jo paskutinėje žemiškoje kelionėje į lietuviš
kas Šv. Jono kapines Anapilyje.

Dėkojame ponioms už pyragus, J. Gurklienei už pietų 
paruošimą.

Visiems nuoširdus ačiū -

dukros - Regina Aulinskaitė ir
Virginia Street su šeima

Dr. A. Dinbergs teisės studi
jas Rygoje vainikavo magistro 
laipsniu, o nuo 1943 iki 1946 
m. politinius mokslus studija
vo Georgetown universitete, 
įsigydamas šių mokslų daktaro 
laipsnį.

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

siuntinius į LIETUVĄ.

į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos
TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas.

Bet kokio skalsaus siuntinių pristatymas 1 namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ..................................................... $1 1 .

MAUIC 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 atvežime jums į namus 

MAGIC BOX r paimsime jau paruoštą nemokamai.

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

Lietuvos centro partijų vadovai 1993 m. lapkričio 14 d. Detroite susitiko su JAV LB veikėjais. Iš kairės: STASYS 
KAŠAUSKAS - laikraščio “Atgimimas” vyr. redaktorius; EGIDIJUS BIČKAUSKAS - seimo vicepirmininkas 
ir kovos su nusikaltimais k-jos pirm.; JONAS URBONAS - LB Detroito apylinkės valdybos vicepirm. ir svečius
iš Lietuvos globojęs VALDAS ADAMKUS - JAV 5-tojo regiono gamtosaugos viršininkas

Jums reikės tik paskambinti

^pTOLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-791 . 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
KONSULINIS PUNKTAS KAUNE

Lenkijos generalinis konsu
latas Vilniuje turi savo konsuli
nį punktą Kaune. Jame lankyto
jus dukart per mėnesį priima 
iš Vilniaus atvykę konsulato 
darbuotojai. Punkto paslaugo
mis norima stiprinti ekonomi
nius, kultūrinius ir kitų sri
čių ryšius.

“GAUDEAMUS” UTENOJE
Akcinė bendrovė “Utenos 

alus” pradėjo gaminti lietuviš
ką šviesų ir stiprų alų “Gaudea- 
mus”. Pasak įmonės gamybos va
dovo Arūno Lubio, “Gaudea- 
mus” turėtų tapti viena popu
liariausių alaus rūšių. Dabar 
populiariausias uteniškių alus 
yra “Bočiai”. Jam tenka daugiau 
kaip pusė visos alaus gamybos. 
Vėlyvą rudenį ir žiemą dides
nę paklausą turi “Baltijos” ir 
“Porterio” alaus rūšys. Alaus 
gamyba Utenoje šiemet gerokai 
didesnė kaip pernai. Akcinė 
“Utenos alaus” bendrovė da
bar kasdien pagamina apie 
13.000 dekalitrų įvarių rūšių 
alaus ir apie 2.500 dekalitrų 
nealkoholinių gėrimų.

KRYŽIAI MEDININKUOSE
Vilniaus muitinės Medininkų 

poste jau atidengtas paminklas 
1991 m. liepos 31 paryčiais va
gonėlyje nužudytiems septy
niems muitininkams. Įspūdingą 
paminklą sukūrė architektai Al
gimantas Šarauskas ir Riman
tas Buivydas. Tas jų kūrinys — 
vagonėlį primenantis graniti
nis sarkofagas su septyniais 
marmuriniais kryžiais ir iškal
tomis žuvusiųjų pavardėmis. Pa
minklą pašventino Vilniaus 
vysk. Juozas Tunaitis. Apie tra
gišką jaunų vyrų mirtį, lig šiol 
nusurastus jų žudikus kalbėjo 
vidaus reikalų ministeris Ro- 
masis Vaitekūnas, Lietuvos mui
tinės departamento direktorius 
Vitalijus Geržonas, Lavoriškių 
muitinės posto viršininkas Ri
mantas Kazakevičius ir Lietu
vos seimo pirm. Česlovas Jur
šėnas. Orkestras sugrojo Lie
tuvos himną, keliomis dainomis 
iškilmėn įsijungė vidaus reika
lų ministerijos vyrų choras “Sa
kalas”. Žuvusiųjų artimieji bei 
iškilmės dalyviai prie paminklo 
padėjo gėlių, uždegė žvakes.

NEGRĮŽUSIŲ KARIŲ MOTINOS
Lapkričio mėnesiais de

monstracijas prie Lietuvos sei
mo rūmų surengia 1991 m. lap
kričio 16 d. įsteigta Lietuvos 
kareivių motinų sąjunga su sa
vo vadove Birute Kairiene. Mo
tinos prašo Lietuvos seimą pri
imti įstatymą, užtikrinantį pa
pildomas socialines garantijas 
asmenims ir jų šeimų nariams, 
kurie buvo pašaukti atlikti bū
tinąją karinę tarnybą sovieti
nėje armijoje 1945-91 m., ten ne
teko sveikatos, žuvo ar mirė. 
Šiemetinė su protestuojančiu 
budėjimu susieta demonstraci
ja buvo pradėta Vilniaus arki
katedroje kun. Kęstučio Lato- 
žos atnašautomis Mišiomis, skir
tomis Lietuvos sūnums, negrįžu- 
siems iš sovietinės armijos. 
Apie demonstraciją “Lietuvos 
ryto” atstovė Inga Liutkevičie- 
nė rašo: “Nepriklausomybės 
aikštėje protesto akcijos daly
viai užsidegė žvakeles prie pa
čių atsinešto amžiną atmintį

■M DĖMESIO PENSININKAMS

Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirti 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 giminėm maisto siuntinius, 
sudarytus Lietuvoje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti 
nuo 5 iki 14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą 
pakvitavimą. Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės 

kokybės prekės.
ŠVENTINIS

Medus........................... ............ 1 kg
Dešra rūkyta ................. ............ 3 kg
Kumpis rūkytas ............. ............ 3 kg
Sūris oland..................... ............ 1 kg
Sviestas........................ ............ 1 kg
Miltai ............................. ............ 2 kg
Cukrus ......................... ............ 3 kg
Ryžiai ........................... ............ 2 kg
Sausainiai..................... ............ 2 kg
Kakava ......................... ............ 1 kg
Šokol. saldainiai............ ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg

simbolizuojančio vainiko. Žu
vusieji, jų jau mirę tėvai buvo 
pagerbti tylos minute. Tokių 
minučių, norint pagerbti kiek
vieną žuvusįjį atskirai, reikė
tų, kaip apskaičiavo sūnų ne
tekusios motinos, 1.205. Tiek 
jaunų vyrų žuvo arba buvo nu
žudyti sovietinėje armijoje po
kario metais. Iš jų 137 nužudyti 

'kankinant, 129 nušauti, 22 sude
gę, 14 nudurtų, 7 dingę be žinios, 
dviem nukapotos galvos kirviu. 
Devynios motinos neteko net 
dviejų sūnų, išleistų į karinę 
tarnybą. Dar 830 jaunuolių iš 
privalomosios tarnybos grįžo su
luošinti, be sveikatos. Iš jų 337 
yra pirmos grupės invalidai, be
veik tiek pat — antros grupės in
validai ...” Šiuos gal dar nega
lutinius duomenis žurnalistė 
I. Liutkevičienė gavo iš Lie
tuvos kareivių motinų sąjungos.
AFGANISTANO PAMESTINUKAI

Savo buitimi nepatenkinti 
ir pamestinukais dabar tapę so
vietinio karo Afganistane vete
ranai. Susirinkę Klaipėdos “Ka
pitolijaus” klube, jie kalbėjo 
apie karo suluošintus žmones, 
sudarkytus likimus. Jų nesu
pranta klaipėdiečiai, bet jiems 
turėtų padėti jau antros laidos 
susilaukusi Zigmo Stankaus at
siminimų knyga “Kaip tampama 
albinosais”. Žurnalistė Aušra 
Pilaitienė, susitikusi su Afga
nistano karo veteranų Klaipė
doje pirm. Gediminu Peleckiu, 
“Lietuvos ryto” skaitytojams 
pasakojo: “Pasak jo, liūdniau
sia, kad iki šiol įstatymiškai 
neapibrėžtas Afganistano karo 
dalyvių statusas, nors Lietuvo
je yra 4.670 tokių žmonių (be
maž 400 jų — klaipėdiečiai). 
Vyrai jaučiasi niekam nereika
lingi, neretai net trukdą val
dininkus su savo problemomis. 
Dešimt klaipėdiečių žuvo karo 
metu, keturi mirė jau grįžę į 
namus. Anais laikais už žuvu
siuosius giminės gavo 300 rub
lių kompensaciją — ir viskas. 
Grįžusieji turėjo šiokių tokių 
lengvatų: pirmumo teisę gauti 
butą, nemokamai važinėti visuo
meniniu transportu, nemoka
mus vaistus. Beliko tik vaistai, 
o dauguma sveikatą jau yra pra
radę, kai kurie tapo invalidais. 
Butų dar neturi 70 karo dalyvių, 
jokios kitos lengvatos nenuma
tytos”. Afganistano pamestinu
kai pagalbos taip pat ruošiasi 
prašyti Lietuvos seimo narius.

ARKLIŲ AUGINTOJAI
ELTA praneša Lietuvos ark

lių augintojų draugijos įsteigi
mą. Tai padaryta žemės ūkio 
ministerijoje įvykusiame ark
lių augintojų suvažiavime. Drau
gijos pirmininku buvo išrink
tas akcinės bendrovės “Veisia” 
vadovas H. Martuzevičius. Lie
tuvos arklių augintojų draugi
ja rūpinsis arklių veislininkys
te, jų veislinių genų fondo iš
saugojimu, tarptautinėmis ark
lių varžytinėmis. Lietuvos ark
lių veislininkystėje jaučiamas 
nuosmukis, atneštas sunkiųjų 
arklių smulkėjimo. 1993 m. sau
sio 1 d. duomenimis, Lietuvoje 
buvo beveik 80.000 darbinių 
arklių ir sportinių žirgų. Lie
tuva tada turėjo keturis vals
tybinius žirgynus. Beveik kiekvie
name jos rajone arklius auginti 
pradėjo akcinės bendrovės ir 
ūkininkai. v

SIUNTINYS
Apelsinai .................................... 2 kg
Citrinos šviežios.....................  500 gr
Kava pupelių..........................  500 gr
Kava tirpstanti........................  200 gr
Mielės ..................................... 100 gr
Majonezas .............................  400 gr
Prieskoniai.............................. 200 gr
Šokoladas............................... 500 gr
Kiaušiniai ..............................  20 vnt.
Aliejus saulėgrąžų .................... 4 Itr.

Kaina (30.4 kg) .................   $123.00
ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBA: Iš kairės sėdi K. Oksas, V. Naudžius, pirm. G. J. Lazauskas, su
važiavimo reng. kom. pirm. M. Marcinkienė, dr. B. Motušienė, V. Jokūbaitis, B. Skorubskienė; antroje eilėje - P. 
Bučas, St. Briedis, ALTOs Čikagos skyriaus pirm. A. Repšienė, sekr. St. Dubauskas. V. Bildušas, K. Burba, A. 
Budreckas, St. Balzekas. jn. Trūksta: dr. V. Dargio, adv. S. Kuprio, E. Oželienės, J. Gaižučio. I. Blinstrubienės

Nuotr. J. Tamulaičio

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 

Hamiltono skyrius savo metinę 
šventę turės gruodžio 12, sekma
dienį. Mišios už mirusias nares 
bus atnašaujamos 10.30 v.r. Narės 
prašomos rinktis prieš Mišias pa
rapijos salėje. Kas galite - pasi- 
puoškite tautiniais drabužiais.

Tuoj po Mišių parapijos salėje 
“Talkos” kredito kooperatyvo 
Hamiltone vedėjas Rimas Saka
las visuomenei paaiškins, kaip 
geriausiai jau dabar pradėti tau
pyti mokslapinigius savo vaikams 
bei vaikaičiams. Po to Regina Cho- 
romanskytė kalbės apie mokesčių 
atsiskaitymą su valdžia (Income 
tax). Ji dirba šioje sirtyje ir nu
rodys galimybes pasinaudoti įvai
riomis valdžios įstaigomis. Abu 
kalbėtojai atsakinės ir į klausi
mus. Būsite pavaišinti kava ir py
ragais. Laukiame visų. Valdyba

LAIMĖS RATAS, rengiamas Me- 
džiotojų-meškeriotojų klubo Gied
raitis valdybos, įvyks gruodžio 
18, šeštadienį, 6.30 v.v. parapijos 
salėje. Įvairūs laimėjimai, kava 
ir užkandžiai. Visi kviečiami daly
vauti.

TRADICINIS ZUIKIŲ balius nu
matytas 1994 m. balandžio 16, šeš
tadienį, Jaunimo centre. Vakaro 
meninės programos dalį sutiko 
atlikti Londono choras “Pašvais
tė”, kuriam vadovauja jaunos kar
tos muzikas. Klubo valdyba visus 
iš anksto kviečia į šį tradicinį po
būvį. Londono choras atvyks su vi
sai nauja programa, j.p.

PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo - a.a. Petro Babino atmi
nimui: $25 - A. G. Grajauskai, L. 
E. Klevai; $20 - A. Garkūnas, K.
H. Žilvyčiai, P. V. Šidlauskai, M.
I. Repečkos, Aid. Gailienė, S. Rau
džiai, A. L. Pintuliai, J. K. Januš- 
kevičiai, P. Z. Sakalai, J. A. Skais
čiai, J. G. Krištolaičiai, A. Pet- 
raitienė, V. J. Svilai; $10 - S. Ma- 
tukaitienė, P. M. Šiuliai, A. Leš- 
čienė, P. S. Kanopai, A. Didžba- 
lienė; a. a. Edvardo Galinio atmi
nimui: $20 - A. Petraitienė, Z. Čeč- 
kauskas, P. E. Armonai, J. G. Kriš
tolaičiai, L. E. Klevai; $10 - P. M. 
Šiuliai, P. S. Kanopai, J. A. Skais
čiai.

KLF dėkoja už aukas.

PADĖKA
Įvykus nelaimei, teko išbūti Šv. 

Juozapo ligoninėje keturias savai
tes. Per tą laiką turėjau labai daug 
lankytojų.

Nuoširdus ačiū jums visiems, 
kurie mane lankėte. Ačiū už mal
das, dovanas, atvirukus su linkė
jimais. Ypatingai dėkoju brolie
nei Genutei ir broliui Algiui Gra
jauskams, kurie paėmė mane pas 
save iš ligoninės ir globojo iki 
sustiprėjau. Teatlygina Visagalis 
Dievas jums visiems, visiems!

Su nuoširdumu, dėkingumu ir 
malda- Ant. Mikšienė

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

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E.. Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arbi 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-' 
vežame autobusu keleivius į M on t-' 
realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .- 

(Esu "Union Gas” ZA 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

VYSKUPO M. VALANČIAUS 
lituanistinė mokykla iškilmingai 
pažymėjo mokyklos mokslo metų 
pradžią ir praeitų metų užbaigimą 
spalio 24 d. Aušros Vartų parapi
jos šventovėje ir salėje. Mišias at
našavo kun. L. Januška, OFM. Iš
kilmingo akto iškilmėse, salėje 
vadovavo mokyklos vedėja O. Sta
nevičiūtė.

Iškilmėse dalyvavo kun. L. Ja
nuška, OFM, KLB švietimo komisi
jos pirm. G. Paulionienė, KLB Ha
miltono apylinkės vicepirm. B. 
Mačys, “Talka” kredito koopera
tyvo Hamiltone valdybos pirm. J. 
Stankus, KLK moterų dr-jos Ha
miltono skyriaus atstovė R. Cho- 
romanskytė, mokyklos tėvų komi
teto pirm. A. Čerškus ir lituanis
tinių kursų mokytojai Mindaugas 
Leknickas ir Vida Stanevičienė.

Šiose iškilmėse buvo įteikti 
pažymėjai, dovanos ir užbaigimo 
plaketes: Julijai Enskaitytei, Mar
tynui Grigėnui ir Vladui Keparu- 
čiui, baigusiems X-to skyriaus 
programą. Linkime daug sėkmės 
abiturientams tęsti savo moky
mąsi.

Aukštesniųjų kursų mokiniai 
mokosi Šv. Marijos gimnazijoje 
antradieniais nuo 5 v.p.p. iki 8 
v.v. Kursų mokytojai - Mindau
gas Leknickas ir Vida Stanevi
čienė. Mokiniai gali įsigyti X, XI, 
ir net XIII skyriaus užskaitas.

Priešmokyklinio iki VIII sky
riaus mokiniai, mokosi šeštadie
niais nuo 9.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
Šv. Juozapo mokykloje. Priešmo- 
kyklino skyriaus jnokytojas - Ma
tas Stanevičius, I ir II skyrių - 
Stasys Bakšys; III, IV ir V sk. Rūta 
Kamaitytė ir Loreta Mačytė; VI, 
VII ir VIII sk. Onutė Stanevičiū
tė. Dainavimo mokytojos — Irena 
Čerškienė ir Rūta Valaitienė.

Pirmos Komunijos pamokos II-ro 
skyriaus mokiniams jau prasidėjo 
šeštadieniais. Dėl registracijos 
ir informacijos prašome skambinti 
Stasiui Bakšiui tel. 527-5563.

Spalio 9, šeštadienį, Algimantas 
Merkevičius, Robertas Rimas ir 
Petras Vaičiūnas aplankė mūsų 
mokinius. Tai Lietuvos džiudo 
čempionai, atskridę dalyvauti Pa

Mielą draugą, darbštų visuomenininką

JONĄ STANKŲ,
švenčiantį septyniasdešimtąjį gimtadienį, 
nuoširdžiai sveikiname ir ta proga siunčiame įnašą
- $480 KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:
P. Z. Sakalai, V. J. Pilkauskai, A. E. Kybartai, St. P. Daliai, 
J. G. Krištolaičiai, P. S. Kanopai, R. L. Konteniai, J. A. Gied
riai, E. Lengnikas, A. L. Pintuliai, S. Kuzmickai, P. V. Šid
lauskai, J. A. Skaisčiai, A. Garkūnas, J. L. Stungevičiai, K. 
H. Žilvyčiai, J. E. Bajoraičiai, J. O. Petrūnai, S. O. Žvirbliai,
L. J. Koperskiai, L. A. Pliuros, St. Panavienė, J. A. Giedrimai,
J. R. Pleiniai. 
Hamilton, Ont.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ AT V A « LIETUV1V kredito 
JL AJLlVzV 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”

saulio džiudo varžybose Copps 
Colliseum Hamiltone. Algiman
tas ir Robertas laimėjo VH-tą 
vietą. Jie pademonstravo džiu
do techniką, o jų treneris Rober
tas Vaičiūnas paaiškino džiudo 
principus ir atsakinėjo į mokinių 
klausimus. Dėkojame jiems ir lin
kime sėkmės ateitį.

Tradicinė Kalėdų eglutė “Nuos
tabioji naktis” įvyks gruodžio 12, 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo cent
ro salėje. Kviečiame tėvelius, se
nelius, draugus ir visus parapi- 
piečius atsilankyti ir pamatyti ste
buklingą vaizdą, paruoštą mokyto
jų ir mokinių. Lauksime jūsų gau
saus dalyvavimo.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų visiems. Pasimatysi
me - 1994 m. sausio 8, šeštadienį.

Loreta Mačytė

St. Catharines, Ont.
PRAĖJO LABAI GRAŽI vasa

ra, ir niekas per daug nesirgulia
vo. Dvasinis gyvenimas gana stip
rus, todėl tikimės, kad taip ir to
liau bus. Reikėtų neužmiršti, kad 
vienas, kitas mūsų tautiečių jau 
artėja prie 90 m. amžiaus ir dar 
nė nemano pasiduoti. Atlieka vi
sas savo bendruomenės bei tauti
nės parapijos nario pareigas ir 
dalyvauja visoje mūsų veikloje. 
Naujasis bendruomenės pirm. Jo
nas Dervaitis — tai bene patvariau
sias lietuvybės veikėjas, ypač pa
sižymėdamas bendruomenės mo
kesčių bei aukų rinkime.

IŠKILMINGOS PAMALDOS už a.a. 
SOFIJĄ ULBINIENŲ įvyko praei
tą sekmadienį. Velionė buvo dide
lė viso mūsų Niagaros pusiasalio 
lietuvybės veikėja, savo laiku va
dovavusi gerai veikiančiai tauti
nių šokių grupei “Nemunas”. Tu
rėjo didelių gabumų ir kitiems me
no dalykams. Kilme - vilnietė. Su 
savo vyru Steponu anais nepriklau
somybės laikais sudarė stiprią jė
gą Rytų Lietuvoje. Išaugino gra
žią šeimą, tai jos gausios atžalos 
ir užėmė mūsų šventovę. Kor.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

KLF už aukas dėkoja.

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 
dyd( iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
JAV LB Bostono apygardos 

apylinkių vadovų suvažiavimas 
1993 m. spalio 17 d. įvyko Rhode 
Island valstijos Providence 
mieste, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Suvažiavimas 
pradėtas kun. Antano Švedo, 
MIC, atnašautomis Mišiomis. 
Su pagrindiniais veiklos dar
bais dalyvius supažindino LB 
Bostono apygardos valdybos 
pirm. Česlovas Mickūnas ir ižd. 
Jonas Čereška. Pastarasis nu
siskundė, kad apylinkės iždui 
kenkia nepilnas solidarumo mo
kesčio surinkimas apylinkėse. 
Apygardos apylinkių praneši
mus padarė jų valdybų pirmi
ninkai: Bostono — Aidas Kup
činskas, Brocktono — Stasys 
Eiva, Cape Cod — Alfonsas Pet
rulis, Providence — Aldona Kai
rienė. Worcesterio apylinkės 
atstovas suvažiavime nedaly
vavo, pranešimas nebuvo at
siųstas. Iš Kennebunkporto se
niūnijos atsiųstą kun. Rafae- 
lio Šakalio, OFM, pranešimą 
perskaitė apygardos valdybos 
sekr. Regina Petrutienė.

Iš apylinkių pranešimų paaiš
kėjo, kad LB seniūniją Kenne- 
bunkporte sudaro tik devyni 
lietuviai pranciškonai. Jų ei
les buvo padidinę trylika iš Lie
tuvos atsikviestų jaunuolių pa
siruošti kandidatais į pranciš
konų ordinę. Ši grupė jau grįžo 
Lietuvon dirbti pastoracinio 
darbo. Pranciškonai Kretingos 
šventovei už 82.000 dolerių nu
pirko elektroninius vargonus. 
LB Brocktono apylinkės sąra
šuose įrašyta 260 narių, tačiau 
veiklon įsijungia tik apie 70. 
Narių skaičius padidėjo ir jų 
veikla sustiprėjo LB Cape Cod 
apylinkėje. 1974 m. ten buvo 
15 narių, o dabar yra beveik 
pusantro šimto. Suvažiavime 
buvo klausiama, kas dabar fi
nansiškai rems Lietuvos amba
sadą Vašingtone? Paliesti ir 
PLB ryšiai su JAV LB. Kai ku
rie suvažiavimo dalyviai norė
jo žinoti — kas ir kam yra pa
valdus bei atsakingas.

Čikagietis žurnalistas Edvar
das Šulaitis 1993 m. spalio 15 
d. savo šeimos ir bičiulių bū
relyje atšventė amžiaus šešias- 
dešimtpenkmetį. . Kartu buvo 
prisiminta ir spaudos darbo 
keturiasdešimt penkerių metų 
sukaktis, gerokai stipresnė jau
nystės metais, kai jis rašydavo 
ir apie sportą. Sukaktuvinin
kas dabar daugiau laiko skiria 
visuomeninei veiklai. Jis yra 
Kompozitoriaus Vlado Jakubė- 
no draugijos pirmininkas sa
viveiklinio “Vaidilutės” teat
ro Čikagoje vicepirmininkas, 
Cicero “Ateities” sporto klubo 
vadovas.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos valdyba 1993 m. 
spalio 25 d. posėdyje aptarė Mel
burne leidžiamo savaitraščio 
“Tėviškės aidai” problemas. 
Valdybos pirm. Edvardas Šid
lauskas pakvietė buvusį ilga
metį šio laikraščio red. kun. 
dr. Pranę Dauknį malda prisi
minti a.a. Kazimierą Mieldažį, 
mirusį 1993 m. rugsėjo 25 d. Ve
lionis nuo 1986 m. dirbo “TA” 
administratoriumi, o nuo 1989 
m. sausio 1 d. kun. dr. P. Dauk
nį pakeitusiu redaktoriumi. Da
bartinė “TA” redaktorė yra iš 
Lietuvos atvykusi dr. Aurelija 
Sadauskienė. Su finansinėmis 
“TA” problemomis posėdžio da
lyvius supažindino valdybos 
ižd. Aleksandra Volkienė. Pre
numeratos nepadengia šio sa
vaitraščio leidybos išlaidų.

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 $10O. 
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 Balalšiai ..........................................(514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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

Lėšoms telkti valdyba Lietuvių 
namuose per metus sekmadie
niais surengia šešerius pietus. 
Jais rūpinasi renginių vadovai 
Juozas Keblys ir Antanas Jan
kevičius. Finansinė parama tel
kiama ir kitais būdais. Valdy
ba išleis ir “Tėviškės aidų” 1994 
m. kalendorių. Problemas padi
dins tais metais Australijos paš
to laikraščių persiuntimo pa
branginimas 20-23%.

Britanija
DBLS tarybos suvažiavime 

Wolverhamptone š. m. spalio 
9 d. dalyvavo tarybos prezidiu
mo pirm. Kastytis Baublys su na
riais, DBLS skyrių, skautų, jau
nimo atstovai, Lietuvos ambasa
dos I sekr. A. Misevičius ir ke
li svečiai iš Londono. Suvažia
vimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
DBLS tarybos pirm. K. Baublys, 
primindamas, kad išeivijos lie
tuviai sekančią vasarą kviečia
mi pasinaudoti Lietuvoj organi
zuojama vaikų stovykla ir tra
diciniais lituanistikos kursais 
jaunimui. Apie lietuvius skau
tus Britanijoje kalbėjo Juozas 
Maslauskas, dėkodamas jų veik
lą remiantiems DBLS skyriams, 
organizacijoms ir pavieniams 
tautiečiams, žurnalą “Lithua
nia” leidžiančiai Marijai Ba
ronienei. DBL jaunimo sąjun
gos pirm. Elena Augaitytė su
pažindino su vietine lietuvių 
jaunimo veikla. Aštuntąjį pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą aptarė Paulius Markevi
čius, jo organizatorius Brita
nijoje. Lietuvos ambasados I 
sekr. A. Misevičius pabrėžė, 
kad nuo sovietinės okupacijos 
pasitraukę lietuviai lengvai 
gali atgauti Lietuvos pilietybę, 
neprarasdami ir Britanijos pi
lietybės. Jiems galioja dvigu
bos pilietybės įstatymas, pri
pažįstamas ir Britanijos.

Prancūzija
Prancūzijos LB tarybos rin

kimai korespondenciniu būdu 
buvo pravesti 1993 m. birželio 
6 d. Balsavo 129 PLB nariai, 11 
balsavimo lapų pripažinta ne
galiojančiais. Balsų gavo ir ta- 
rybon buvo išrinkti: R. Bačkis 
— 100, P, Liutkus — 88, K. Paliu
lis — 88, J. Ch. Mončys — 83, U. 
Karvelis — 69, Ž. Klimas — 66, D. 
Krištopaitytė-Hermann — 60, J. 
Caspar — 59, R. Cahouet — 55, Ž. 
Mikšys — 53. 1993 m. liepos 1 d. 
įvykusiame išrinktųjų posėdyje 
PLB tarybos pirmininku buvo 
pasirinktas K. Paliulis, o val
dybą sudarė: pirm. R. Bačkis, 
vicepirmininkas ir iždininkas 
P. Liutkus, vicepirmininkas ir 
generalinis atstovas J. Ch. Mon
čys, sekretorė R. Cahouet ir na
rė M. Rubackytė.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Dvejopų ginklų kariai
Kun. KAZIMIERAS AMBRASAS

Ateis Visų šventė, reiks mums 
išvažiuoti,

Paliksim broliukus daineles 
dainuoti...

Taip kadaise dainuodavo 
rudeniop į Lietuvos kariuo
menę pašaukti vyrai, atsisvei
kindami su namiškiais, ypač 
su jaunesniais broliais, kurie 
likdavo namuose.

Mūsų gimtinėje prie Nemu
no ir Baltijos, kaip neseniai 
rašė laikraščiai, šios priva
lomos pareigos atlikti šiemet 
buvo pašaukti 4.500 nuo 18 ligi 
27 metų jaunuoliai. Keista ir 
kartu nepaprastai džiugu, kad 
poligonai ir kareivinės, ke
liai ir miškai, tiek metų gir
dėję svetimą kalbą šnekan
čius, slepiamos spalvos uni
formomis apsirengusius kariš
kius, dabar išgirs lietuvišką 
dainą, lietuvišką kalbą, išvys 
savosios šalies pajėgiausią 
jaunimą.

Dainos ir kančios
Ak, toji lietuviška milinė! 

Ta lietuvių kareivių ir karinin
kų daili uniforma, nublizginti 
batai, sagos, eiklus žingsnis 
ir praeivių akis traukiąs žvilgs
nis, ypač tada, kai jie darniai 
trenkia į gatvės grindinį, žen
gia išsirikiavę lygiomis greto
mis, skambiai traukią: “Mes, 
Lietuvos kareivėliai, niekad 
nedejuojam, visad linksmi, vi
sad greiti sau dainas dainuo
jam ...”

Tačiau kai kieno atmintyje 
ne visada išlikęs toks gražius 
prisiminimus sukeliąs vaiz
das. Ne vienam atmintin giliai 
įsirėžę grubia ranka plėšomi 
karininkų antpečiai, nuo krū
tinės draskomi medaliai arba, 
kaip to į Prieuralės kalėjimą 
išvežto ir kameroje per tardy
mą nušauto generolo Ladygos 
kūnas, gulįs paslikas ant grin
dų. Daugelis pamena tuos lai
kus, kai viena valdžia būdavo 
nakčia, o kita — dieną. Pame
na, kai ne vieno miestelio gat
vėse ir aikštėse, suguldyti ei
lėmis, šunų ir kačių apgrauž
tais, “liaudies gynėjų”, vadi
namų stribais, šautuvų buožė
mis sudaužytais ir batais nu
spardytais veidais gulėjo lie
tuviškom, sudraskytom, krau
ju aptekusiom karinėm unifor
mom, neretai ir pusnuogiai 
išniekinti Lietuvos ereliai. 
Ne vieną jų su plyštančia iš 
skausmo širdim, eidama pro 
šalį lietuvė moteris ar mer
gaitė neturėjo teisės pavadinti 
sūnum, vyru, sužadėtiniu, ne
drįso prisipažinti, ašaros nuo 
skruosto nubraukti, nes jos 
laukė tremtis, kalėjimas, bai
sūs kankinimai...

Minėkime ne pragaištį...
Dabar visi sveikiname tuos, 

kurie stovi uniformuoti, su 
vėliava priekyje, buvusius ir 
esamus Lietuvos karius, kurių 
pirmtakams 1918 lapkričio 23 
Vilniuje buvo išleistas pirma
sis Lietuvos kariuomenei įsa
kymas, ir ši diena pradėta mi
nėti kaip kariuomenės šventė. 
Taigi nuo tos dienos jau pra
bėgo 75 metai. Graži sukaktis, 
perpinta daugeliu minėjimų, 
bet dar daugiau skaudžių ir 
sielvartingų datų. Kai kurios

pame vieno galingiausio Ka
raliaus sūnumis ir dukromis, 
Kristus kunigo lūpomis taria: 
“Imki šį baltą krikšto drabu
žį ir jo nesutepk ...”

Tai nepaprastai svarbus įpa
reigojimas visam mūsų gyve
nimui, tai garbinga kiekvie
no mūsų pareiga. Šia pareiga 
mes galime džiaugtis, kad ga
lingiausias valdovų Valdovas, 
išmintingiausias karalių Ka
ralius mus padarė savo vai
kais. Tačiau kiekvienas vaikas 
turi savo kilnias pareigas.

Jei kareivis ir karininkas 
tiek taikos metu, tiek ir mū
šio valandomis turi gerbti ir 
saugoti savo uniformos garbę, 
tai ką kalbėti apie Kristaus 
Karaliaus karius, kuriuos Jis 
išleido žemėn kovoti su savo 
blogais palinkimais — apkal
ba, pykčiu, barniais, nesaikin
gumu. Kristus Karalius, taip 
mylėjęs mus kiekvieną, paro
dė savo didžiąja Meile, Di
džiausiąja Auka, kad mes vi
sur: tiek namuose su savai
siais, tiek svetur su pažįsta
mais, giminėmis ar pirmąkart 
sutiktaisiais, be reikalo ne- 
pakeltume nei balso, nei 
kumščio, nei paleistume va
lion kitų nepažabotų savo geis
mų, kad nesulaužytume ištiki
mybės, kad laikytumės žodžio 
ar prie altoriaus priesaikos, 
duotos savo žmonai ar vyrui.

Kasdienybės kariai
Mes kiekvienas esame ka

riai, Kristaus Karaliaus ka
reiviai, moką su galingu va
lios, proto, savo gražių ir tvir
tų lietuviškų tradicijų ginklu 
išlaikyti ne tik kas Dievo, mū
sų Karaliaus įsakyta — nevok, 
nesakyk netiesos, nesivaikyki 
kitų dievų, gerbk ir prižiūrėk 
savo seną tėvą ir motiną, bet 
ir mylėk Dievą visa savo šir
dimi, visa siela, visu protu, 
o savo artimą kaip pats save.

Kiekvienas krikščionis — tai 
tvarkinga uniforma apsitaisęs 
karys, mokąs branginti ir my
lėti savo gimtąją kalbą ir jos 
rūpestingai mokąs savo vai
kus, kad nebūtų nutraukta toji 
šimtmečiais puoselėta ir mū
sų protėvių nuo neatmenamų 
laikų išsaugota graži svetin
gumo, paprastumo, tėvynės 
meilės tradicija. Ji įaugusi 
į mūsų kraują su motinos lop
šine, su tuo ilgais rudens va
karais dūzgiančio ratelio gar
su ir krintančių lapų šlame
siu ...

Tebūna mūsų gyvenimas tiek 
šeimoje, tiek ir kiekvienoje

Dalis Kanados lietuviu jaunimo (KLJS) metiniame savo suvažiavime 1993 m. spalio 30 d. Toronto Lietuvių namuose
Nuotr. M. Stanevičiaus

Jaunimas diskutuoja ir šoka
Į metinį KLJ sąjungos rengi

nį 1993 m. spalio 30 d. Toronto 
Lietuvių namuose susirinko 
maždaug 35 asmenys. Visiems 
buvo labai įdomu susitikti, nes 
mes daug ko gero esame atsie
kę. Šio susirinkimo metu daug 
laiko praleidome, kalbėdami, 
kaip pritraukti daugiau jau
nimo į mūsų veiklą. Aišku, sun
ku prisijungi, jei kalbai angliš
kai arba silpnai lietuviškai. 
Nėra pritraukimo, ryšio, para
ginimo. Jei jaunimas norėtų 
susipažinti, prisijungti ir da
lyvauti lietuviškoj veikloj - 
tai vykti į kongresą būtų geras 
pasirinkimas.

Po susirinkimo pradėjome 
ruošti šio vakaro šokius. Jie 
prasidėjo 8 v.v. Prisirinko la
bai daug jaunimo, pažįstamų 
ir svečių. Visiems buvo labai

smagu. Šokių pabaigoje buvo 
renkamos geriausios šio vaka
ro kaukių aprangos. Padrauga
vę išėjome linksmi ir skirstė- 
mės į namus.

KLJ sąjungos svarbiausias 
tikslas - sujungti jaunimą, su
sipažinti, diskutuojant dabar
tinius įvykius pasaulyje bei pa- 
silinksiminti. Kongreso klau-

simais prašoma kreiptis: Aure
liją Balaišytę tel. (416) 533-9880, 
pirm. Oną Stanevičiūtę tel. 
(905) 627-0624 arba vicepirm. 
Daivą Baršauskaitę tel. (416) 
234-1389.

Kviečiame visą jaunimą gau
siai dalyvauti Aštuntame pa
saulio lietuvių jaunimo kong
rese, kuris įvyks 1994 m. lie
pos 12-31 d.d. Lietuvoje ir Ang
lijoje. Aurelija Balaišytė

SKAITYTOJAI I’ASISAKO
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Rašinio apie Vladą Būtėną papildas

bendruomenėje kaip sąžinin
go, stropaus ir pavyzdingo 
kareivio tarnyba. Jai pasibai
gus, dosniausias iš visų kara
lių, galingiausias iš visų val
dovų ir teisingiausias iš visų 
prezidentų — Kristus Karalius 
— galės kiekvienam iš mūsų 
tarti: “Ateikite, mano Tėvo 
palaimintieji, paveldėkite 
nuo pasaulio sukūrimo jums 
paruoštą karalystę! Nes aš bu
vau išalkęs, ir jūs mane paval
gydinote, buvau ištroškęs, ir 
mane pagirdėte, buvau kelei
vis, ir mane priglaudėte” (Mt 
25,34-36).

Tad minėdami mūsų lietu
viškos rikiuotės buvusių ka
ro vyrų garbingą sukaktį, iš
tikimai visi kartu klausykim 
ir to Karaliaus, kurio paža
dai visad buvo ir bus ištesėti, 
kuris nebijo nei rinkimų, nei 
santvarkų pasikeitimo. Jis — 
amžinas, didis ir nepralenkia
mas gerumu ... '

ZAUERVEINO KOVA UŽ 
LIETUVYBĘ

Jau seniai laikas vėl atsiliepti 
- ačiū pasakyti už vis dar regulia
riai ateinančius pas mane “Tėviš
kės žiburius”. Dėkui! Dėkui! Jūsų 
laikraštis mano pats geriausias in
formatorius apie Tėviškės reika
lus. Kad jis ir neskubus - tai ne 
taip svarbu. Man svarbiau turinio 
kvalitetas. O aš geresnio nežinau! 
Ir vėl - nuoširdus ačiū!

O kodėl man neprisidėti? Jūs jau 
ne kartą mano straipsnelių ir ei
lėraštukų esate išspausdinęs. Ir 
už tai esu dėkingas. Todėl drįs
tu kuo nauju Jums prisistatyti.

Kitais metais gruodžio mėnesį 
sueis 90 metų nuo daktaro Jurgio 
Zauerveino mirties Norvegijoje. 
O mane jau seniai jaudina jo gy
venimas ir jo darbai - už lietuvy
bę Rytprūsiuose. Deja, nepasiekė 
anais laikais šis taurus žmogus 
savo tikslo, pralaimėjo. Bet ar iš 
tikrųjų. Manau, kad to darbo vai
siai, kurį tada dirbo, dar šian
dieną noksta: gerbiamam dakta
rui Basanavičiui nepavyko išleis
ti Zauerveino lietuviškų eilėraš
čių, tad aš juos Vilniaus univer
sitete nusifotokopijavau. Dauge
lį jų išverčiauvį dr. Zauerveino 
gimtąją vokiečių kalbą. Spausdi
no knygelę vokiška leidykla Vil
niuje (atleiskite, kad jie ten ne
turėjo tokio pat gero popieriaus, 
kaip mes vakaruose . ..).

“Sauerwein-Gedichte” (“Rūgš
taus vyno eilėraščiai”) memora- 
liniems metams išėjo. Knygelė bu
vo labai iškilmingai sutikta Vil
niuje, “Vagos” knygyne. Ją pri-

SIŪBUOJANTYS ARKLIUKAHS LA TVIJOS
PUIKI DOVANA priešmokyklinio amžiaus vaikams, 
pagaminta Latvijoje iš paties geriausio Baltijos kraštų beržo.

$50 (visi mokesčiai kainoje)

Siūbuojantys arkliukai gaunami mūsų sandėlyje Scarborough ir knygų parduotuvėse Latvių centre 
Toronte, 4 Credit Union Dr., tel. 757-1 482 ir Latvių namuose Hamiltone, 16 Queen St. N., 
tel. 523-0621. Pristatomi bet kur Kanadoje primokant $10 už vieną arkliuką. Pasiuntimas 
į JAV kainuoja $20 už vieną arkliuką.

/V# ' /V . Pradžiuginkite vaiką ta ypatinga dovana.
Užsakydami siųskite čekį ar pašto perlaidą (money order) kanadiškais doleriais šiuo adresu:
VENTA IMPORTS, 670 Coronation Dr., Unit 3, Scarborough, Ont. M1E 4V8.

Tel. (41 6) 287-3893 arba 1 -800-563-7442.

statė prof. Kilius (Vilniaus uni
versiteto vokiečių kalbos kated
ros vedėjas). Kalbėjo į gausiai 
susirinkusius (dieną prieš Vokie
tijos prezidento von Weizsaecker 
apsilankymą Lietuvoje!). Dar dau
giau: Vokietijos ambasadorius 
Reinhart Krause, Lietuvos rašy
tojų sąjungos pirmininkas p. Mar- 
tinkus, sekretorius p. Sventickas, 
prof. Domas Kaunas, rašytojas Jo
kūbas Skliutauskas (kuris knygoje 
rašo apie Zauerveino reikšmę) ir 
kiti. O beveik visi svarbūs laik
raščiai Lietuvoje apie tos knygos 
pasirodymą šiltai pranešė (“Lite
ratūra ir menas” 44/1993.X.30; “At
gimimas” 42/1993.X.27; “Gimtasis 
kraštas” 43/1993.X.28; “Lietuvos 
aidas” X.21; “Vakarinės naujie
nos” X.21; “Tiesa” X.22; “Respub
lika” X.22; “Lietuvos rytas” X.23).

Prašyčiau, kad ir “Tėviškės ži
buriai” atsilieptų.

Alfredas Franckaitis,
Vokietija 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
REDAKCIJAI

Gal pamenate, lankiausi jūsų 
redakcijoje, turėjau gerą progą 
susipažinti su puikiu jūsų kolek
tyvu. Norėčiau per jūsų laikraštį, 
pareikšti padėką man padėjusiems 
žmonėms.

Viešnagės Toronte metu buvau 
apsistojęs pas Primą ir Bronių 
Saplius. Jie tėviškai rūpinosi ma
nimi, sudarė geras kūrybines są
lygas. Jų dėka susipažinau su 
įdomiais žmonėmis, išeivijos gy
venimo veikla, sužinojau daug ma
no kartai nežinomų istorinių fak
tų. Visa tai praplėtė mano akira
tį, padėjo geriau suprasti, pajusti 
išeivijos kultūros savitumą, isto
rinį reikšmingumą.

Noriu padėkoti ponui Kulniui, 
padėjusiam suorganizuoti jau 
antrąją mano vitražų darbų pa
rodą Toronto Lietuvių namuose.

Dėkoju visiems už parodytą dė
mesį ir gerą širdį.

Rolandas Bulavas, 
dailininkas-vitražistas iš Lietuvos

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Apie savo rašinį, pavadintą 
“Plačiašakis spaudos darbuo
tojas / Žurnalisto Vlado Būtėno 
septyniasdešimtajam gimtadie
niui” (žiūr. T.Ž. 1993.XL9. - 
Nr. 45) noriu šį tą paaiškinti - 
truputį daugiau, negu aiškinta 
redakcijos prierašu, jį papil
dyti.

Vladą Būtėną-Ramojų, ke
lių dešimtmečių draugą ir ko
legą, paskutinį kartą susiti
kau 1993 metų balandžio 18 Či
kagos priemiestyje Berwyn, 
IL, operos “Norma” pastatymo 
proga. Ten, Morton vid. m-los 
vestibiulyje, jis man atsklei
dė savo nelaimę: turįs labai 
piktybinį pūslės vėžį, pradė
ti tyrimai, juos seksią dvi ope
racijos.

Birželio pradžioje atėjo jo 
laiškas, datuotas 1993. VI. 1. 
Laiške pakartojo ką sakęs 
Morton m-loje, patvirtino ope
racijų datas. Voke radau ir 
du mašinraščio puslapius jo 
žurnalistinės biografijos. Laiš
ke priminė, kad gruodžio 2 jam 
sueis 70 metų amžiaus ir pra
šė, naudojantis atsiųstais duo
menimis, parašyti “straipsnį 
sukakties proga arba nekrolo
gą” (svetimženkliuos jo žodžiai).

Po liepos 2 padarytos radi
kalios operacijos jis nebeat
sigavo, o tolydžio vis labiau 
nyko. Laiškus jam rašiau buto 
adresu, kaip ir daugelis kitų 
draugų, kolegų, gerbėjų. Žmo

na Dalia jam ligoninėje per
skaitydavo. “Tėv. žiburiams” 
straipsnį parašęs, bet dar ne- 
išsiuntęs, spalio 22 ryte jam 
paskambinau į ligoninę. Išgir
dau silpno, razignavusio sun
kaus ligonio balsą. Pokalbis 
užtruko dvi ar tris minutes - 
mano guodžiančios tirados, jo 
kur ne kur paskiri žodžiai. Be
liko viltis, kad gal kaip nors 
iki gruodžio antrosios ištvers, 
kaip nors tą aukštą 70-tą slenks
tį peržengs. Deja, kaip visi jau 
žinome, Vladas Būtėnas-Ra- 
mojus iš žiaurių fizinių kan
čių buvo išvaduotas 1993 metų 
lapkričio 7-sios 21.30 vai. Či
kagos laiku. Lapkričio 12 d. 
jo kūną priglaudė Čikagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės.

Šiuo prierašu prie minėto 
straipsnio jaučiuosi išpildąs 
bičiuliui Vladui duotą paža
dą. Ilsėkis, Mielasis, po Lie
tuvos išeivių sostinės dangum!

Alfonsas Nakas

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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCT0RJR
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

jų giliais randais yra paliku
sios daugelio žmonių sąmonė
je, o kai kurios dar ir šian
dien tebėra opios visos tautos 
širdyje ... Tačiau, kaip tame 
poeto eilėraštyje: “Minėkim 
ne pragaištį, mirtį, kapus ...”

“Be reikalo nepakelk...”
Kai Lietuvos kariuomenės 

baigusiems karo mokyklą ka
riūnams būdavo įteikiamas 
kardas, suteikiamas laipsnis, 
ta iškilminga proga išsirikia
vusių draugų, hierarchijos ir 
valstybės atstovų akivaizdoje 
jaunajam karininkui būdavo 
tariami tokie reikšmingi žo
džiai: “Be reikalo nepakelk, 
be garbės nenuleisk!”

Šie žodžiai šiandien tinka 
tiek karine uniforma vilkin
tiems, tiek ir mums visiems, 
nepaisant, ar jis būtų vyras, 
ar moteris. Juk mes visi esa
me vieno Karaliaus, Kristaus 
karaliaus, kurio šventę kas
met švenčiame, kariai. Prieš 
Jį visi mes esame lygūs, vi
si esame atsakingi tiek už sa
ve, tiek už savo šeimas. Atsa
kingi už savo dar varguose ir 
prieštaravimuose besimuis
tančių tautą.

Visiems, kaip tiems prieš 
keliasdešimt metų Lietuvos 
karininkams, taip ir mums 
per Krikštą, per kurį mes tam-

NORDLAND EXPRESS fl A R /I R Perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

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

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

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

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel

JAV dol. Kan. dol.

....12.00, ..15.00. r 
I 
l

Gavėjas ; i

r

Tel:

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

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

i
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A. a. rašytojas VYTAUTAS TAMULAITIS

Nutilo Svirplio Muzikanto daina
ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Vienas po kito iškeliauja į 
anapus didieji kūrėjai, užaugę 
ir subrendę nepriklausomoje 
Lietuvoje. Giliai suleidę šak
nis gimtosios žemės dirvonuo
se, jie kūrė mūšy kultūrą: for
mavo lietuvių kalbą, rašė lite
ratūrą, piešė ir vaizdavo žmo
nių gyvenimą, siedami jį su is
torine tikrove. Be jų įnašo ne
būtų buvus įmanoma tokia stip
ri dvasinė rezistencija pačiu 
nelaimingiausiu tautai laiko
tarpiu prieš sovietiškąjį oku
pantą.

Drauge su bitele
1993 m. rugsėjo 22 d. Toronto 

visuomenė atsisveikino su vie
nu stipriausiu vaikų literatūros 
kūrėju Vytautu Tatnulaičiu. Pa
laidotas gražiose Šv. Jono lie
tuvių kapinėse, Anapilyje, Mis- 
sissaugoje, didelės skarotos 
eglės prieglobstyje šalia savo 
brolio rašytojo Stasio Tamulai- 
čio. Paliko žmoną Mariją Sin- 
kevičiūtė-Tamulaitienę, duk
rą Vidą Dailydienę ir sūnų Vy
tautą su šeimomis. Laidotuvių 
apeigų metu ant karsto gulin
čių gėlių puokštėje pasislėpė 
iš kažkur atskridusi bitelė. Ne
šėjai užvožė sunkų dangtį ir 
nuleido karstą į duobę. Taip 
drauge buvo palaidota bitelė, 
apie kurią rašytojas tiek daug 
su meile rašė.

Kūrybinis derlius
V. Tamulaitis gimė 1913 m. 

sausio 17 d. Sutkiškių kaime, 
Šakių apskrityje gausioje šei
moje, kurioje užaugo tik keturi 
vaikai. Vytas buvo pats jau
niausias. Baigęs Marijampolės 
marijonų gimnaziją, stoja į tei
sių fakultetą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Studijuo
damas nepalieka kūrybinio 
darbo, kurį buvo pradėjęs dar 
gimnazijoje, ir per dvi savai
tes naktimis parašo apysaką 
“Skruzdėlytės Greitutės nuo
tykiai”, už kurią gauna Lietu
vos Raudonojo kryžiaus litera
tūros premiją (“Vyties” spaus
tuvė, 1935). Labai domisi ir 
gamtos mokslais, tačiau po me
tų, pašauktas atlikti karinės 
prievolės, Vytas (jis pats save 
taip vadino) stoja aspirantu į 
Vytauto Didžiojo Aukštąją ka
ro mokyklą, kurią baigęs leite
nanto laipsniu, tęsia tarnybą 
Ginklavimo valdyboje instruk
toriumi. Lygiagrečiai dirba 
“Kariūno” redakcijoje, rašo 
apysakas jaunimui: “Kiškelio 
užrašai” (1935), “Ateina pava
saris” (1937), “Vytuko užrašai” 
(1937), “Naktis ant Nemuno” 
(1938), “Vieną kartą” (1942).

1938 m. sukuria šeimą su ma- 
rijampoliete Marija Sinkevi
čiūte, baigusia ketverių me
tų Aukštesniąją dailės darbų 
mokyklą Kaune. 1944 m. pasi
traukia su šeima į Vakarus ir 
nuo 1948 m. gyvena Kanadoje, 
Toronte.

Išeivijoje pasirodo jo apy
sakų rinkinys “Sugrįžimas” 
(1948), “Svirplio Muzikanto ke

lionės” (1960) ir eilė novelių 
periodikoje suaugusiems. Bend
radarbiauja “Žvaigždutėje”, 
“Šaltinyje”, “Ateityje”, “Atei
ties spinduliuose”, “Žiburėly
je”, “Saulutėje”, “Kariūne”, 
“Eglutėje”, “Tėviškės žibu
riuose”.

Jo novelė “Petrelio vėliava” 
(Little Peter’s Flag) yra išspaus
dinta pasaulio tautų antologi
joje vaikams “Children Every
where (1970). Joje mokinukas 
Petrelis sovietų okupacijos 
metu, rizikuodamas savo gyvy
be, iškelia Lietuvos trispal
vę pilies bokšte. Didelė apy
saka iš bičių gyvenimo “Vasa
ros pasaka” ir “Didysis medžio
tojas” tebėra rankraščiuose 
paruošti spaudai.

Smulkusis pasaulis
Jeigu visi sutinka, kad ra

šyti vaikams reikia specialaus 
ypatingo talento, tai V. Tamu- 
laitis buvo vienas iš didžiau
sių.

Šalia nostalgiškų vaikystės 
prisiminimų, visa eilė pasako
jimų yra sukurti apie smulkų
jį gamtos pasaulį: skruzdės, 
bites, žiogelius. Vabalėliai 
suasmeninami, jiems suteikia
mos žmogiškosios ypatybės, 
mąstysena. Daug humoro, links
mybių, šviesios nuotaikos. Ta
čiau, kad ir kaip idiliškai be- 
vaizduotų savo gyvūnėlių pa
saulį, V. Tamulaitis yra realis
tas. Jo veikėjus ištinka nelai
mės, jiems daromos skriaudos, 
jie kenčia, kovoja, siekia.

Visa savo kūryba autorius 
stengiasi atsakyti jaunam skai
tytojui į patį sunkiausią klau
simą - žmogiškosios gyvenimo 
prasmės suvokimą. Kurią tik 
apysaką ar pasakojimą bepa- 
imtum, po kasdieniniais įvy
kiais glūdi didelės idėjos, gi
lios mintys. Jo charakteriai - 
kas jie bebūtų - suvokia, kad 
norint įnešti į gyvenimą ką nors 
gero, reikia išeiti iš siauros 
asmeninės egzistencijos ribų; 
nusistatyti aukštesnį tikslą, 
nevengti sunkaus darbo, kan
čios, pasiaukojimo. Jie nuola
tos atsiduria būklėse, kurio
se verčiami rinktis tarp gė
rio ir blogio. Blogis atstumian
tis, paties gyvenimo baudžia
mas. Geri charakteriai pa
trauklūs ir taip susilieja su 
vaiko pasauliu, kad jam nekyla 
jokia abejonė, kurį iš jų rink
tis. Jaunas skaitytojas auklė
jamas moraliai ne sausais ab
strakčiais pamokymais, bet sub
tiliom užuominom, kurios ža
dina vaizduotę, leidžia išsi
lieti jausmams jam supranta
mu būdu.

V. Tamulaitis - intuityvus 
psichologas. Jis supranta, kad 
vaiko galvojimas neapsiriboja 
nepagražintu įvykiu, bet skra
joja tarp realybės ir fantastiš
kojo pasaulio. Užtai ir jo pasa
kojimuose tikrovė ir fantazija 
subtiliai supintos ir įdomiai 
išbalansuotos. Neaiškina, ko
dėl veikėjas pasielgė vienaip 
ar kitaip. Jo charakteris duo
toje aplinkybėje taip padikta
vo, kad kitaip nebuvo galima 
pasielgti.

Žmonių santykiai šilti, švel
nūs. Įdomus ryšys su seneliais. 
Gerasis Vytuko senelis - šil
tas, jautrus, mylintis: kiekvie
nam įvykiui turi paaiškinimą, 
kiekvienai kliūčiai sprendimą; 
į jį visuomet galima kreiptis. 
Senutė auklė Kruopštė darbš
tumo, pasiaukojimo pavyzdys. 
Ji neša ant savo pečių viso 
skruzdėlių miesto jauniklių 
auginimo ir auklėjimo atsa
komybę.

Sudvasinta gamta
Nuostabiai graži V. Tamu- 

laičio Lietuvos gamta. Jos ele
mentai nėra tik fonas ar prie
monė situacijoms pailiustruo
ti, nuotaikai išreikšti, bet esmi
nė rašytojo vidaus pasaulio da
lis, jo geriausia draugė. Glau
džiai suaugęs su ja nuo pat vai
kystės, savo apysakose ją su
dvasina, patiki jai slapčiau
sias mintis, svajones. Nemu
nas daugiau negu upė. Jis lais
vės simbolis, lyg koks vieške
lis, išvedąs jauną s.vajotoją į 
platų pasaulį. Jis gerbia ir sau
goja smulkiąsias gyvosios gam
tos apraiškas, kurių kiti net 
nepastebi.

Šiandien, kada pažangos var
dan beatodairiškai užteršia
ma ir naikinama oras, miškai, 
vanduo, V. Tamulaičio raštai 
įgyja ypatingos reikšmės gam
tosaugos atžvilgiu. Išrikiuo
ti visų bibliotekų lentynose, 
jie turėtų būti privaloma skai
tyba visoms mokykloms.

Meniniai rėmai
Tačiau visos auklėjamosios 

idėjos, visi nuotykiai, gamtos 
vaizdavimas neturėtų tos reikš
mės, jeigu nebūtų viskas įvilk
ta į meninius rėmus. Visų pir
ma ir svarbiausia - V. Tamulai
čio apysakos yra meno kūri
niai. Kaip ir visa gera litera
tūra, jie įgauna skirtingos 
reikšmės kiekvienam skaityto
jui, tiek vaikui, tiek suaugu
siam. Skaitai Tamulaitį ir ne
žinai, kas labiausiai jame pa
tinka: ar gamta, ar veikėjai, 
ar šiltas nuoširdus pasakoji
mo tonas, ar kilnios idėjos. 
Nežinia kas, bet pagauna ir 
praturtina.

Keli ryškūs bruožai
Paties V. Tamulaičio asmuo 

glaudžiai susijęs su jo kūry
ba. Užaugęs gražioje aplinko
je, jis visą gyvenimą išliko gra
žios dvasios žmogus. Išlaikyto, 
nuosaikaus elgesio, kuklus, 
draugiškas ir nepaprastai pa
slaugus, buvo visų mėgstamas. 
Reikia manyti, kad karo mo
kykla paliko jo charakteryje 
teigiamos įtakos. Patriotišku
mas, meilė ir ilgesys Lietuvai 
dažnai iškildavo jo pasisaky
muose. Nuolatinis žvalumas, 
pasitempimas, mokėjimas or
ganizuoti darbą ir laiką buvo 
ryškus ir jo gyvenime, ir kūry
boje.

Be V. Tamulaičio įnašo atei
nančios kartos neturėtų pilno 
vaizdo, kokia graži buvo ne
priklausomybės laikų Lietuva, 
ir kaip verta kovoti už jos lais
vę ir gerovę dabar.

A.a. DANUTĖ MAŠALAITYTĖ-ŠALTMIRIENĖ

Atidavė tylių darbų duoklę
A.a. Danutę Šaltmirienę amžinybėn palydėjus

Nevienoda kiekvienam iš 
mūsų yra ši žemiškoji kelio
nė. Vieniems tenka būti va
dais, žygiuoti visuomenės 
priešakyje, pasižymėti ryš
kiais visuomeniniais ar kū
rybiniais darbais, būti žmo
nių pastebėti, įvertinti ir 
dažnai net pagerbti.

Bet tokių yra mažuma. Dau
gumą sudaro tie, kurie tyliai 
keliauja skirtuoju keliu, bet 
savo pareigas šeimai, visuo
menei, tautai, o per tai visai 
žmonijai atlieka su meile, nuo
širdumu bei atsidėjimu. Jei 
tokių žmonių neturėtų visuo
menė, jos egzistencija iš tik
rųjų būtų skurdi. Tokių dar
buotojų dėka klesti organiza
cijos, visuomeninės bei kultū
rinės institucijos, tautinės.

Plėšikės - raudonos
1992 m. “Vyturio” leidykla 

Vilniuje išleido “Skruzdėly
tės Greitutės nuotykius”. Kny
ga gerame popieriuje, spalvin
gai iliustruota. Titulinio pus
lapio antroje pusėje pažymė
ta “2-sis pataisytas leidimas”.

Tik pradėjus skaityti Vil
niuje leistą knygą, vienas pa
taisymas krinta į akis: “rau
donosios skruzdėlės — plėši
kės” jau vadinamos “rudomis”.

Ir 1935 m. originale, ir Š. 
Amerikoje, Putname, nuo 1950 
m. serijomis spausdintame 
“Eglutės” žurnalėlyje, ir 1965 m. 
anglų kalbos vertime (“Nimble- 
foot the Ant”, Manyland Books, 
Inc., New York), skruzdėlės 
plėšikės visur yra “raudonos”. 
Kaip jos “Vyturio” leidykloje 
pasidarė “rudos”? Jeigu kokius 
pataisymus autorius ir įnešė, 
šitokio pakeitimo V. Tamulai- 
tis pats nedarė ir niekados ne
leido kitiems daryti.

Visame kultūringame pasau
lyje yra gerbiama autoriaus va
lia. Ar tas dėsnis nesaisto “Vy
turio” leidyklos? 

ir religinės bendruomenės. 
Tokiems žmonėms didžiausias 
atpildas - žinojimas, kad at
lieka naudingą darbą, nelauk
dami nei padėkų, nei įverti
nimo.

Tokia buvo neseniai anapus 
iškeliavusi a.a. Danutė Šalt- 
mirienė-Mašalaitytė. Ji gimė 
1928 m. laikinojoje Lietuvos 
sostinėje Kaune. Čia pradėjo 
ir pirmuosius mokslus M. Var
nienės vadovaujamoje Montes
sori mokykloje. Pradžios 
mokslą vėliau tęsė šiaurinė
je Žemaitijoje, Akmenėje. 
Gimnaziją pradėjo lankyti Ma
žeikiuose, vėliau mokėsi Aly
tuje ir brandos atestatą ge
rais pažymiais įsigijo 1947 m. 
Liubeko lietuvių gimnazijoje 
Vokietijoje.

Kitais, 1948 metais, su tė
vais ir sesute iš Vokietijos iš
vyko į Angliją. Iš jos pati vie
na nusprendė keliauti į Kana
dą. Mėgo lietuvišką dainą, tai 
Toronte įsijungė į muz. Stasio 
Gailevičiaus vadovaujamą 
chorą “Varpas”, kuriame dai
navo ilgus metus.

Toronte su Vladu Šaltmiru 
sukūrė šeimą. Išaugino dvi 
susipratusias lietuvaites duk
ras Gailę ir Mirgą. Augindama 
šeimą, velionė studijavo To
ronto universitete, įsigyda- 
ma bakalauro laipsnį.

Danutė Šaltmirienė didelę 
duoklę atidavė Toronto Mai
ronio mokyklai, joje auklė
dama ir ugdydama išeivijos 
lietuviukus. Ji tai darė iš gi
lios pareigos — jei kas auko
jasi mano vaikui, sakydavo ji, 
— tai turiu rūpintis ir kitų 
vaikais. Dirbo daugiausia su 
žemesniais skyriais. Kas ją 
pažino, patyrė, kaip ji rūpes
tingai ir tvarkingai pasiruoš
davo pamokoms. Ji mėgo savo 
auklėtinius, bet jiems nepa
taikavo, tačiau įvertino jų 
kiekvieną nuoširdžią pastan
gą, o šie ją gerbė ir mylėjo, 

dažnai pavadindami ją “ma
ma”.

Velionė nuolat sielodavosi 
Lietuva, tačiau patriotiniai 
jausmai nenustelbė ir kitų 
tautybių įvertinimo. Kalbėjo 
apie galimybę persikelti gy
venti į Lietuvą. Jos duktė Mir
ga Lietuvos atgimimo laikais 
išvyko į Lietuvą padėti savo 
tautiečiams. Ji darbavosi 
Aukščiausiojoje taryboje ir 
pergyveno visus žiauriuosius 
įvykius krašte. Mirga susituo
kė Vilniuje su Justu Dvario
nu ir dabar darbuojasi Kana
dos ambasados įstaigoje Vil
niuje.

Danutė Šaltmirienė atidžiai 
sekė ir domėjosi Kanados gy
venimo įvykiais, kurie vyko 
visame krašte, provincijoje 
ar atskirose vietovėse. Žino
jo visų politikų pavardes, po
litinių partijų programas ir 
jų patikimumą.

Labai daug skaitė pasauli
nės literatūros, ypač anglo
saksų. Nepamiršo ir lietuvių 
periodikos ir išeinančių iš
eivijoje, o vėliau Lietuvoje, 
leidinių. Charakteringa, veik 
niekada nežiūrėjo televizijos.

Labai stoiškai pergyveno 
savo didelę nelaimę — nepa
gydomą ligą. Rūpinosi, kad 
kuo mažiau kentėtų šeima. 
Ligoninėje prašė gydytojus, 
kad jie jos mylimiems arti- 
miesiams nesakytų tikrovės. 
Dar mirties išvakarėse ji ra
mino šeimą, kad “viskas bus 
gerai”.

Velionė savo gyvenime buvo 
idealiste, nepaprastai kant
ri, miela ir besirūpinanti ki
tais. Ir savo didžiausią ligos 
nelaimės skausmą slėpė savo 
širdyje, nenorėdama įskau
dinti kitų.

Mirė Princesės Margaritos 
ligoninėje lapkričio 13 d., pa
laidota lapkričio 17 d. iš To
ronto Prisikėlimo šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapily. Liko giliame liūde
sy vyras, dukros, giminės, ar
timieji, draugai bei bičiuliai 
ir visi, kurie pažinojo velionę.

Laidotuvėse, nors buvo šiur
pi ir lietinga rudens diena, da
lyvavo labai daug žmonių. J.A.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Už tavo nuodėmes novelė

VACYS KAVALIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kasdien, jei tik gražus oras, 
traukiu į kalnus. Atsisėdu kur 
atsirėmęs nugara į uolą, žiū
riu į saulėje blizgančias snie
guotas viršūnes ir paskęstu sa
vo mintyse ir praėjusių dienų 
vaizduose ir svajonėse. Dažnai 
sugrįžta praeitis - vaikystė ir 
jaunystė, virsdama mano bū
ties gelmėse realesne už tik
rovę. Matau save tėviškės lau
kuose ir pievose ir žydinčia
me ir bitėmis dūzgiančiame 
pavasario sode, sėdintį po tan
kia šakota liepa. O vėliau ir 
mokykloje - pradinėje, gimna
zijoje ir universitete.

Tos mano mintys ir tie pra
bėgusių dienų vaizdai - daik
tai ir žmonės, jų veidai ir net 
ir jų žodžiai taip gyvai, giliai 
ir taip galingai įsiveržia į mano 
vidaus pasaulio plotus, kad 
kartais visiškai užmirštu iš
orinį pasaulį ir, atrodo, kad 
net nežinau nei kur aš esu, nei 
kaip tenai atsidūręs.

Sugrįžta ir šviesūs praei
ties momentai kalnuose. Kar
tais, kai užsimirštu, atrodo, 
kad ir vėl išgirsiu dainos apie 
pro mišką tekančios saulės ir 
tarnauti einančios našlaitės 
melodiją. Atsikelsiu,’ rodos, 
eisiu jos pasitikti - ir sutiksiu 
tą savo dalios edelveisą, su ku
rios žingsniais susiliejo ir ma
no žemės kelias.

Atsiskleidžia - ir jaučiu ir 
tarsi net ir matau - vėl sugrįžta 
šviesios mano praeities gyve
nimo dienos, Einu, rodos, po 
pamokų namo. Ir matau - ant 
slenksčio stovi Ada, o prie jos 
Sigutė su Jonuku. Užsimerkiu - 
taip geriau matyti, ir išorinės 
aplinkos daiktai neužstoja su
grįžusių vaizdų. Ir bijau atsi
merkti. Atsimerksiu - ir atsi
skleis skaudi tuštuma, kurią 
jaučiu savo sieloje.

Vieną kartą taip sėdžiu pa
skendęs praeities dienų vaiz
duose, žiūriu į Pragaro slėnį. 
Virš jo dideliu ratu sklando 
erelis, ir jo šešėlis vis prabėga 
ir per uolos pakraštį, ant ku
rios aš sėdžiu. Ir išgirstu - 
skamba varpai. Pradžioje ma
nau -jų aidėjimas iškilo iš ma
no būties gelmių. Sugrįžo pra
eities sekmadienių varpai, kai 
vidurdienį jų šviesa nutvieks
davo laukus ir pievas, kai tarsi 
maldai medžiai nuleisdavo sa
vo šakas, o javai palenkdavo 
savo varpas.

Leidžiuosi į slėnį. O varpai 
vis tebeskamba. Ir jaučiu - jų 
šviesa įsiveržia į mano sielą 
ir apima mane visą. Ir tarsi ma
ne kas trauktų - einu ten, iš kur 
tas jų aidėjimas atbanguoja, 
vis garsėdamas ir šviesėdamas.

Prieinu - vienuolynas, pa
skendęs didelių ir senų me
džių šešėliuose. Įeinu - ir ma
ne pasitinka “Angelus Domini” 
- “Viešpaties angelas” maldos 
žodžių aidėjimas gotikiniuo
se vienuolyno skliautuose. 

Priešais mane dideliais žings
niais - nežinia nei iš kur - atei
na aukšto ūgio ir asketišku 
veidu vienuolis.

Pasveikinu jį vokiškai, o jis 
atsako lotyniškai. Paskui, su
spaudęs lūpas ir suraukęs žils
tančius antakius, apžvelgia 
mane nuo galvos ligi kojų ir 
sako:

— Nonne lux divina direxit 
te ecce hic? - Ar ne dieviško
ji šviesa čia tave atvedė?

— Varpai, - sakau. - Išgir
dau varpus ir atėjau.

— Žodį, Viešpaties žodį var
puose ...

— Pradžioje buvo Žodis. - 
“Am Anfang war das Wort”, - 
sako Faustas.

— Ne, ne ... Pradžioje buvo 
nuodėmė. Am Anfang war die 
Suende.

— Nuodėmė? - kiek nustem
bu ir tarsi ne visai su juo su
tinku.

— Nuodėmė, nuodėmė, - kar
toja jis. - Ji atskyrė dangų nuo 
žemės, o žmogų nuo Dievo. Ir 
Viešpaties Žodis - Verbum Do
mini, kurį tu išgirdai varpų 
skambėjime ir kuris tave čia 
atvedė, vėl sujungė dangų su 
žeme, o žmogų su Dievu. Nuo
dėmingą žmogų, kurio siela il
gisi ir laukia to Žodžio ištari
mo. Matau, ir tu to Dievo Žodžio 
ieškodamas čia atėjai. Einam.

— Kur?
— Pas tėvą Bonifacijų. Šian

dien jis klauso išpažinčių. - Ir 
nieko nelaukęs eina.

Tėvą Bonifacijų randame 
koplyčios prieangyje. Pastu
mia jis man kėdę ir pats atsi

sėda. Paskui apsidairo ir žiū
rėdamas man tiesiai į akis:

Kada buvai išpažinties?
— Gal jau bus kokie treji 

metai.
— O nuodėmių atleidimą ar 

gavai?
— Ne.
— Kodėl?
— Negaliu atleisti...
— Kam?
— Tiem, kurie sugriovė mano 

šeimos gyvenimą. Žmoną ir vai
kus išvežė badui, kančiai ir 
mirčiai, - sakau ir viską, kai 
ką pakartodamas po kelis kar
tus, papasakoju.

O jis alkūne atsirėmęs į kė
dės atlošą ir delnu prisiden
gęs kaktą ir akis tyli ir klauso. 
Tik kai baigiu:

— O ar nekalbame kasdien, - 
pradeda jis vokiškai ir baigia 
lotyniškai, - “Und erlass uns 
was schuldig wir sind sicut et 
nos dimittibus debitoribus 
nostris”. - Ir atleisk mums mū
sų kaltes, kaip ir mes atlei
džiame savo kaltininkam.

— Negaliu, negaliu. Labai 
norėčiau, bet negaliu. Pama
tau savo vaikus, plėšiamus iš 
motinos rankų . . . Išgirstu juos 
kalenančius iš šalčio vos išdy
gusiais dantukais ir mirštan
čius badu ...

Už mano nuodėmes! Mano 
vaikai už mano nuodėmes!.. .- 
Išsigąstu. Ir negaliu susilai
kyti - Visas drebu.

— Mes nežinome ir niekad 
nežinosime, - sako jis su už
uojauta ir gailesčiu spindin
čiu veidu, - kokius planus tu
ri Visagalis amžinam mūsų sie

los išganymui už nesuskaičiuo
jamas mūsų nuodėmes. - “Pro 
innumerabilibus peccatis nost
ris ad salutem in vitam aeter- 
nam”.

Aš tyliu. Tyli ir tėvas Bonifa- 
cijus. Tyla - dvasinė tyla - jau
čiama ir visoje koplyčioje. Pas
kui jis atsikelia nuo kėdės, ma
ne peržegnoja ir ištaręs “Vade 
in pace - “Eik ramybėje”, išei
na iš koplyčios.

Išeinu ir aš. Lauke siaučia 
baisi sniego audra. Dangus 
maišosi su žeme. Ir beveik nie
ko nematyti. Vėtra staugia lau
kinio žvėries staugimu. Slėnio 
pušys ir eglės, tarsi motinos 
raudodamos savo vaikų, išsi
gandusios gailiai ošia, siūbuo
ja ir blaškosi į visas puses.

Toje pūgoje pamatau ir savo 
vaikus. Išgirstu ir raudančią 
jų motiną. O laukiniame vėtros 
ūžesyje - ir tėvo Bonifacijaus 
žodžius: “Pro peccatis tuis ... 
Pro peccatis tuis . ..”

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

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
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Koncertas ir blogas priedas
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Daugelį metę koncertuoda
ma įvairiuose lietuvių visuo
menės renginiuose, puikiai įsi
tikinau, kad mūsų publika plo
jimų be užsitarnavimo neda
lina.

Š.m. lapkričio 14, sekmadie
nį, Toronto Lietuvių namų Ka
raliaus Mindaugo menė skam
bėjo nuostabia, profesiona
liai atlikta muzika, palydėta 
gausiais plojimais. Nelabai di
delis būrys, daugiausia vyres
nio amžiaus tautiečių, susi
rinko pasiklausyti muzikinės 
programos, kurią atliko pia
nistas Jonas Govėdas, smuiki
ninkė Rūta Melkienė ir flei- 
tistas Tomas Regina.

Koncerto atlikėjai
Pradžioje A. Biskevičienė 

trumpai supažindino su Rūtos 
Melkienės ir Tomo Reginos 
muzikiniu išsilavinimu. Rūta 
smuikuoti pradėjo nuo 5 metų 
amžiaus, vėliau mokėsi Kauno 
meno mokykloje, o aukštąjį 
mokslą baigė Vilniaus valsty
binėje konservatorijoje. 1990 
m. atvykusi į Torontą, aktyviai 
įsijungė į lietuvišką kultūrinį- 
muzikinį gyvenimą. Tomas studi
javo muziką Queen’s universi
tete, vėliau tobulinosi Royal 
Conservatory of Music. Šiuo 
metu gyvena ir dirba Halibur- 
ton miestelyje.

Apie Jono Govėdo muzikinį 
kelią nebuvo paminėta, nes jį 
visi pažįstam. Jonas išaugo 
Toronto lietuvių gretose ir 
šiuo metu gerai žinomas ne tik 
mūsų visuomenėje, bet Toron
to ir Kanados muzikų, pianis
tų bei kompozitorių sąjungose.

Žaismingų garsų atspalviai
Po trumpo atlikėjų pristaty

mo muzikinę programą pradė
jo smuikininkė Rūta Melkienė 
ir pianistas Jonas Govėdas. 
Šokio stiliuje skambėjo Haydn’o 
“Menuetas”, aštriais dinami
niais kontrastais-Beethoven’o 
kūryba. Klausytojams buvo 
aišku, kad atlikėjai yra gerai 
susigroję, jaučia kūrinius, jų 
stilių, puikiai valdo instru
mentus. Pasirinktoje progra
moje galėjome išgirsti rytie
tiško šokio motyvų, moderniz
mo sąskambių ir visiems žino
mų tradicinių klasikinių kū
rinių.

Fleita grojantis Tomas Re
gina savo pasirodymą pradėjo 
Faurė “Fantazija”. Pavasari
niais upeliais nuvingiavo skaid
ri, žaisminga melodija. Tomas, 
grodamas fleita, sugeba išgau
ti specifinį, ausiai malonų inst
rumento garsą. Kompozitoriaus 
Bolling “Sentimentų” atliki
mui, o ypač įžangoje, reikėjo ir 
akompaniatoriaus Jono Govė
do technikinio atlikimo. Grei
tas tempas, aukštos gaidos, 
nuotaikos atžvilgiu skirtingos 
kūrinio dalys užbūrę laikė vi
sus salėje buvusius klausyto
jus. Buvo malonu sėdėti, žiūrė
ti ir klausytis puikiai grojan
čių instrumentalistų.

Koncerto pabaigai visi trys 
atliko kompozitoriaus Tele- 
mann’o sonatą E-minor. Klau
sytojų plojimams sugriaudė
jus, Rūta, Tomas ir Jonas bu
vo priversti vėl grįžti į sceną. 
Jie atliko kompozitoriaus Jo
no Govėdo aranžuotą liaudies 
dainą “Kur bakūžė samanota”. 
Pagrindinės temos motyvas 
skambėjo smuiko, fleitos ir 
fortepijono solinėse partijo
se. Buvo labai įdomu klausy
tis žinomos melodijos, kurios 
variacijomis buvo išgauti įvai
rūs muzikiniai atspalviai.

Nuotaikos gadinimas
Po pirmosios koncerto da

lies, kuri, sprendžiant iš nuo
širdžių plojimų, be abejoiiės 
visiems labai patiko, progra

Prie puošnaus sukaktuvinio pyrago Klivlande minint Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos seselių veiklos 
75-metį Iš kairės: seselė IGNE MARIJOŠIŪTĖ, kun. G. Kijauskas, SJ, ir N. JAUTAKIENĖ - mergaičių choro 
“Pastoralė” vadovė Nuotr. V. Bacevičiaus

mos vadovė visus pakvietė į 
antrąją dalį. Joje pasirodė 
Arūnas Gaulė, kaip supratau - 
solistas ir instrumentalistas, 
nes grojo elektroniniais var
gonėliais ir pusiau deklamuo
jančiu balsu dainavo. A. Gau
lė po kelių paties padainuotų 
dainų, akompanavo po jo pasi
rodžiusiai atlikėjai, džiazo dai
nininkei Marinai Granovskai.

Plačiau nekomentuosiu jų 
pasirodymo, nes tikriausiai ir 
jiems, ir visiems klausytojams 
buvo aišku, kad organizatoriai 
padarė klaidą. Sujungti vie
name koncerte profesionalius 
tradicinės klasikinės muzikos 
atlikėjus kartu su džiazo ir est
rados dainininkais, ypač, kai 
pasirinktas repertuaras, mu
zikinis pasiruošimas ir techni
nis atlikimo lygis nepalygi
namai skyrėsi - buvo neapgal
votas dalykas. Po vienos kitos 
A. Gaulės ir M. Granovskos 
atliktos dainos, salėje nu- 
pliaukšėjus menkiems “man
dagumo” plojimams, klausyto
jai pradėjo keltis iš savo vie
tų ir po truputį eiti iš salės. 
Susidariusi būklė sugadino ne 
tik klausytojų dvasią ir nuo
taiką, prisotintą nuostabios 
muzikos garsų, bet tikriausiai 
ir antroje dalyje pasirodžiu
sių dainininkų savijautą.

Bendros pastabos
Labai pasigedom surašytos 

koncerto programos. Kartais, 
nespėjus išgirsti kompozito
riaus ar kūrinio pavadinimo, 
reikėjo baksnoti kaimynui į 
pašonę ir klausti patikslini
mo. Nesvarbu, koks bebūtų 
pranešinėjimas, bet tokio po
būdžio kameriniam koncertui 
jis tik trukdo, nebent įtarpams 
būtų panaudota poezija ar gro
žinės literatūros tinkamos iš
traukos.

Prie kiekvieno renginio pri
sideda visa eilė įvairios pa
skirtos darbuotojų. Suprantam 
ir įvertinam jų pareigas ir at
liekamo darbo svarbą, bet ne- 
užmirškim, kad koncerto metu 
blyksinčios scenos apšvietimo 
šviesos, judinamos užuolaidos, 
fotografuojama, ar dėl kokių 
nors priežasčių vaikščiojama 
ir tikrinama įgarsinimo siste
ma, labai blaško klausytojų ir 
atlikėjų dėmesį ir susikau
pimą.

Be šių lengvai pataisomų 
klaidelių, koncertas buvo pui
kus. Reikia pagirti organiza
torius už įdėtą darbą kasmet 
rengiant tokius tradicinius pa
sirodymus. Norėtųsi net atsar
giai pasiūlyti, kad dažniau pa
ieškotų mūsų lietuviškoje vi
suomenėje išaugintų “per
liukų”.

ALFRED FRANZKEIT

Argi įmanoma?
Argi įmanoma,
Kad aš iš rojaus niekuomet dar neišvytas?
Manęs nedomina
Sena naktis, ilgoji - tik naujasis rytas, 
Kuris nesensta, nemunėliais nenuplauks
- tik manęs, grįžusio, jis susilauks . . .

Tėvynė laimina!
Širdis pilna linksmumo, mane dangus apšviečia.
Manęs nebaimina
Sena naktis, baisioji - mane saulė liečia, 
Širdis nesensta, Lietuvėlėn vis ji plauks
- ir dieviško ramumo susilauks . . .

Argi įmanoma ?
Kad mane meilės spinduliai pervėrė . . .
Širdis išganoma . . .
Sena naktis pradingo - mano siela gėrė
Vien meilę, meilę, tėviškėlės džiaugsmo - 
ir jau išgirdusi to mano kraujo šauksmo:

namo, namo . . .
namuos, namuos . . . 
esu namie!
1993.IX.2, Kaune

R. KLIORIENĖ (dešinėje) dėkoja mergaičių chorui “Pastoralė”, įspūdingai giedojusiam Dievo Motinos lietuvių švento
vėje Klivlande. Priekyje - vadovė N. JAUTAKIENĖ ir akompaniatorė S. JAUTAKAITĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Per muziku į Dievu
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

-“Tai mūsų credo”, - sako 
Nijolė Jautakienė, mergaičių 
sakralinės muzikos choro “Pas
toralė” vadovė, su kuria susipa
žinau lapkričio 11 dienos va
kare Klivlando Dievo Motinos 
parapijos svetainėje prie vai
šių stalo. Prie jo vaišinosi še
šiolika jaunų, patrauklių, po 
ilgos kelionės autobusu išalku
sių dainininkių ir jų vadovės. 
Parapijos choro vadovė Rita 
Kliorienė ir klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, jas pa
sveikino trumpu žodžiu. “Pas
toralės” vadovė Nijolė Jauta
kienė yra Kauno sakralinės 
muzikos mokyklos direktorė, ir 
gastrolėse jai talkina jos duk
ra Silvinija, studijuojanti gri
gališką choralą Romos Popie
žiškajame bažnytinės muzikos 
institute. Šiuo metu mokyklo
je mokosi 250 mokinių ir turi 
tris jaunimo chorus - jaunučių 
tarp 6 ir 9 metų, vaikų tarp 10 
ir 14 metų, jaunuolių tarp 15-20 
metų, ir “Pastoralę” - tarp 18 ir 
26 metų, kurią sudaro universi
teto studentės, gastrolėms ga
vusios mokslo pertraukos lei
dimą. Jos koncertavo visuose 
didesniuose Lietuvos miestuo
se, gastroliavo Maskvoje, Aust
rijoje, Vokietijoje, Jugoslavi
joje ir buvusioje Čekoslovaki
joje. Lietuvoje pradėjo koncer
tuoti nuo pirmo Sąjūdžio suva
žiavimo 1989 metais ir nuola
tos giedoti moksleivių-studentų 
Mišiose Kauno arkikatedroje.

Į Putnamą “Pastoralė” atvy
ko spalio 14 d. Nekaltai Pra

dėtosios Marijos vienuolijos 
seserų kvietimu, jų įkūrimo 75 
metų sukakties proga. JAV ir 
Kanadoje numatyta giedoti net 
septyniolikoje vietovų. “Pas
toralė” koncertuoja šventovė
se, palydima vargonais ar pia
ninu, akompanuojant Salvini
jai Jautakaitei, kuri koncer
tų metu taip pat iš motinos per
ima dirigentės pareigas. Jos 
jau koncertavo Hartforde, Nor- 
woode, Bostone, Worchestery- 
je, Niujorke, Vašingtone, Det
roite, Ann Arbor vietovėje ir 
kitur. Po koncerto Dievo Moti
nos parapijos šventovėje Kliv
lande, jos giedos Steubenvillės 
Tėvų pranciškonų ir Šv. Paska
lio šventovėje Klivlando prie
miestyje, po to keliaus į Čika
gą ir iš ten į Torontą.
Šeštadienio vakare Dievo 

Motinos parapijos šventovė 
buvo pilnutėlė. Pro priekines 
duris pradėjo žygiuoti lėtu, 
grakščiu ir ritmišku žingsniu, 
ružavomis togomis pasipuo
šusios mergaitės su degančio
mis žvakėmis rankose. Jų si
dabriniai balsai skriejo šven
tovės skliautaisr švelnia “Ale
liuja”, lydima vargonų muzi
kos ir skudučius primenančių 
varpelių. Išsirikiavusios ant 
altoriaus laiptelių ir diriguo
jamos Nijolės Jautakienės, jos 
sugiedojo J. F. Haendelio “In 
Nomine Jezu”. Po antros gies
mės Klivlando burmistro 
Michael R. White atstovas Ri
chard Konisiewich choro vado
vei įteikė burmistro proklama
ciją. Salvinijai palydint var
gonais, buvo sugiedotos dvi ne
žinomų autorių giesmės ir 
Haendelio, Palestrinos bei Ba
cho kūriniai. Pirmajai koncer
to daliai pasibaigus, publika 
audringai plojo. Petraukos me
tu sesuo Igne Marijošiūtė su 
rimtimi ir humoru pasakojo 
choro kelionių nuotykius ir 
“stebuklėlius” bei pasidžiau
gė, kad jaunosios lietuvaitės 
pažino išeivijos gražiausią 
pusę.

Antroje koncerto dalyje mer
ginos buvo persirengusios bal
tomis palaidinukėmis, austais 
sijonėliais, persijuosusios tau
tinėmis juostomis. Salvinijai 
akompanuojant pianinu, “Pas
toralė” užtraukė programoje 
neįrašytą “Lietuviais esame 
mes gimę”. Sustoję klausyto
jai buvo giliai sujaudinti. To
liau choras atliko Budriūno, 
Sasnausko ir kelių nežinomų 
kompozitorių religines gies
mes, kurių pati įspūdingiausia 
buvo kompozitoriaus Abario 
“Dieve, laimink Lietuvą”. Gai
la, kad buvo praleista didingas 
“Pergalės himnas”, žinomas 
kaip “The Battle Himn of the 
Republic”. Jei pirmoji koncer
to dalis buvo atlikta gan sta
tiškai su žvakėmis rankose, tai 
antroje dalyje buvo daug gyvos 
išraiškos, giesmių turiniui pri
taikytų judesių, maldingo ran
kų sudėjimo, iškėlimo dangaus 
kryptimi, grakštaus daininin
kių pasikeitimo vietomis. Pub
likai plojant buvo grakštūs jų 
reveransai. Nepaprastai įspū
dinga buvo paskutinė giesmė, 
neatpažinta iš programos. Tik 
vaišių metu iš Nijolės Jauta
kienės patyriau, kad tai pridė
tinės programos atlikta gies
mė pagal Luko žodžius: “Ieško
kite Dievo karalystės, o visa 
kita jums bus pridėta”.

Koncertui pasibaigus, pub
lika sukėlė audringas ovaci
jas. Rita Kliorienė “Pastaro- 
lės” vadovę ir jos dukrą apdo

vanojo rožių puokštėmis ir vi
sas dainininkes gėlėmis bei pa
rapijos choro kalėdinių gies
mių kasetėmis. Nijolė Jauta
kienė Ritai Kliorienei įteikė 
žvakidę su simboliška liepsne
le ir didelį Lietuvos peizažą.

Po koncerto, vaišių metu Ni
jolė Jautakienė jautriai kal
bėjo apie savo įspūdžius, bend
raujant su išeivija tiek koncer
tų salėse, tiek privačiuose na
muose. “Kai koncertavome už
sienyje, publika mus priėmė 
labai šiltai ir į mus žiūrėjo su 
susijaudinimu, bet išeivijos 
reakcija kitokia. Ji - politinė”. 
Nesupratusi paprašiau paaiš
kinimo. “Išeivjos lietuviai Lie
tuvoje neranda to, ko tikėjosi, 
bet mūsų koncertuose jie tą 
randa...”

Sekmadienį 4 v.p.p. Šv. Pas
kalio naujoviško stiliaus šven
tovėje, kurios didžioji lubų ir 
sienų dalis yra iš stiklo, “Pas
toralė” amerikiečių publikai 
pasirodė nepaprastai puikiai. 
Savo apranga dainininkės bu
vo puošnesnės negu lietuvių 
parapijoje, apsivilkusios dai
laus siuvimo suknelėmis su 
klostytais sijonėliais, juodo 
aksomo kiklikėliais. “Perga
lės himnas”, kurio pasigedo
me savo parapijoje, buvo su
giedotas su įsijautimu ir pub
likos sutiktas labai šiltai, dau
gumai drauge dainuojant re
freną, nors “Pastoralė” dai
navo lietuviškai. Kodėl lietu
viškoje parapijoje toji didin
ga giesmė nebuvo giedota? Bu
vo spėliojama, kad neva tai 
“lietuviams toji giesmė netin
ka”. Juk esame Amerikos pilie
čiai, tos šalies, kuri kadaise 
mus benamius priėmė ir sutei
kė visas teises, kurių neduo
da mums mūsų tėvynė. Minėji
mų ir grandiozinių švenčių 
metu giedame Amerikos ir Ka
nados himnus . . . Koncertui 
pasibaigus, sustoję klausyto
jai “Pastoralei” sukėlė ovaci
jas, o parapijos atstovai vado
vę ir dainininkes apdovanojo 
gėlėmis.

Turiu prisipažinti, kad ne
buvo sunku antrą kartą klausy
ti “Pastoralės”, nes žavūs bal
sai, jauni ir išraiškingi veidai, 
puikiai profesiniai pasiruo
šusios vadovės sugebėjo publi
kai perduoti jaunatviškai gai
vinančią nuotaiką, kurioje glū
di bendravimas su Dievu bei 
troškimas būti Jo artumoje.

Atsiųsta paminėti
ARCHITEKTAS EDMUNDAS 

ARBAS-ARBAČIAUSKAS. Archi
tektūra, tapyba, piešiniai. Lie
tuvių ir anglų kalba. Kaina - 15 
JAV dolerių. Pajamos už parduo
tas knygas skiriamos Lietuvoje 
architektūros studentų premi
joms, architektūros puoselėji
mui. Išleido “Vaga” Vilniuje. Au
toriaus adresas: 306-22 nd Street, 
Santa Monica, CA 90402, USA.

SAUERWEIN-GEDICHTE. RŪGŠ
TAUS VYNO EILĖRAŠČIAI (Jur
gis Sauerveinas). Herausgeber- 
Alfred Franzkeit. Išranka iš dr. Jo
no Basanavičiaus rinkinio, 1922, į 
vokiečių kalbą išversta Alfredo 
Franekaičio, su Jokūbo Sklintaus- 
ko Zauerveino fenomeno aprašy
mu. Verlag Ewald Hein/Melina 
Buchverlag, Ratingen 1993 (Sta- 
dionring 32, 4030 Ratingen 1, Ger
many). Spausdinta Lietuvoje.

SANTAKA - CONFLUENCE. Kau
no poetų eilėraščių vertimai į vo
kiečių, ispanų, anglų ir prancūzų 
kalbas, atlikti kelių vertėjų. Iš
leido Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyrius. Sudarytojas - P. 
Palilionis, redaktoriai - P. Venc
lovas, D. Laurinavičiūtė, dailinin
kė ir techninė redaktorė - Z. Lo- 
pataitė. Kaunas, 1993 m., 56 psl.
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□ KllLTlMĖJE VEIKLOJE
Nekaltai Pr. Marijos seselės, 

savo centrini vienuolyną turin
čios Putname, Conn., religinės 
muzikos koncertams JAV ir Kana
doje atsikvietė Kauno mergaičių 
“Pastoralės” chorą. Jį 1979 m. 
Kaune įsteigė ir jam vadovauja 
Nijolė Jautakienė. Koncertų se
riją “Pastoralės” giesmininkės 
pradėjo spalio 17, sekmadienį, 
Hartfordo, Conn., Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos šventovėje, 
įėjimo į koncertus aukos bus pa
naudotos chorisčių kelionės iš
laidoms padengti ir Kaune stei
giamai religinės muzikos mokyk
lai paremti.

Lietuvių rašytojų draugija 
1992 m. grožinės literatūros pre
miją paskyrė Britanijos Londo
ne gyvenančiam Kazimierui Ba- 
rėnui už jo novelių rinkinį “Ant 
paskutinės pakopos”. Vertintojų 
komisija — pirm. Vytautas Voler- 
tas, nariai dr. Kostas Ostraus
kas ir Leonardas Žitkevičius spa
lio 30 d. posėdyje vienbalsiai nu
tarė, kad geriausia 1992 m. gro
žinės literatūros knyga yra K. Ba- 
rėno “Ant paskutinės pakopos”. 
Tais metais išleistų knygų sąrašą 
buvo sudaręs Alfonsas Sešplaukis- 
Tyruolis. Dviejų tūkstančių dole
rių premijos mecenatas — Lietu
vių fondas Čikagoje.

A. a. dail. Česlovas Janusas, 
gimęs Kryme 1907 m. liepos 18 d., 
mirė š. m. spalio 30 d. Niujorke, 
Šv. Jono ligoninėje Elmhurste. 
Velionis, baigęs Vytauto Didžiojo 
gimnaziją Klaipėdoje 1926 m. ir 
Kauno meno mokyklą 1931 m., 
pedagoginį darbą dirbo gimna
zijose, 1940-41 m. vadovavo Kau
no dailiųjų amatų mokyklai. Jis 
taipgi dalyvavo visose Dailinin
kų sąjungos surengtose parodose, 
o savo darbų apžvalginėn parodon 
kauniečius pakvietė 1938 m. Ve
lionis buvo ir sėkmingas dekora
torius, sukūręs scenovaizdžius 
Kauno dramos teatre Stasio Sant
vara “Kaimynams”, Antano Vie- 
nuolio-Žukausko pjesėms “Dau
boje” ir “Prieblandoje”, laimė
jęs scenovaizdžių konkursą Sta
sio Šimkaus “Pagirėnų” operai. 
Išeivijoje dailininko darbą dir
bo “Kodako” bendrovėje Niujor
ke. Paliko nemažai akvarelių ir 
tapybos darbų, daugiausia susie
tų su pajūriu ir bangomis. Velio
nis lapkričio 2 d. po gedulinių Mi
šių Apreiškimo parapijos švento
vėje buvo palydėtas krematoriu
mam Pelenai bus nuvežti Lietu
von. Laidotuvėmis rūpinosi sūnus 
Saulius su šeima.

A. a. Nelė Mazalaitė-Gabienė, 
daugelio novelių, legendų ir ro
manų autorė, š. m. spalio 31 d. 
mirė Niujorke, savo bute Brukly- 
ne, sulaukusi aštuoniasdešimt še- 
šerių metų. Palaidota lapkričio 
4 d. iš Apreiškimo parapijos šven
tovės Cypress Hills kapinėse ša
lia anksčiau mirusio savo vyro 
Juozo Gabės. Velionė, gimusi Že
maitijoje, tarnavo vidaus reikalų 
ministerijoje Kaune. Beletristi
kos kūrinius pradėjo rašyti ir 
skelbti žurnaluose bei laikraš
čiuose 1929 m. Jos kūrybinį pa
likimą sudaro novelių ir legen
dų rinkiniai — “Pajūrio moterys” 
(1929), “Miestas, kurio nėra” 
(1939), “Karaliaus ugnys” (1942), 
“Legendos apie ilgesį” (1948), 
“Apversta valtis” (1948) ir “Gin
tariniai vartai” (1952), romanai 
— “Mėnuo, vadinamas medaus” 
(1951), “Saulės takas” (1954), 
“Negestis” (1955), “Pjūties me
tas” (1956) ir “Miestelis, kuris 
buvo mano” (1966). Lietuvių rašy
tojų draugijos premiją 1952 m. lai
mėjo “Gintariniai vartai”, o “Ai
dų” žurnalo premija dar rankraš
tyje buvo įvertintas “Miestelis, 
kuris buvo mano”.

Pasaulinės filatelistą paro
dos Poznanėje katalogan “Pols- 
ka-93” su pašto ženklų rinkiniais 
buvo įtraukti ir šeši lietuviai. Mat 
šioj parodoj susitiko penki Lietu
vos atstovai ir vienas išeivijos at
stovas iš Kanados Toronto. Jie 
džiaugėsi parodos rengėjų iškelto
mis dalyvaujančių šalių vėliavo
mis, tarp kurių buvo ir Lietuvos 
trispalvė. Torontietis Povilas Bar- 
batavičius už savo ženklų rinkinį 
“Lietuvos pašto istorija” buvo 
įvertintas paauksuotu medaliu. 
Du didžiuosius sidabro medalius 
laimėjo Lietuvos atstovai: Vygin
tas Bubnys — už rinkinį “Vilniaus 
pašto antspaudai 1800-1939 m.”, 
Algis Preikšą — už rinkinį “Lie
tuvos oro paštas 1921-40 m.” Pa
rodos diplomais buvo įvertinti 
trijų Lietuvos atstovų pašto ženk
liu rinkiniai: Henriko Kebeikio — 
“Žmonės Mėnulyje”, Ričardo 
Vainoros — “Marso tyrimai” ir 
Edvardo Piliponio — “Žalias me
dis — graži gamta”.

Panevėžietis Romas Aleliū- 
nas, dirbantis keramiku Panevė
žio stiklo fabrike, pirmąją savo 
keramikos darbų parodą surengė 
naujojoje “Galerijoje XX”. Jis 
yra mokęsis Kauno taikomosios 
dailės technikume, dažnai daly
vavęs keramikų svarstybose. Su
rengtoji paroda liudijo polinkį 
į taikomąją keramiką, ypač puo
dų lipdymą iš grubios šamoto ma
sės.

Pakruojo rajono gyventojus 
jungia jų įsteigta draugija “Žiem
gala”, rengianti etninės kultūros 
stovyklas, ekspedicijas, mokslines 
konferencijas. Ji taipgi puoselė
ja Joninių tradicijas, leidžia 
“Žiemgalos” laikraštį, renka Lat
vijos lietuvių tautosaką. Lietu
vos Žiemgala laikomi šiauriniai 
žemės plotai nuo Biržų iki Joniš
kio rajono pakraščių, pietuose 
atsiremiantys į Mūšą, tarminiu 
požiūriu nusidriekiantys iki šiau
rės panevėžiečių gyvenamų vietų. 
Keičiantis Lietuvos administra
ciniam pasiskirstymui, Pakruojo 
“Žiemgala” stengsis sujungti ki
tas žiemgalių draugijas. Dabarti
niai “Žiemgalos” vadovai nori iš
leisti kraštotyrininko Juozo Šlia- 
vo (1930-1979) raštus, monografi
ją “Linkava”.

Jurgio Zauerveino (Georg 
Sauerwein 1831-1904) poezijos 
knygą “Rūgštaus vyno eilėraščiai” 
iš lietuviškų tekstų Vilniaus uni
versiteto bibliotekos archyvuose 
sudarė ir juos išvertęs vokiečių 
kalbon Vokietijoje išleido Alfre
das Franckaitis, talkinamas Jokū
bo Skliutausko. Susipažinimas su 
šia lietuviškai rašiusio vokiečio 
Jurgio Zauerveino knyga įvyko 
“Vagos” knygyne Vilniuje. Daly
vių netrūko, nes juk visi žino, 
kad J. Zauerveinas yra autorius 
eilėraščio “Lietuviais esame mes 
gimę”, Stasio Šimkaus melodijos 
dėka tapusio Mažosios Lietuvos 
himnu. Jo “Rūgštaus vyno eilėraš
čius” vertėjo A. Franekaičio lė
šomis 4.000 egz. tiražu išleido 
leidykla “Melina”. Knygos sutik
tuvėse dalyvavo Vokietijos amba
sadorius Reinhartas Krausas, Lie- 
tuvos-Vokietijos draugijos pirm. 
Jonas Kilius, rašytojai, mokslinin
kai, Mažosios Lietuvos istorijos 
bei kultūros tyrinėtojai. Pagrin
dinis dėmesys teko pačiam šių ei
lėraščių autoriui J. Zauerveinui, 
vokiečiui, gynusiam lietuvybės 
reikalus, skatinusiam Prūsijos 
lietuvių tautinį atgimimą. Tada 
tai buvo revoliucija, dabar tam
panti jungtinės Europos vizija, 
siekiančia žmogaus pilietinių ir 
tautinių teisių visiems. Jurgis 
Zauerveinas yra šimtmečiu kitus 
pralenkęs šios idėjos pradininkas, 
atsisakęs Vokietijoje populiaraus 
šūkio: “Viena valstybė, viena kal
ba, vienas Dievas”.

Vilniaus dailės akademijos 
200 metų sukakties minėjimas 
spalio 28 d. buvo pradėtas iškil
mingomis eitynėmis nuo akademi
jos rūmų į Vilniaus universitetą. 
Mat dailės akademija yra išaugusi 
iš šio universiteto architektūros 
katedros bei 1951 m. sujungtų 
dviejų institutų — Vilniaus dai
lės ir Kauno taikomosios dailės. 
Eitynėse pirmą kartą buvo nešama 
akademijos vėliava, sukurta jos 
auklėtinio dail. Petro Repšio, pa
šventinta Šv. Jonų šventovėje iš
kilmingas Mišias atnašavusio Vil
niaus vysk. Juozo Tunaičio. Prie 
buvusios Vilniaus universiteto 
architektūros katedros atidengta 
memorialinė lenta. Dailės akade
mijos rektorius Vytautas Brėdi
kis perskaitė Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės edukacinės 
komisijos dekretą. Juo 1793 m. 
spalio 8 d. Laurynas Stuoka-Gu
cevičius paskiriamas civilinės 
architektūros profesoriumi ir jos 
katedros vadovu. Iš universiteto 
kiemelio eitynės buvo tęsiamos 
senojon Vilniaus arkikatedron. 
Sustojus prie Lauryno Stuokos- 
Gucevičiaus paminklo, gėlių 
puokštes papėdėje padėjo akade
mijos rektorius Vytautas Brėdikis 
ir senato pirm. Juozas Galkus. 
Šventinį koncertą eitynių daly
viams Vilniaus arkikatedroj su
rengė iš Šiaulių atvykęs senosios 
muzikos ansamblis “Polifonija”. 
Dailės akademijos galerijoje bu
vo atidaryta Vilniaus universite
to architektūros katedros profe
sorių ir buvusių auklėtinių dar
bų paroda. Naujuosiuose Dailės 
akademijos rūmuose įvyko XX š. 
antrosios pusės lietuvių architek
tų darbų paroda. Renginius papil
dė senuosius akademijos žingsnius 
iš praeities į dabartį atskleidusi 
mokslinė konferencija “Architek
tūros katedrai du šimtai metų”. 
Juos užbaigė iškilmingas akademi
jos senato posėdis. v. Kst.



Choras “Pastoralė” Toronte
“Pastoralė” mergaičių cho

ras iš Kauno, koncertavęs eilė
je JAV vietovių, pasiekė ir To
rontą. Mergaites atsikvietė 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselės, jų vienuolijos 75-me- 
čio sukakties proga. Chore 16 
jaunų mergaičių, jų vadovė 
Nijolė Stankutė-Jautakienė, 
chormeisterė — Salvinija Jau- 
kaitė.

Maironio mokykloje
Šis neužmirštamas ir įspū

dingas mergaičių choras To
ronte koncertus pradėjo, pir
miausia žavėjęs pačius mažuo
sius — šeštadieninės mokyklos 
mokinius lapkričio 27 d. Atsi
liepimai — nuostabu, niekada 
negirdėta.

Anapilyje
Lapkričio 28, sekmadienį, 

10.30 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje “Pastoralė” atliko 
religinės muzikos koncertą. 
Įspūdingai žygiavo prie alto
riaus, giedodamos keltišką 
“Alleliuia” bei skambindamos 
savotiškais lyg varpeliai, in
strumentais. Giedojo giesmes 
lotyniškai bei lietuviškai, kai 
kurias a capella kitas su var
gonų palyda. Puikūs, skambūs 
balsai, disciplinuotas susidai- 
navimas buvo matomas kiek
vieno kūrinio atlikime. Ypa
tingai reikėtų pažymėti neži
nomo autoriaus giesmę “Ką 
padarėt vienam iš šių mažu
tėlių”, Kristaus žodžių, tar
tų palaimintiesiems, pabrėž
tiems paprasta melodija. 
Mergaičių įsijautimas į gies
mės žodžius, itin aiškus jų ta
rimas, smigo klausytojams į 
širdį, ypač pradedant Advento 
laikotarpį.

Paieškojimas
Ieškau savo brolio Igno Narke

vičiaus arba jo draugo Domo Nor
kaus. Po karo jie gyveno Oldenbur- 
go stovykloje. Abu apie 76 metų 
amžiaus, buvo emigravę į Angliją. 
Patys arba turintys apie juos ži
nių, prašoma rašyti šiuo adresu: 
Marija Narkevičiūtė-Adašiūnie- 
nė, Pumpėnai, Pasvalio gatvė, Pas
valio rajonas, Lithuania.

f ^AMocniA- Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

■■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LEPAGE 
■■mwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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.

ZK/P&4 Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

*Kalėdir*ė kelionė į Lietuvą: 
gruodžio 21 d. iki 1994 m. sausio 5 d.

Kaina - $949 (kan.) plius mokesčiai 
Iš Lietuvos:

gruodžio 20 d. iki 1994 metų sausio 6 d. (arba ilgiau) 
Kaina-$949 (kan.) plius mokesčiai.

KELIONĖS Į VILNIŲ su Austrų linija per Vieną iš JFK 
(N.Y.) orauosčio kiekvieną sekmadienį ir ketvirtadienį, 

kaina - $880 (kan.) plius mokesčiai.
KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 

kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 
kaina - $1 050 (kan.) plius mokesčiai. 

UŽSAKYMAI PRIIMAMI GRUPINĖMS KELIONĖMS 
Į1994 METŲ DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Užsakantiems vietas iki 1993 m. gruodžio 23 d. 
garantuota kaina tik $1 050 (kan.)

Skridimo datos: 1994 m. birželio 30 d., liepos 1,3,7 d.d. 
Skridimai patogiais LH lėktuvais, grįžimo datos pagal užsakymą. 
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel. (41 6) 533-8443 

* * * *
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)

“Pastoralė” giedojo ir 11 v.r. 
Mišių metu. Po Mišių choras 
dar pagiedojo giesmių ir “Lie
tuviais esame mes gimę”. Gie
dančioms choristėms einant 
iš šventovės ne vienas koncer
to dalyvių braukė ašaras.

Po pamaldų “Pastoralės” 
choristės, Anapilio moterų 
būrelio, vadovaujamo Regi
nos Celejewskos, buvo pavai
šintos lietuviškais valgiais. 
Parapijos tarybos pirm. Juo
zas Karasiejus pasidžiaugė 
ypatingu jų giedojimu ir nuo
širdžiai padėkojo choro vado
vei ir pačioms choristėms. Pa
rapijos katalikių moterų sky
riaus valdybos pirm. Albina 
Augaitienė sveikino chorą, 
įteikdama kiekvienai choris
tei po dovanėlę.

Choro vadovė Nijolė Jauta- 
kienė priminė, kad Lietuvai 
atgavus laisvę, nėra jokių varž
tų bendradarbiaujant su išei
vija. Pažymėjo, kad ateinantį 
sekmadienį “Pastoralė” gie
dos jau Kauno katedroje.

Prisikėlimo parapijoje
Šešiolikos jaunų daininin

kių procesija su žvakėmis 4 
v.p.p. įvedė pilną šventovę 
klausytojų religinių giesmių 
programon. Seselė Igne Mari- 
jošiūtė, vyriausia šių gastro
lių šeimininkė, pristatė prieš 
altorių išsirikiavusias gražio
mis togomis pasipuošusias 
choristes ir jų vadovę, muz. 
Nijolę Jautakienę. Skambėjo 
sidabriniai balseliai, žavėjo 
klausytojus. Pertraukėlės me
tu seselė Igne prisiminė vie
ną kitą išvykų nuotykį, kur 
buvo jaučiama Dievo ranka. 
Antroje koncerto dalyje mer
gaitės naujuose, tautiniais 
motyvais, apdaruose atsklei
dė retokai girdimų giesmių 
įvairovę, daugiausia lietuvių 
kalba.

Po koncerto klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM, pri
ėmęs choro vadovės simboli
nę dovaną, pakvietė visus nu
sileisti į didžiąją parapijos 
salę, kur buvo seselių rėmė
jų paruošta kava ir užkandžiai. 
Bet tuo viskas dar nepasibai
gė — “Pastoralė” scenoje da
vė dar mažąjį koncertėlį, su
pintą iš liaudies dainelių ir 
giesmių. Sužavėti svečiai pir
kosi jau šių gastrolių metu 
įrašytas garsajuostes ir pali
ko aukas paruoštuose krepše
liuose. Pasidalinimas malo
niais įspūdžiais gražiai už
sklendė ypatingą tos dienos 
popietę. D.

! įskilus
S VAKARAS ANAPILYJE

gruodžio 24, penktadienį, 8 valandą vakaro
Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurklienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams — $15, vaikams nuo 10 iki 15 metų 
- $10, nuo 7 iki 10 metų - $6, nuo 1 iki 7 metų - nemokamai.
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių - J. Gurklienei tel. 278-4674.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, kitomis 
dienomis — aukščiau minėtu telefonu.
Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapija

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ANAPILYJE su geru orkestru
gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

Tėviškės žiburiai • 1993. XI. 30 - Nr. 48 (2283) • psl. 9

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DUBiCKAS, d.d.s.

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tą čia nė vienas NDP socialis
tų kandidatas nebuvo išrink
tas. Ontario provincija Kana
dos parlamente turi 99 vietas. 
Jas visas užėmė liberalai, tik 
vieną palikdami naujajai Re
formų partijai iš Vakarų Ka
nados. Pagrindiniu kaltinin
ku dėl visiško Kanados NDP 
socialistų kritimo šioje pro
vincijoje tapo Ontario NDP so
cialistų premjeras Bob Rae. 
Nusivylimą atnešė jo socialis
tinės vyriausybės ekonominės 
ir politinės klaidos.

Prarastą populiarumą prem
jeras Bob Rae dabar stengia
si atgauti beveik liguistomis 
nuolaidomis įvairių rasių atei
viams. Tad visose gyvenimo 
srityse siekiama gražaus de
mokratinio vaizdo ne tik su 
darbo lygybę turinčiais bal
tosios daugumos vyrais ir mo
terimis, bet ir Kanadoj dar 
kojų nespėjusios sušilti ryš
kios mažumos atstovais. Va
dovaujantis lygia teise į dar
bą, norima, kad tokiems atei
viams pagal jų skaičių būtų 
rezervuotos vietos policijo
je, švietimo sistemoje bei ki
tose Ontario valdžios įstaigo
se ir netgi privačiose darbo
vietėse.

Kažkodėl užmirštama, kad 
demokratinių šalių darbovie
tėse turimam darbui stengia
masi rasti tinkamiausią asme
nį, nekreipiant dėmesio į jo 
veido spalvą, akis bei plaukus, 
priklausymą rasinei daugu
mai ar ryškiai mažumai. Ki
tokios nuomonės, atrodo, yra 
Ontario NDP socialistų vy
riausybė.

Toronto spaudos vedamuo
siuose lapkričio 11-12 d.d. pla
čiai nuskambėjo iš vyriausy
bės leidinio “Job Mart” paim
tas darbo pasiūlymas. Skelbi
me pranešama, kad valdiškam 
darbui reikia informacinės 
technologijos vadovo. Metinė 
alga - nuo 74.000 iki 111.000 
dolerių. Skelbimas pabrėžia,

OFFORD 
REALTY LTD.

les i ,Angelę 
Šalvaitytę,

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-

B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar 

(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428 

kad kandidatais šiam darbui 
gali būti pirminių Kanados 
gyventojų palikuonys, prancū
zai, invalidai, rasinių mažu
mų atstovai ir moterys. Laik
raščių vedamieji priminė, kad 
iš taip paskelbto skelbimo per
šasi jame nutylėta logiška iš
vada: “Baltosios rasės angliš
kai kalbantys vyrai šiam dar
bui nepageidaujami”. Pasak 
vedamųjų, tai yra rasistinis 
skelbimas valdžios leidinyje, 
tik šį kartą rasinė diskrimi
nacija esanti nukreipta prieš 
baltųjų vyrų daugumą.

Tas skelbimas netrukus bu
vo išimtas iš “Job Mart” Onta
rio valdžios leidinio. Jį pa
smerkė net ir buvęs žymus 
NDP socialistų veikėjas Step
hen Lewis, kurį Kanados mi- 
nisteris pirm. Brian Mulro
ney buvo paskyręs Kanados am
basadoriumi Jungtinėse Tau
tose. Dabar S. Lewis savo lai
ko diplomatu ir dirba prem
jero Bob Rae patarėju kovo
je su rasizmu. V.Kst.

TO RON T O
Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $100 - Sofija ir Stasys 
Rakščiai, Stoney Creek, Ont., $50 - 
Jonė ir Stasys Paketurai, West 
Lome, Ont; $40 - Alvina ir Vla
das Ramanauskai; $35 - Birutė 
ir Bronius Tamošiūnai; $30 - Ire
na ir Vincas Ignaičiai, T. D. Bu
rokai, H. K. Norkai, Hamilton, 
Ont., V. S. Kneitai, Oshawa, Ont.

$25 - P. V. Jankaičiai, Ona Ja
kimavičienė, Juozas ir Janina 
Šarūnai, St. Petersburg Beach, 
FL, A. T. Sakoniai, St Peters
burg Beach, FL, Bronė ir Jonas 
Stankaičiai, Vincas ir Onutė Na- 
ruševičiai, West Lome, Ont., 
Marija ir Juozas Zažeckai, Cam
bridge, Ont, Genė ir Eugenijus 
Kuchalskiai, Jeronimas, Ramu
tė, Aušra ir Ramunė Piciniai, 
Hamilton, Ont., Stefanija Do
meikienė, Hamilton, Ont, Aldo
na ir Jonas Kutkos, Welland, 
Ont, E. J. Mažulaičiai, Hamil
ton, Ont, Regina ir Stasys Ber
žiniai, Vienna, Ont., Steponas 
ir Irena Varankos, Antanas Gar- 
kūnas, Dundas, Ont, V. V. Baliū- 
nai ir šeima; $20 - Liudas ir Ge
nė Vyšniauskai, Jurgis, Petronė
lė Ivanauskai ir dukra Elvyra su 
šeima, Zosė Martinaitienė ir 
Juozas Žadeikis, K. B. Žutautai 
ir sūnūs, Viktoras Skukauskas, 
Adolfas Kanapka, Wasaga Beach, 
Ont, Jonas Riauba, Vytautas 
Birštonas, Stasys Matulionis, 
Brantford, Ont., L. S. Olekai, 
Algis ir Eugenija Grajauskai, 
Hamilton, Ont, Juozas Staškevi
čius, Sofija ir Bronius Urbona
vičiai, Uršulė Paliulytė, Stasė 
ir Mikas Petruliai, Aniceta Ape- 
ravičienė, Antanas ir Stasė Zim- 
nickai ir sūnus; $15 - Stasys, Ma

,T

rija ir Dana Jokūbaičiai, Elena 
ir Pranas Bersėnai, Jadvyga ir 
Adolfas Vanagai, D. Br. Staškevi
čiai ir P. Jucevičienė, Verdun, 
Que., Levutė ir Aleksas Andru- 
liai, Klara ir Mečys Andriuške
vičiai; $10 - Janina Černiaus
kienė, Ieva ir Juozas Milkintai, 
Pranas ir Marija Žymantai, Phelp- 
ston, Ont, Angelė Gontienė, Pra
nas Kaziukonis, Genovaitė Bijū- 
nienė ir šeima, P. Z. Jonikai, Ha
milton, Ont, Aldona ir Mečys 
Empakeriai.

Dovana tremtinių vai
kaičiams

Sibiro tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje nusiųsta maisto produk
tų, saldumynų ir rašomųjų 
priemonių. Aukojo: $100 - A. 
Krakauskas; $60 - J. Janušas; 
$50 - P. Kaziukonis; $20 - K. 
Baltramaitis, A. Bernotaitis, J. 
Hirsh, A. Kavaliauskas, A. Ma
siulis, M. Paškovičius; $10 - 
K. Budrevičius, D. Chodočins- 
kienė, K. Daunys, J. Didžbalis, 
V. Karnilavičius, L Luomanas,
J. Radzevičius, A. Radžiūnas, 
B. P. Sapliai, A. Sawicki, A. 
Stankus, V. Stukas; $7 - E. Juod- 
kojis; $5 - M. Andrulevičienė,
K. Cibas, V. Juozapavičius, O. 
Mitalienė, V. Zackevičius, M. 
Žaliauskas.

Nuoširdi padėka visiems To
ronto lietuviams - aukotojams, 
ypač “Vilniaus rūmų” gyvento
jams, kurių dosnios aukos pra
džiugins mūsų tautos atžalas 
Šv. Kalėdų metu. E. stepaitienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerbia

miems tėvynainiams ponams ALY
TEI ir HERBERTUI STEPAIČIAMS 
iš Toronto už paramą mūsų ūkiui, 
už nupirktą traktorių.

Linkime Jums geriausios svei
katos. Telaimina Dievas Jus ir Jū
sų darbus.

Ūkininkų-tremtinių Venslovų 
šeimos iš Lietuvos

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

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

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

B.Sc., LL.B.

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

S iM(V^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/MKK West Realty Inc.

k 1678 Bloor Street West rrj
Toronto, Ontario M6P 1A9 Į M

An independent member broker Dhone: (416) 769-1616 RtAL

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namą ir automobilią vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indą 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.)

QtiIuik- dresher L,d-
7 OI Real EstateHr-fL Ofl 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.

HDI7CI-II7D INSURANCE 
BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

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

ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo, įvykusio 1993 m. lapkričio 13 d. Kliv- 
lande, grupė dalyvių. Iš kairės: M. Leknickas, R. Dirvenis, V. Jokūbaitis, J.
Gustainis, B. Savickas, už jo V. Rugienius, A. Bielskus, Pr. Berneckas, už jo 
V. Memenąs, O. Jokūbaitienė, R. Miečius, N. Udrys, A. Šeštokas, A. Šileika, 
- ŠALFASS pirmininkas ir A. Rugienius Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 5.75%
2 metų ................ 6.50%
3 metų ................ 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

. TV.

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL D V L ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

"Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

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 -

ŠALFASS metinis suvažiavimas
Kiekvienais metais sporto klubų 

vadovai ir sporto darbuotojai su
važiuoja apžvelgti atliktus darbus, 
pateikti atskaitomybę ir numatyti 
sekančių metų darbo planus. Šį kar
tų, kaip ir anksčiau, susirinkta Kliv- 
lande lapkričio 13 d. tuos uždavi
nius įgyvendinti. Suvažiavimui pa
teikta išsami darbotvarkė nusakė 
rūpimų klausimų svarbą, kurie rim
tai buvo gvildenami.

Sąjungos centro valdybos pirm. 
A. Šileika trumpu sveikinimu ati
darė suvažiavimą, pakviesdamas 
prezidiumo ir mandatų komisijos 
narius - suvažiavimui pirminin
kauti Narimantą Udrį ir Vytautą 
Jokūbaitį, sekretoriais - Oną Jo- 
kubaitienė ir Rimantą Dirvonį.

Suvažiavimą sveikino V. Jokūbai
tis, Karių-veteranų sąjungos ir Ame
rikos lietuvių tarybos vardu, Kliv- 
lando lietuvių bendruomenės apy
linkės pirm. Apanavičius, šios apy
linkės vardu. Raštu sveikino Lie
tuvos gen. konsulas Kanadai H. La
pas ir Kanados lietuvių bendruo
menės vardu jos pirm. A. Vaičiū
nas.

Perskaičius praeito suvažiavimo 
protokolą, iškilo keletas diskusinių 
klausimų, kuriuos patikslinus jis 
buvo priimtas. Kalbėta apie krepši
nio varžybų pravedimo nuostatus ir 
taisykles, kurių pertvarkymo pro
jektą buvo paruošę Toronto “Vyčio” 
atstovai. Nutarta, krepšinio komi
tete nuostatus ir taisykles peržiū
rėti ir netikslumus papildyti. Dėl 
krepšinio amžiaus klasių ribos, nu
spręsta jas sulyginti su JAV ir Ka
nados reikalavimais. Dėl žaidėjų 
lietuviškos kilmės įrodymo doku
mentacijos reikia aiškintis su tė
vais ir sportininkų seneliais. Ši 
problema jau seniai yra gvildena
ma, tačiau sunkiai išsprendžiama.

Daug dėmesio suvažiavimas skyrė 
V-sioms Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėms, kurios įvyks 1995 m. va

sąrą Lietuvoje. Plačiai išsikalbė
jus, buvo nuatarta steigti du išvykos 
į žaidynes komitetus. Vieną JAV-se, 
o antrą Kanadoje, kurių veiklą ko
ordinuos sąjungos centro valdyba. 
Balsų dauguma JAV-bių išvykos ko
miteto pirmininku išrinktas Algis 
Rugienius. Jis yra ilgametis Det
roito “Kovo” pirmininkas. Per mė
nesį turėtų būti sudarytas ir Kana
dos išvykos į V-sias PLS žaidynes 
komitetas. Ateinančią vasarą, šokių 
ir dainų šventės metu Lietuvoje, 
įvyks žaidynių reikalais plataus 
masto pasitarimai. Juose dalyvaus 
JAV-bių ir Kanados išvykų į PLS žai
dynes komitetų pirmininkai, o taip 
pat ir ŠALFASS-gos pirmininkas. 
Šiais reikalais netrukus bus pa
informuota sporto vadovybė Lie
tuvoje.

Pranešimą apie Kanados sporto 
fondą paskaitė jo pirmininkas Pr. 
Berneckas. Jis pažymėjo, kad per 
11 metų buvo išmokėta iš gautų pa
lūkanų per 55 tūkstančius dolerių 
sąjungos centro valdyboms. Šiuo 
metu pagrindinį - nejudomo fondo 
kapitalą sudaro $50,000 JAV. Jis 
kvietė atstovus aktyviau įsijung
ti į fondo lėšų telkimą ir pasiūlė 
įvesti $1 metinį mokestį visiems 
sąjungos nariams. Dauguma balsų 
pasiūlymas buvo priimtas.

Algirdas Bielskus pateikė var- 
žybinį sekančių metų kalendorių, 
nurodydamas jau žinomų sporto 
šakų varžybų vietą ir laiką. Dėl ki
tų varžybų bus dar susitarta vėliau. 
Pagrindinės pavasario žaidynės bus 
pravestos Detroite. Data dar ne
aiški.

Sporto spaudos klausimais kal
bėjo Sigitas Krašauskas. Jis pasi
gedo informacijos įš klubų veiklos, 
varžybų aprašymų ir rezultatų sta
tistikos. Dėl informacijos stokos 
negalima mūsų spaudoje pateikti 
pilnesnio sąjungos klubų veiklos 
vaizdo. Neįvertinant pilnai spau
dos reikšmės, yra skriaudžiamas vi

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)

sas sportinis judėjimas.
Centro valdyba papildomai yra 

gavusi laiškų iš Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto departamento, pra
šant surasti atsakingą redaktorių 
Lietuvoje leidžiamos knygos “Lie-

ŠALFASS-gos
J. GUSTAINIS informuoja suvažiavimo 
dalyvius apie sąjungos finansinę padėtį. Šalia jo
- M. LEKNICKAS, centro valdybos vicepirmininkas, V. MEMENĄS ir VYT.
RUGIENIUS, Detroito “Kovo” atstovai Nuotr. Sig. Krašausko

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

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

Toronto, Ont. M6S 4X7.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

tuvos kūno kultūra ir sportas” iš
eivijos skyriui parašyti. Kadangi 
mūsų sportinės spaudos veteranai 
yra apsivylę bendradarbiavimo iš 
Lietuvos pusės stoka, nebenori im
tis šio atsakingo darbo. Reikia ne
pamiršti, kad ir amžiaus našta be
veik visus rašančiuosius pradeda 
slėgti. Suvažiavimo nuomone ta
čiau, šį Lietuvos sporto vadovų pra
šymą reikėtų kaip nors patenkin
ti, antraip, gali likti tas, jau ne
tinkamai paruoštas aprašymas, dėl 
kurio ir yra kilęs mūsų nepasiten
kinimas. Suvažiavimo dalyviai krei
pėsi į Sigitą Krasauską, prašydami 
šį darbą atlikti. Krašauskas neda
vė sutikimo, tačiau pažadėjo ieško
ti kelių, kaip šią problemą išnarp
lioti.

Jau kelintame suvažiavime kelia
mas sporto apygardų reikalingumo 
klausimas. Jis iškilo ir šiame. Su
mažėjus klubų skaičiui ir beveik 
išnykus platesniam tarpklubiniam 
bendravimui, sporto apygardos da
rosi lyg ir nebereikalingos. Šiuo 
metu aktyviau reiškiasi tik viena 
Vidurio vakarų apygarda. Įvairūs 
administraciniai reikalai gali bū
ti sutvarkomi tiesiog su gen. sekre
toriumi be tarpininkų. Šiuo klausi
mu gana plačiai išsikalbėta, tačiau 
sprendimo nepadaryta.

Generalinis sekretorius Algirdas 
Bielskus išdalino suvažiavimo at
stovams aplinkrašti apie sąjungos 
1993 metų veiklą. Trijų puslapių 
santraukoje minima dvidešimt dvi 
įvairių sporto šakų varžybos ir jų 
rezultatai. Nemažai apie tai jau 
buvo rašyta spaudoje.

Centro valdybos pirmininkas 
Audrius Šileika savo pranešime 
aptarė dabartinę sąjungos padėtį, 
pasidžiaugdamas atliktais darbais, 
pasiektais laimėjimais, nurodyda
mas ir buvusius bei esamus trūku
mus. Kalbėdamas apie sąjungos atei
tį, ragino stiprinti klubinį veikimą, 
glaudesnį tarpklubinių ryšių palai
kymą ir išskirtiną dėmesį jaunie
siems mūsų nariams, kurie pradeda 
pirmuosius sporte žingsnius. Pra
nešimas buvo gerai paruoštas ir 
visų dalyvių šiltai sutiktas.

Trumpame pranešime centro val
dybos iždininkas Jonas Gustainis 
nurodė iždo būklę ir netvarkingo 
atsiskaitymo sunkumus. Ryšiai su 
Lietuvių bendruomenėmis palaiko
mi tik Prano Gvildžio (su JAV-bių). 
Nei su PLB, nei su Kanados lietu
vių bendruomene ryšių lyg ir nėra.

Revizijos aktą paskaitė V. Jokū
baitis. Visų tikrintų sąjungos pa
dalinių atsiskaitymo knygos bei 
dokumentai vedami tvarkingai. 
JAV-bių išvykos komiteto į IV-sias 
PLS žaidynes atsiskaitymo doku
mentus revizijos komisija perda
vė sąjungos centro valdybai. Pini
gų likutis bus naudojamas tik nau
jai sudarytų išvykos komitetų į V- 
sias PLS žaidynes reikalams.

Dar buvo iškilę keletas klausimų, 
kurie suvažiavimo nebuvo aptarti, 
nes trūko paaiškinamų duomenų. 
Sugiedojus Tauto himną, suvažiavi
mas užbaigtas. Dalyvis

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo 1993- 

jų sezono uždarymo turnyras, trukęs 
dvi dienas, buvo žaidžiamas “Golf 
Haven” golfo laukuose rugsėjo 25-26 
d.d. Labai geras rudens oras ir pa
žįstama šio gražaus golfo aikštyno 
aplinka Į šį turnyrą sutraukė pirmą 
dieną 55 ir antrąją 51 golfininką.

Dviejų dienų varžybų rezultatai: 
Vyrų klasė - I v. Stan Podsadecki 
87 plius 76- 157, II v. Antanas Staus
kas 73 plius 84 - 157, III v. Kęstutis 
Eimantas 83 plius 75 - 158; Vyrų kla
sėje su išlyginamaisiais smūgiais: 
I v. Leonas Baziliauskas 66 plius 62
- 128, II v. Eimis Ramas 64 plius 68 - 
132, III v. Darius Marijošius 68 plius 
66 - 134; Moterų klasėje su išlygina
maisiais smūgiais -1 v. Tanya Eiman- 
tienė 61 plius 73 - 134. Premijas už 
sviedinio primetimą arčiausiai vė
liavėlių abiejų dienų varžybose lai
mėjo: Kęstutis Eimantas, Romas 
Burdulis, Antanas Stauskas, Eimis 
Ramas, Andrius Zaleskis ir Stan 
Podsadecki. Nežinomosios skylės 
(mystery hole) “laimėtojais” tapo 
Bronius Sergantis su 8 smūgiais ant 
“par 4” ir Aloyzas Kuolas su 7 ant 
“par 3”.

Šių varžybų metu buvo užbaigtas, 
taip vadinamas dviejų minusų tarpu
savio turnyras, pradėtas sezono pra
džioje. Laimėtojais tapo: I v. Leo
nas Baziliauskas, H v. Ramūnas Sap- 
lys ir III v. Vytas Siminkevičiūs. 
Sezono užbaigimo proga tuoj po tur
nyro sekė tradicinė vakarienė ir 
jos metu aptarti einamieji reika
lai. Klubo valdyba ir 1994 metų se
zonui pasilieka ta pati: pirm. And
rius Zaleskis, ižd. Arūnas Jonikas, 
narė Tanya Eimantienė ir narys Kęs
tutis Eimantas.

Klubo valdyba dėkojo už metų ei
goje suneštas įvairias dovanas ir 
kitu būdu prisidėjusiems prie klu
bo sėkmingos veiklos: Petrui Staus
kui (rezultatų vedimas), Sigitui Kra- 
šauskui (spauda), “Eden Oak Homes”
- Albinas ir Romas Kartavičiai, “Ca
nada Brick” - Ron Spencer, “L’Oreal”
- Ingrid Sabadin, Otto Bock - Don 
Skrypec, “Molson’s” - Ray Sriubiš- 
kiui ir Irenai Kymantienei.

S 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

3.75% už 90 dienų term, indėlius
3.75% už 6 mėnesių term, indėlius
4.00% už 1 m. term. Indėlius
4.00% 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.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.50% 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) 

4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo Sąsk. (gyvybės drauda) 

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

(US dol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

Nuošimčiai gali pasikeisti

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 00 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

SOLD
—w v ~7

COLDUieiX 
BANKGR □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes 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

MONTREALYJE|»iWa
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

i

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

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

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

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

KELIONĖS
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

Skautų veikla
• Skautiškos Kūčios - gruo

džio 5, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Rengėjos- 
jai renkasi tuojau po paskutinių 
Mišių (12.30 v.p.p.). Maistas sune
šamas 2 v.p.p. Tvarkingai unifor
muoti skautai-tės, skautininkės- 
kai, tėveliai bei rėmėjai renkasi 
3.30 v.p.p. Galintieji suneša kon
servuoto maisto, kuris bus atiduo
tas vargšams. M.

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

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

— Lapkričio 28, sekmadienį, 
mūsų šventovėje giedojo iš Kauno 
atvykęs mergaičių vokalinis an
samblis “Pastoralė”.

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

— Adventinį susikaupimą gruo
džio 10-12 d.d. praves kun. dr. Vik
toras Skilandžiūnas iš Otavos. 
Susikaupimo tvarka: gruodžio 10, 
penktadienį, 10 v.r. Mišios su pa
mokslu; gruodžio 11, šeštadienį, 
10 v.r. Mišios su pamokslu; gruo
džio 12, sekmadienį, rekolekcijų 
vedėjo pamokslai Mišių metu. 
Prieš ir po pamokslų bus klauso
ma išpažinčių.

— Wasagos Gerojo Ganytojo mi
sijoje Advento susikaupimas bus 
gruodžio 12, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Susikaupimą praves kun. dr. V. 
Skilandžiūnas.

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

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius švęs savo me
tinę šventę gruodžio 5, sekma
dienį.

— Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas bus gruodžio 5, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Lietuvių na
muose. Tą dieną Toronto VI. Pūt- 
vio kuopos šauliai su savo vėliava 
dalyvaus mūsų šventovėje 11 v.r. 
Mišiose.

— 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 Anapilio salė
je bus gruodžio 19, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių. Ją rengia mū
sų parapijos jaunų šeimų sekci
ja, vad. V. Valiulio. Dovanėlėms 
bei užkandžiams imama nuo kiek
vieno vaikučio iki 10 m. amžiaus 
po $10, o suaugusiems už užkan
džius bus imama prie įėjimo po 
$3. Registracija vyksta sekma
dieniais parapijos salėje iki gruo
džio 5 d.

— Parapijos salėje jau plati
nami bilietai į Kūčias ir į Naujų 
metų sutikimo pokylį.

— Mišios gruodžio 5, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Anelę ir Joną 
Vasiukevičius (a.a. Anelės X mir
ties metinės), 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už Skaisgirių mi
rusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje — gruo

džio 5,12 ir 19 d.d., 11.15 v.r.
— Po pamaldų gruodžio 19 d. — 

Kalėdų eglutė vaikams; prašome 
tėvus atvežti vaikus.

— Pamaldos gruodžio 24 d. su 
Šv. Vakariene 6 v.v.

— Pamaldose 19 ir 24 d.d. giedos 
parapijos choras. Kviečiame gau
siai dalyvauti.

— Pamaldos Kalėdų dieną, 
gruodžio 25, ir antrąją Kalėdų 
dieną, gruodžio 26, 11.15 v.r. 
šventovėje.

— A. a. Marijos Dambarienės- 
Mėgytės mirties metinių prisi
minimas bus atliktas šį sekma
dienį, gruodžio 5 d. pamaldų me
tu.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 160 asmenų. Budėjo LN na
rys A. Bukauskas.

— LN valdybos posėdis — gruo
džio 2, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Jau galima užsakyti Kūčių, 
gruodžio 24, ir Naujųjų metų su
tikimo bilietus LN raštinėje dar
bo metu tel. 532-3311 ir sekmadie
nio popietėse. Kūčių bilieto kai
na — nuo 6 iki 17 dol. Naujų metų 
sutikimo bilietas - 40 dol. asme
niui. Pirmą kartą gruodžio 31 d. 
rengiamas Naujųjų metų sutikimo 
balius LN “Lokio” svetainėje. 
Gros “gyva” muzika, veiks baras, 
bus puikūs šalti užkandžiai. Vie
tų skaičius ribotas, todėl prašo
ma paskubėti. Bilieto kaina — 15 
dol. Dėl bilietų ir informacijos 
skambinti į LN raštinę tel. 532- 
3311.

— Hamiltono teatras “Aukuras” 
atvyksta su premjera “Bernardos 
Albos namai”. Spektaklis įvyks 
sekmadienį, gruodžio 12, 3 v.p.p. 
Mindaugo menėje.

— Aukos Slaugos namų statybai 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba tie
siog siųsti šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario, M6P 1A6.

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.

GĖLĖS
•PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 

,'vičienei tel. 761-9131.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėne

sio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais mūsų šventovė
je vyksta šventoji valanda ir 
Mišios 7 v.v. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudose, 
iš anksto susitarus. Išpažinčių 
klausoma prieš Mišias.

— Pirmais mėnesio šeštadie
niais Gyvojo Rožinio draugija 
renkasi Rožinio kalbėjimui 10.30 
v.r., o Mišios 11 v.r. “Vilniaus” 
namuose Mišios — 5 v.p.p.

— Tretininkų mūsų parapijos 
kongregacijos Mišios ir susirin
kimas įvyks gruodžio 9, ketvirta
dienį, 10 v.r.

— Lapkričio 24 d. palaidotas 
a.a. Pranas Dicevičius, 85 m.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos zakristijoje sekmadieniais, 
o klebonijoj bet kada.

— Platinami bilietai salėje po 
Mišių “Volungės” koncertui, ku
ris įvyks mūsų šventovėje gruo
džio 12 d., 4 v.p.p.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus metinė šven
tė ir agapė bus gruodžio 12 d., po 
11.30 v.r. Mišių, Parodų salėje. 
Agapė-pietūs — $8.

— Uždaros rekolekcijos vyrams 
ir moterims vyks toje pačioje vie
toje Augustinijonų vienuolyne, 
King City, Ont. Moterims gruodžio 
2-5 d.d., vyrams gruodžio 10-12 
d.d. Abiem grupėm rekolekcijas 
praves salezietis kun. Stasys Ši
leika, SDB. Registruotis parapi
jos raštinėje tel. 533-0621.

— Mišios gruodžio 5, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Alfonsą Jo
nušą, 9.20 v.r. už Šimkūnų ir 
Draudvilų šeimos mirusius, 10.15 
v.r. — už a.a. Juozą Mačiulį, už 
Kuodžių šeimos mirusius, už a.a. 
Alfonsą Lukošių, 11.30 v.r. — už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas ruošia Kūčias š.m. gruo
džio 21, antradienį, 12.30 v.p.p. 
“Vilniaus rūmų” III-čio aukšto 
menėje. Bilietus galima įsigyti 
pas T. Kobelskienę tel. 760-8003 
ar P. Ivanauskienę tel. 767-3677.

Valdyba
Lietuvių kredito kooperatyvo 

“Parama” darbo valandos šven
čių laikotarpiui: gruodžio 24, 
penktadienį, nuo 9 v.r. - 3.30 
v.p.p., gruodžio 25, šeštadienį, 
ir gruodžio 27, pirmadienį, už
daryta. Gruodžio 31, penktadie
nį, nuo 9 v.r. -3.30 v.p.p., sausio 
1, šeštadienį, ir sausio 3, pirma
dienį, uždaryta. Vedėja

Prisikėlimo parapijos koope
ratyvas kalėdinių švenčių lai
ku bus atidarytas gruodžio 24 
d. nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., gruo
džio 25 ir 26 d.d. kooperatyvas 
bus uždarytas; gruodžio 31 d. 
bus atidarytas nuo 9 v.r. iki 
3 v.p.p., sausio 1 d. — uždary
tas. Kitomis dienomis koope
ratyvas veiks pagal įprastas 
darbo valandas. Vedėjas

Saugaus vairavimo savaitė 
skelbiama gruodžio 1-7 d.d. 
Ši jau yra 38-toji, vis prime
nanti automobilių vairuoto
jams apie nelaimes keliuose 
ir gatvėse. Nustatyta, kad 48% 
visų nelaimių įvyksta dėl vai
ravimo alkoholio poveikyje. 
Statistika nurodo, kad per me
tus Kanadoje dėl to žūsta apie 
1800 žmonių ir 60 000 lieka su
žeistų. Visa tai visuomenei 
kainuoja daugiau kaip 20 bili
jonų dolerių.

“Palangos Juzė” - tokia tema 
pavadintas Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio “Gintaras” 
metinis pavasario koncertas, 
įvyks 1994 m. gegužės 7, šešta
dienį, 6 v.v. Mississaugos Port 
Credit gimnazijos auditorijoje 
(Hurontario ir Queen Eliza
beth Hwy.).

Kaip jau įprasta, ir šį sykį 
žiūrovai turės progos pasigė
rėti gausių šokėjų, kaimo ka
pelos, instrumentalistų, marga 
meniška pyne. Visuomenė ma
loniai prašoma šią datą re
zervuoti gintariečiams ir gau
siai dalyvauti koncerte.

1994 m. vasarą gintariečiai 
vyks į Lietuvą dalyvauti dainų 
ir šokių šventėje. Tai išvykai 
jau dabar telkiamos lėšos. Vi
si kviečiami paremti jaunimą 
aukomis, įvertinant jų iškilią 
reprezentaciją lietuvių bei 
kitataučių bendruomenėse. K.

A.a. Marijos Dambarienės- 
Mėgytės mirties metinių prisi
minimui duktė Kristina Dam- 
baraite-Janowicz “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $1,300 — Staškevičių 
šeima (a.a. Eugenijos Staškevi- 
čienės XIII mirties metinių 
proga).

g Maloniai kviečiame visus į |

“HODIE, CHRISTUSNATUS EST” !
Advento susikaupimo y r /-x-k T/^'V T* a s ir šv. Kalėdų giesmių IX V J LN CtlIX I
gruodžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo šventovėje, 1021 college st. |
Koncertą atliks: “Volungė” - Toronto lietuvių choras; solistai - Anita Puodžiūnienė ir | 

Jonas Vaškas; smuikininkė Rūta Melkienė bei Lietuvos kankinių ir Prisikėlimo g 
parapijų vaikų chorai. Įėjimo auka-$8 suaugusiems. S

Bilietus iš anksto galima užsisakyti pas Nausėdus vakarais tel. (416)231-1423. «
Rengia “VOLUNGĖ”, jos muzikos vadovai Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas S

g
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TORONTO MAIRONIO MOKYKLA kviečia visus į

s.m. gruodžio 11, šeštadienį, 10 valandą ryto, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

PROGRAMOJE muzikinis vaidinimas 

“SPRA GTUKAS”, 
vaišės, staigmenos ir 

s&in&lis.
Registracija vyksta Toronto Maironio mokykloje 
šeštadieniais arba skambinant B. Batraks tel.

" 271-1640 arba L. Petrauskienei tel. 242-4779.
Piešiniai: V. Hakalos, D. Nielsen, S. Spudulytės, I. Sederavičiūtės Įėjimas — asmeniui.

“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.

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 - 
$30.00. 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

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.

“Literatūra ir menas“, Lietu
vos rašytojų savaitraštis, 1993 
m. 45 nr. išspausdino torontie- 
čio rašytojo a.a. Vytauto Ta- 
mulaičio populiariąją novelę 
“Sugrįžimas”. Šiame savaitraš
tyje būna gana daug aktualių 
straipsnių ir išeivijai. Deja, 
jie būna išspausdinti tokiu 
smulkiu raidynu, kad vyresnio 
amžiaus tautiečiams labai 
sunku skaityti.

Daugiavaikėms šeimoms O.
R. paaukojo $20.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo $2,000 — Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty
vas; $250 — J. Andrukaitis; 
$100 — P. V. Dalindos; $50 —
S. Kneitas.

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.

B MONTREAL®
Kariuomenės šventės minėjimas 

buvo suruoštas lapkričio 21 d. 
nenuilstamo LK Mindaugo šaulių 
kuopos pirmininko Augustino My
lės su kitų šaulių pagalba. AV 
šventovėje 11 v.r. iškilmingose 
pamaldose šauliai dalyvavo orga
nizuotai su savo vėliavomis. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Kazimieras Ambrasas. Para
pijos choras, šiuo medų vadovau
jamas Mme. M. Roch (vargoninin
kas muz. Aleksandras Stankevi
čius su Montrealio vyrų oktetu 
buvo išvykęs į Bostoną), giedojo 
šiai dienai pritaikytas giesmes. 
Prie choro gražiai prisijungė sol. 
Antanas Keblys su giesme, kurios 
žodžiai yra iš “Dievo tautos litur
ginės valandos” ir melodija pri
taikyta prel. Jono Kučingio.

Po pamaldų parapijos salėje A. 
Mylė vadovavo oficialiai minėjimo 
daliai su trumpu priminimu apie

kariuomenės šventės reikšmę. 
Kun. Stasys Šileika sukalbėjo 
invokaciją. Po Tautos himno bu
vo rodoma apie pusantros valan
dos trukusi vaizdajuostė apie da
bartinę Lietuvos sausumos, jūros 
ir oro kariuomenę. Taip pat buvo 
parodytas lietuvių džiaugsmas, 
kai paskutiniai rusų kariuome
nės daliniai pasitraukė iš Lietu
vos. Visas šis minėjimas buvo 
baigtas kavute su saldumynais.

Montrealio lituanistinė mokyk
la ruošia Kalėdų eglutę gruo
džio 12 d. AV parapijos salėje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
1994 m. atvyksta į Montrealį, to
dėl tėvai prašomi registruoti vai
kus, priimsiančius Sutvirtinimo 
sakramentą, pas seselę Paulę tel. 
766-9397. Taip pat seselė Paulė 
ruošia vaikučius Pirmajai Komu
nijai. B.S.

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

Tel. 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

FAX 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 75-rių metų

MINĖJIMAS 
įvyks 1993 m. gruodžio 5, sekmadienį, 2 v.p.p., 

Toronto Lietuvių namuose.
Paskaitą skaitys Algimantas Eimantas. Meninę programą 
atliks Toronto lietuvių vyrų choras “ARAS”.
Maloniai kviečia visus dalyvauti -

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa 
f* .a

—   ——--------------- ------- -----   “

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI 

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

Certifikatus 1 m.-.......... 4.50%
Certifikatus 2 m............... 5.25%
Certifikatus 3 m...................  5.75
Term, indėlius:

1 metų ....................  4.00%
180 d. -364 d.........  4.00%
120 d.-179d.........  4.00%
60 d.-119d.........  3.50%
30 d. - 59 d.........  2.50%

IMA

Taupymo-special....................1.75%
Taupymo - su gyv. dr............... 1.25%
Taupymo-kasdienines ....... 1.50%
Einamos sąsk.............................1.00%
RRIF-RRSP —1 m.term..........5.00%
RRIF-RRSP-2 m.term..........5.50%
RRIF-RRSP-3 m.term..........6.00%
RRIF-RRSP-taup................2.00%

UŽ:

asmenines - nuo ............... 6.25%

AXXX PARAMA
Till lietuvių kredito kooperatyvas 

ieško 

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

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

KASOS VALANDOS:

Nekiln. turto:

1 metų...............................6.00%
2 metų...............................6.75%
3 metų.........................   7.25%

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

Trečiadienį, lapkričio 24 d. 
Royal York viešbutyje, Toron
te nuo 9 v.r. iki 12 vai. vyko se
minaras apie prekybos gali
mybes Baltijos kraštuose ir 
Rusijoje per Suomiją. Šešių 
paskaitų sesijoje dalyvavo 
maždaug 40 sukviestų spaudos 
ir įvairių bendrovių bei pre
kybos institucijų atstovai. Se
minaro rengėjai buvo Finnair 
oro linija, Neste Petroleum, 
American Express ir Ernest & 
Young buhalterijos bendrovė. 
Buvo nurodytos priežastys, ko
dėl per Suomiją būtų finansiš
kai naudinga įf geografiškai 
paranku užmegzti prekybi
nius ryšius su Baltijos kraš
tais ir Rusija. Taip pat prane
šimuose apibūdintos reikalin
gos mokesčių taisyklės bei va
liutos vartojimo galimybės. 
Prieš kviesdamas svečius prie 
suomiško užkandžio, uždary
mo žodį tarė suomių konsu
las Peter Von Der Pahlen. RSJ

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

Dail. Stanislovas Glinskis iš 
Kauno, priklausantis Lietuvos 
tautodailininkų sąjungai, lydi
mas dail. Raimundo Rickevi
čiaus, lankėsi “Tėviškės žibu
riuose” ir pasidalino kultūri
niais bei visuomeniniais klau
simais.

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

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė, kuri gyventų kartu ir atlik
tų namų ruošos darbus. Skambinti 
tel. 736-0555.

IEŠKAU nerūkančios, ateinančios 
auklės prižiūrėti 7 mėnesių vai
kutį 5 dienas per savaitę Kipling 
ir Eglinton gatvių rajone. Pradėti 
nuo sausio mėnesio pradžios. 
Skambinti tel. 614-2294.

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

GAMINU KOLDŪNUS su mėsa, 
grybais ir varške. Kaina 100 vnt. $15. 
Gyvenantiems Etobicoke rajone 
pristatymas į namus $2. Skambin
ti Aldonai tel. 233-5996.

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

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

PASLAUGA “RŪTA” gruodžio mė
nesį vyksta į Lietuvą. Gali nuvežti 
vaistus, laiškus, pinigus, smulkius 
daiktus. įteiks asmeniškai nurody
tiems asmenims. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 1 - 416 - 536-4742 
Toronte.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
‘PUNIA’’

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros (keramikos 
plytelių (Stiklo blokų dangų 
(dažymo ir kt. Įrengiame (rūsius 
(vonias (pirtis (lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui 

tel. 848-9628

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

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.

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą ir saugumą 

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS

$120.00 (kan.) 
Pristatome per kelias dienas.

Užsakymus priimame 
tel. (416) 533-8443

Adresu: FAX: (416) 533-6279 
1605 Bloor StW., Toronto, Ont. M6P 1A6 
AUDRA TRAVEL CORPORATION

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.

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

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

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.


