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Metams baigiantis
Gruodžio mėnuo daugeliui yra įprastas laikas per

žiūrėti kas padaryta, įvertinti atskirus veiksmus, darbo 
bei pastangų rezultatus, iš klaidų pasimokyti, laimėji
mais pasidžiaugti. Tai daro tiek pavieniai asmenys, tiek 
ir įvairios žmonių grupuotės, kurioms patikėti bendrų 
poreikių uždaviniai.

K
IEKVIENA organizacija ar institucija, siekdama 
savo tikslų, turi ir atskirų, dažnai skirtingų rū
pesčių, nuo kurių priklauso planavimas bei užmo
jai kitiems metams. Štai ideologinės jaunimo organiza

cijos rūpinasi, kad veikla pagyvėtų, pasidarytų įdomes
nė, suprantama dabarties jaunimui, rūpinasi, kad narių 
skaičius nemažėtų, kad būtų išlaikytas lietuviškumo 
bei moralinės sampratos lygis; Bendruomenė rūpinasi, 
kad jos veikla stiprintų tautiečių vienybę ir solidaru
mą, kad reprezentacija būtų tinkamai atliekama, kad 
nenukryptų nuo tiesioginių savo įsipareigojimų; para
pijos rūpinasi, kad jaunos tikinčiųjų šeimos jungtųsi 
į aktyvų dalyvavimą visuose parapijinio gyvenimo po- 
reiškiuose, kad būtų išlaikytas tautinis bruožas; finan
sinės institucijos bei fondai sudarinėja sąmatas, ska
tina jaunimą jungtis į ekonominio stiprinimo pajėgas, 
pajusti kooperatinio bendradarbiavimo naudą. Visi 
rūpinasi, planuoja ir stengiasi, kad išsilaikytų ir savo 
veiklą pagerintų. Nemažesnius, gal dar didesnius, gal
vosūkius metams baigiantis turi ir mūsų periodinė spau
da. Jos leidėjai nuolatos susiduria su įvairiais sunku
mais ir painiais klausimais. Spaudos leidyba išeivijo
je yra viena iš sunkiausių užduočių. Laikraščio numeris, 
kol jis pasiekia skaitytoją, nueina gana sudėtingą ke
lią, pareikalaujantį ne tik atidaus ir neatidėliotinio dar
bo, bet ir lėšų. Nuo pat kompiuterių įjungimo tekstams 
rinkti iki laikraščio išsiuntinėjimo visas procesas suriš
tas su neišvengiamom išlaidom, kurios, deja, ne nuo lei
dėjų priklauso. Gautos sąskaitos turi būti apmokėtos.

| 1 ĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, žengdami į45-tuosius savo 
darbo metus, gali pasidžiaugti girdimais įverti- 
nimais, gerais atsiliepimais, visokeriopais bend

radarbių įnašais, nuolatinių skaitytojų bei rėmėjų našiu 
ir reikšmingu prisidėjimu, kad savasis žodis šviestų, 
jungtų ir tarnautų. Taipgi su džiaugsmu šiandien galima 
tarti, kad “TŽ” skaitytojų ratelis plečiasi ir Lietuvoje. 
Tai daugiausia nuopelnus tų, kurie laikraštį užsako ten 
gyvenantiems giminėms bei draugams. Reikia tikėtis, 
kad šitokių prenumeratų kiekis kasmet augs ir papildys 
spragas, atsirandančias dėl senatvės mažėjant skaity
tojų skaičiui išeivijoje. Tačiau kas “TŽ” beskaitytų, lei
dybos rūpesčiai nemažėja. Laikraščio paruošimo prie
monės sensta, reikalingos nuolatinės apmokamų spe- 
cialistų-mechanikų priežiūros. Kompiuterių technolo
gijai šuoliais žengiant į priekį, kai kuriai senesnei apa
ratūrai ima jau trūkti ir reikalingų dalių. Todėl tenka 
jau rimtai galvoti apie naujos technikos įsigijimą. O paš
to patarnavimas, nors mūsų atžvilgiu nepatenkinamas, 
kasmet brangsta. Visa tai sudėjus, darosi būtina turėti 
daugiau pajamų, kurios gali atsirasti tik sutelktiniu bū
du, prisidedant visiems, kuriems rūpi savos spaudos iš
laikymas ir jos lygmuo. Todėl ir skaitytojai yra kviečia
mi padidinti savo įnašą. Tos minties vedini, leidėjai nu
tarė nuo 1994 m. sausio 1 d. nežymiai pakelti prenumera
tos kainą. (Žiūr. atskirą pranešimą). Taip pat leidėjai 
bus ir toliau dėkingi už aukas, testamentinius palikimus 
bei proginius paaukojimus. Savos spaudos išlaikymas 
lieka ir toliau išeivijos gyvastingumo rodyklė. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja kova su deficitais
Finansų ministeris Paul Mar

tin pranešė lapkričio 29 d., kad 
biudžetinius 1993-94 metus 
ministerio pirm. Jean Chre- 
tieno vyriausybei teks užbaig
ti su 44-46 bilijonų dolerių de
ficitu. Jis betgi patvirtino rin
kiminį liberalų pažadą, kad 
trečiaisiais jų valdymo metais 
deficitas bus sumažintas iki 
3% visų Kandos ūkio pajamų. 
Kitais žodžiais tariaint, biud
žetiniais 1996-97 metais de
ficitas turėtų sumažėti iki 24- 
25 bilijonų dolerių. Su tokia 
išvada nenori sutikti turbūt 
rimčiausio Kanados dienraš
čio “The Globe and Mail” ve
damasis lapkričio 30 d. lai
doje.

Toronte visai Kanadai lei
džiamas dienraštis primena 
skaitytojams, kad finansų mi
nisterio P. Martino laukia tik
rai didelis 20 bilijonų dole
rių šuolis. Jam įgyvendinti 
reikėtų ministerio pirm. J. 
Chretieno liberalų vyriausy
bės finansinių išlaidų suma
žinimo 20 bilijonų dolerių tre
jų metų laikotarpyje. Kana
dos vyriausybė deficitų dėka 
dabar jau turi apie 508 bilijo
nus dolerių skolos. Laipsniš
kas deficito sumažinimas, mo
kant metines palūkanas už val
džios skolą, per trejus metus 
ją padidintų nuo 90 iki 100 bi
lijonų dolerių. Teisinga yra 

dienraščio išvada, jog ir su
mažinus deficitą liktų jau apie 
šešis šimtus bilijonų dolerių 
pasiekusi skola, reikalaujan
ti daug išlaidų palūkanoms pa
dengti. Liūdniausia, kad tokiu 
atveju liktų ir nebaigtas paša
linti 25 bilijonų metinis defi
citas.

Naujai kovai su deficitu ap
tarti Kanados finansų minis
teris P. Martinas Halifakse su
sitiko su provincijų finansų 
ministeriais. Rinkiminiame 
vajuje liberalai buvo pažadė
ję viešiesiems darbams parū
pinti 6 bilijonus dolerių. Da
bar siekiama, kad šiam tiks
lui po du bilijonus dolerių pa
rūpintų Kanados ir provinci
jų vyriausybės bei miestų sa
vivaldybės. Provincijų finan
sų ministerial šiam psiūlymui 
pritaria. Jie betgi nori, kad 
Kanados vyriausybė nesuma
žintų jiems iš savo iždo perke
liamų lėšų švietimo, sveika
tos draudos ir labdaros rei
kalams.

Naująjį Kanados biudžetą 
su jame išdėstytais planais 
finansų ministeris P. Marti
nas žada paskelbti 1994 m. va
sario mėnesį. Ministeris pirm. 
J. Chretienas specialioje kon
ferencijoje susitiks su provin
cijų premjerais gruodžio 21 d.

(Nukelta į 5-tą psl.)

PAKELĖS KOPLYTSTULPIS Lietuvoje, atlaikęs žiauriuosius sovietų persekiojimus. A. Sutkaus nuotrauka, daryta 1967 m.

Komunizmas žlugo, Komunistai tebevaldo 
Tarptautinio žurnalo “30 Days” (1993 m. 9 nr.), išeinančio šešiomis kalbomis, straipsnis 
paliečia dabartinę būklę Lietuvos, Lenkijos ir kitų iš komunizmo išsivadavusių valstybių 

bei nurodo priežastis
Popiežius Jonas-Paulius II 

š.m. rugsėjo 4 d. Vilniaus ka
tedroje kalbėjo Lietuvos dva
siškiams. Popiežius siūlė di
džiadvasiškumu apglėbti Lie
tuvos Katalikų Bendrijos veik
lą. Jis sakė: jūsų uždavinys 
yra atstatyti dvasinį bei socia
linį gyvenimą savajame krašte 
su kantria meile ir nepalau
žiamu apaštaliniu atsidėjimu.

Krašte nėra nei laimėtojų, 
nei pralaimėtojų, bet yra vy
rai ir moterys, kuriems reikia 
pagalbos pakilti iš klaidų. Pa
sak straipsnio autoriaus Gian
ni Valente, tai buvo kvietimas 
susitaikymui, taip pat parody
mas būklės, kurioje pokomu- 
nistiniamme laikotarpyje žmo
nės turi gyventi.

Jau praėjo penkeri metai, 
kaip rašoma sraipsnyje, kai 
pradėjo griūti sovietų imperi
ja, ir atrodė, žmonės entuzias
tingai nusigręžė nuo komuniz
mo. Tačiau į kai kurias vietas 
komunizmas grįžo, iš kai kurių 
iš viso nebuvo pasitraukęs, 
tik pakeitė savo spalvą, užsi
dėjo kaukę, pakeitė šūkius, 
bet liko įsitvirtinęs senuose 
įpročiuose, slaptažodžiuose.

Taipogi galima pastebėti, 
kad dar didelė pasaulio dalis 
gerbia raudoną vėliavą. Ko
munistai ir ekskomunistai dar 
valdo tuziną kraštų su bilijo
nais gyventojų.

Iš kitos pusės, pasak auto
riaus, prezidento Reagano 
“Blogio imperija”, grasinusi 
kiekvienai žemės pėdai, yra 
žlugusi. Bet raudonieji prin
cai grįžta vėl valdyti tų pačių 
žmonių, kurie dar taip nese
niai juos buvo išviję iš val
džios.

Rugsėjo 19 d. rinkimai Len
kijoje grąžino į valdžią buvu
sius komunistus. Laimėjo dvi 
kairiosios partijos: Demokra
tinė kairiųjų sąjunga ir Lenki
jos ūkininkų partija. Pirmoji 
partija surinko 20 nuošimčių 
balsavusių žmonių, antroji - 
15 nuošimčių. Abi kartu šios 
partijos turi absoliutinę dau
gumą Lenkijos parlamente. Ir 
tai atsitiko krašte, kuriame 
buvo pradėta imperijos griū
tis. Esą nereikėtų per daug 

stebėtis, nes buvusieji “apa- 
račikai” jau kuris laikas ko
vojo už grįžimą vėl į valdžią.

Rumunijoje komunistai iš 
valdžios nepasitraukė. Po ab
surdiško buvusio despoto Ce
ausescu teismo, kaip rašoma, 
rumunai 1990 m. prezidentu 
išsirinko neokomunistą Ilies
cu, kuris jau tais pačiais me
tais pasikvietė kasyklų darbi
ninkus “nuraminti” tvarką ar
dančius studentus. Nežiūrint 
tokios veiklos, praeitų metų 
spalio mėn. rumunai jo parti
jai parlamente suteikė dau
gumą.

Slovakijoje š.m. vasario 15 d. 
prezidentinius rinkimus lai
mėjo buvęs komunistas M. Ko
vac. Bet pastarasis inaugura
cinėje kalboje pasakė: “Mums 
reikia gilaus pasitikėjimo sa
vimi ir Dievu”. Taipogi išreiš
kė viltį, kad Slėvakija bus pri
imta į Vakarų Europos gyny
bos sistemą.

Bulgarijoje įsiliepsnojęs de- 
komunizacijos sąjūdis, vado
vaujamas sujungtų demokrati
nių jėgų, greitai išblėso. Tik 
Sofijoje buvo suimtas buvęs 
prezidentas Živkov ir šis se
nas komunistas buvo apkaltin
tas korupcija ir nelegaliu Tre
čiojo pasaulio kraštų komu
nistų partijų rėmimu bei kitais 
nusikaltimais. Bet pirmoji ne 
komunistų vyriausybė, išrink
ta ir šiame krašte, greitai pra
rado žmonių pasitikėjimą, esą 
dėl savo nesugebėjimų. Nuo 
1992 m. pabaigos Bulgarijo
je buvo sudarytas ministerių 
kabinetas iš savo sričių žino
vų, kuris turi valdančios Bul
garijos socialistų partijos pa
sitikėjimą. Taip pasivadinę 
buvę komunistai.

Bet stipriau komunizmo vė
jas, pasak straipsnio autoriaus, 
pučia buvusios imperijos šir
dyje. Beveik kiekvienoje bu
vusioje sovietų respublikoje 
suvakarėjimo veikla, vykdoma 
buvusių disidentų, buvo veik 
įnirtingai atmesta. Iš buvusių 
15 respubliką išsiskiria tik 
Estija ir Armėnija. Pirmajai 
vadovauja istorikas Lennart 
Mervi, o antrajai filologas Le
von Ter-Petrossian, niekad 

nepriklausę komunistų par
tijai.

Rusijoje Boris Jelcinas nu
sigręžė nuo komunistų ir ne
vertina savo praeities komu
nistinėje veikloje. Bet jo ko
va su parlamentu rodo krašto 
politinį nepastovumą. Nostal
gija buvusiai Sov. Sąjungai 
šiame krašte nenutrūkstamai 
auga.

E. Ševardnadze, buvęs pere- 
stroikos laikų imperijos už
sienio reikalų ministeris, 
nepasigenda “gražiosios epo
chos”, bet ir jis Gruzijoje bu
vo grąžintas į valdžią, ir pakei
tė nekokį nors brežnevinį dik
tatorių, o žmonių išrinktą di
sidentą Z. Gamsakhourdia.

Ukrainos prezidentas L. 
Kravchuk, buvęs komunistų 
partijos sekretorius, tapęs 
nacionalistu, įsitvirtino šio 
krašto valdžioje. Kritikai jį 
kaltina, veikiantį senais ko
munistiniais metodais, neap
sisprendimu už rinkos ekono
miką. Ukrainos parlamentas - 
tirštas ekskomunistais ir so
cialistais.

Ypač aktyviai ir karingai ko
munistai krašte yra išvystę 
savo veiklą ir būsimuose rinki
muose gali pasiekti nemažų 
laimėjimų. Pasak autoriaus, 
buvusių komunistų ilga patir
tis valdžioje žmonių akyse 
įgauna pasitikėjimo, kartu 
atmetant ultra-nacionalistus, 
ultra-liberalus, ultra-intelek- 
tualus. Ir taip žmonės išrenka 
į valdžią senuosius satrapus.

Labai jau akivaizdus straips
nio autoriui atrodo Algirdo 
Brazausko pavyzdys. Šis buvęs 
Lietuvos komunistų partijos 
vadovas šių metų prezidenti
niuose rinkimuose didele bal
su dauguma nugalėjo “ameri
kietį” Stasį Lozoraitį.

Prieš tai A. Brazausko darbo 
partija rinkimuose laimėjo 
prieš Sąjūdį, kuriam vadovavo 
muz. Vytautas Landsbergis, iš
vedęs Lietuvą į nepriklauso
mybę. Jis, pasak autoriaus, ne
sugebėjęs spręsti aktualiųjų 
problemų. Neužtekę tautinės 
retorikos. Kai žmonės pamatę,

Lietuva gavo stebėtojo sta
tusą Vakarų Europos sąjungo
je. Be kitų Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių, stebėtojo sta
tusas suteiktas trim Baltijos 
valstybėm.

“Atsižvelgdami į tai, kad vis
kas, kas yra, turi teisę gyvuoti”, 
Tilžėje pasirašytam 24 Prūsų 
Lietuvos tautinės tarybos na
rių aktui 75-eri. Mažosios Lie
tuvos lietuviams jis toks pat 
brangus, kaip Vasario 16-osios 
aktas.

Įvyko Lietuvos - Europos 
instituto, vadovaujamo K. 
Prunskienės, forumas, skir
tas investicijų mechanizmo, 
jo efektyvumo problemoms. 
Forumas sutraukė nemaža da
lyvių iš užsienio. Atvyko Gu
dijos premjero pavaduotojas, 
pasaulio banko, Europos plėt
ros ir rekonstrukcijos bankų, 
Estijos bei Latvijos plėtros 
agentūrų atstovai.

Ignalinos AE reikia uždary
ti - tokia Danijos energetikos 
ministerio nuomonė, nes yra 
didelis radiacijos aktyvumas. 
Ministeris pasakė suprantąs, 

kad jų lentynos tuščios, rinki
muose nusisuko nuo Sąjūdžio, 
ypač, kai darbiečių partija pa
žadėjo atnaujinti ryšius su 
Maskva.

Gaila, kad autorius nepagvil
dena dabartinės Lietuvos eko
nominės būklės, kai jau ištisus 
metus valdo Lietuvos demok
ratinė darbo partija, turinti 
gerą praeities valdymo patirtį.

Gudijoje 1990 m. į parlamen
tą ir į valdžią pateko nomenk
latūrininkai. Iki šiol yra igno
ruojamos peticijos, reikalau
jančios naujų rinkimų. Bet ir 
amerikiečių protestas nesu- 
krečia platesnių žmonių masių.

Tas pats buvusiose centrinė
se Azijos respublikose. Š.m. 
gegužės mėn. Azerbaidžiane 
93 nuošimčiai balsavusių pa
reiškė nepasitikėjimą prezi
dentui A. Elcibei, jo vieton 
grįžo G. Aliev, brežnevinių 
laikų KGB vietinis vadovas.

Tadžikistane vyksta civilinis 
karas, pareikalavęs 70,000 au
kų. Nugali senojo komunistų 
aparato paveldėtojai.

Uzbekistane prezidentui J. 
Karimov, buvusiam komunis
tų partijos vadovui, pavyko 
užgniaužti liberalinį judėji
mą. Daug disidentų tebėra ka
lėjimuose.

Turkmenistane dar egzistuo
ja prieš perestroikinė era.

Mongolijoje kūjis ir pjau
tuvas pakeistas arkliu, sena 
dar iš Čingischano laikų emb
lema, tačiau krašto “demokra
tija” vienos partijos rankose.

J.A. 

Šiame numeryje:
Metams baigiantis

Didelių galvosūkių turi išeivijos spauda
Komunizmas žlugo, komunistai tebevaldo 

Liko įsitvirtinę seni įpročiai
Kiti apie lietuvius

įtakingas Paryžiaus lenkų žurnalas apie Lietuvą
Prieškalėdinės nuotaikos Europoje 

Vargšai Vokietijoje ir Lietuvoje 
Pagalbos prašymai ir apgaulės 
Lietuvos žmonių per didelės viltys
Kokie pavojai tyko Lietuvą?

Rašytojas J. Mikelinskas “Ateities” savaitgalį Čikagoje
Aleliuja Šv. Petro bazilikoje

Mergaičių choras “Pastoralė” Kanados Londone
A. Norimo novelės “Grožio akivaizdoje”

Rašytojo Andriaus Mirono novelių ir apybraižų rinkinys
Baltijos vėjas

Kultūrinis bendradarbiavimas su kraštu
Poetas Laimutis B. Švalkus Lietuvoje 

Anglijoje gyvenančio tautiečio kūryba

kad tai ne techninė, bet ekono
minė Lietuvos problema.

Helsinkyje buvo aptartas 
“Via Baltica” projektas. Da
lyvavo Suomijos, Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Lenkijos 
transporto ministerijų dar
buotojai. Lietuvai atstovavo 
ministeris J. Biržiškis, Lietu
vos reikalų laikinasis patikė
tinis Suomijoje P. Auštrevi- 
čius. Pasirašyta rezoliucija 
dėl tolesnio projekto plėtoji
mo. Be to, J. Biržiškis pasira
šė dvišalę Lietuvos ir Suomi
jos oro susisiekimo sutartį.

Dviejų prezidentų - A. Bra
zausko ir G. Ulmanio - susiti
kime Rygoje aptarti dvišalio 
bendradarbiavimo, Baltijos 
šalių vienybės, santykių su 
Rusija, taip pat regioninio 
saugumo klausimai.

VLIKO 50-tųjų metinių pro
ga prezidento dekretu Vyčio 
Kryžiaus ordinais apdovanoti: 
K. Bobelis, (2-ojo laipsnio or
dinu), V. Jakubaitis, buv. VLI
KO vicepirmininkas (IV-ojo 
laipsnio), J. Stikliorius, VLI
KO sekretorius (IV-ojo laips
nio), E. Bulotienė, VLIKO ta
rybos narė (prezidento padė
kos raštu) ir kt. Iškilminga
me minėjime Menininkų rū
muose dalyvavo prezidentas, 
premjeras, seimo pirminin
kas, seimo, vyriausybės nariai, 
kiti svečiai. Opozicijos atsto
vai į minėjimą neatėjo.

Pradėta (ir atidėta) baudžia
moji byla “Jedinstvos” vado
vui V. Ivanovui bei 7 jo bend
rams, kurie siekė “jėga nuvers
ti Lietuvos respublikos laiki
nuoju pagrindiniu įstatymu 
paremtą valstybinę valdžią”.

Seimo ekonominių nusikal
timų tyrimo komisija pripaži
no pagrįsta Valstybės kontro
lės departamento išvadą, kad 
buvę premjerai Gediminas 
Vagnorius ir Aleksandras Abi
šala, vicepremjeras Vytautas 
Pakalniškis, finansų ministe- 
rė Elvyra Kunevičienė ir Aud
rius Misevičius pažeidė nu
statytą tvarką 1992 metais 
skirstydami valstybės biud
žeto lėšas. Dėl to valstybei pa
daryta daugiau kaip 208 tūks
tančių litų žala. Komisija nu
tarė medžiagą perduoti gene
ralinei prokuratūrai.

Lietuvos ūkininkų sąjungo
je įvyko posėdžiai: streiką nu
tarta rengti, gruodį paskelbti 
rengimosi mėnesiu. Praėjus 
pagal įstatymą 21 dienai, pra
sidės streikas.

Klaipėdoje stovėjusia Leni
no skulptūra susidomėjo JAV 
firma “Intergratet Service”, 
kuri nori jį nupirkti ir pasta
tyti Čarlstone (Kalifornijos 
valst.). G. Gustaitė
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Kiti apie
Įtakingo Paryžiaus lenkų 

žurnalo redaktorius J. Gied
roje, nors kas mėnesį savo 
bendradarbiams parašo apie 
100 laiškelių, prašydamas 
straipsnių, tačiau pats į savo 
redaguojamų žurnalą rašo re
tai ir mažai. Š. m. lapkričio 
laidoje jis visgi parašė keletą 
“redaktoriaus pastabų”, kurių 
trys liečia Lietuvą. Jis rašo:

“Š. m. rugsėjo 1 d. Vilniaus 
universitete buvo atidaryta 
lenkų filologijos katedra. Jos 
vedėju yra Algis Kalėda. Ka
tedroje darbuojasi penki dės
tytojai, kurių tarpe yra du iš 
Lenkijos: prof. Tadeusz Buj- 
nicki ir doc. Elžbieta Janus 
iš Varšuvos. Čia turi būti pi
nigai studentams iš Lenkijos 
ir taip pat Lietuvos lenkų jau
nimui”.

Prof. T. Bujnicki yra lenkų 
armijos “Armia Krajowa” 1944 
m. nužudyto poeto Bujnicki’o 
sūnus.

“Vakarai, įsižiūrėję į Rusi
ją, lengvabūdiškai neskiria 
dėmesio visoms buv. komunis
tinėms respublikoms. Tokiu 
skandalingu pavyzdžiu yra 
Juozo Tumelio, Tautinės bi
bliotekos direktoriaus Vil
niuje ir žymaus politinio vei
kėjo, Prancūzijos vizos laiku 
negavimas, kai jis turėjo da
lyvauti Lilio mieste vykusio
je konferencijoje.”

Kitoje žurnalo vietoje yra 
rašoma, kad prancūzai lietu
viams vizų nedavė ir konferen
cijai, kurioje buvo svarstomi 
Rytų Europos kultūros klausi
mai. Joje J. Tumelio buvo la
bai pasigendama.

“Ne tik Prancūzija, bet ir 
Lenkija per mažai vertina Ry
tų Europos kraštus. Būtent: 
ministerių tarybos įstaigos 
šefas Jan Maria Rokita š. m. 
rugpjūčio 23 d. specialiai at
vyko į Seinus, norėdamas pra
nešti apie Seinų apskrities 
atkūrimą. Deja, Seinų apskri
tis neapima visų Suvalkijos 
lietuvių ir visų pirma nebu
vo išspręstas lietuvių kalbos, 
kaip pagalbinės šalia valsty
binės valdžios organuose 
ir apskrities savivaldybėje, 
sankcionavimas. Nekalbant jau 
apie tai, Seinuose nėra nei 
vieno lietuviško vaikų darže
lio ir nei vienos mokyklos. Į 
susitikimą su ministerių Roki
ta nebuvo netgi pakviesta 
Lenkijos lietuvių bendruome
nė. Todėl ne per geriausiai 
atrodė kritiška p. Rokitos pa
staba apie sunkią lenkų mažu
mos padėtį Lietuvoje”.

Šioje pačioje žurnalo laido
je yra dailininkės Dembovs-

^ SAMOGmA’ Knygų rišykla 
tįjl “SAMOGITIA" 

meniškai įriša
knygas bei žurnalus.
F* I e n y s

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

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

lietuvius
kytės-Roemerienės sūnaus 
Andriaus kelionės po Lietuvą 
įspūdžių aprašymas ir pokal
bis su rašytoju Grigorijų Ka
novičium.

Lietuvos lenkų spauda
Toronto lenkų savaitraštis 

“Glos Polski” š. m. lapkričio 13 
d. laidoje išspausdino ilgą pa
sikalbėjimą su Lietuvos lenkų 
žurnalistais. Lietuvos lenkų 
sąjungos savaitraščio “Nasza 
Gazeta” vyr. redaktorius Z. 
Zdanowicz apie savo savait
raštį ir dienraštį “Kurier Wi- 
lenski” sako: “Kaip jau minė
jau (mūsų) laikraštis turi sa
vo veidą ir yra patikimas. Pvz. 
‘Kurier Wilenski’, kuris tupi 
ant valstybinio puoduko, ne
gali visko rašyti. ‘Nasza Gaze
ta’ rašo tiesiai, be užuolankų 
ir todėl įsigijo žmonių simpa
tijas”.

Tą “valstybinį puoduką” 
1993 m. birželio 9 d. nutarimu 
nr. 405 parūpino lenkų dien
raščiui Lietuvos ministeris 
pirmininkas Adolas Šleževi
čius. Nutarime sakoma:

“Nustatyti, kad: 1.2. laikraš
čių ‘Echo Litvy’ ir ‘Kurier Wi
lenski’ vieno numerio autori
nio honoraro suma — 3 mini
malios mėnesinės algos; 1.3. 
laikraščių ‘Echo Litvy’ ir ‘Ku
rier Wilenski’ redakcijų darbo 
užmokesčio fondas — po 760 
tūk^t. talonų per mėnesį kiek
vienai redakcijai; 1.4.2 vyriau
siųjų redaktorių tarnybinis at
lyginimas — 6.9 minimalios 
mėnesinės algos. 3. Skirti iš 
Lietuvos valstybės biudžeto 
1993 metų II pusmečiui 17 mil. 
talonų laikraščių ‘Echo Litvy’ 
ir ‘Kurier Wilenski’ leidybos 
išlaidoms padengti”.

Atrodo, kad Lietuvos biud
žete trūksta pinigų tik Rytų 
Lietuvos lietuviškoms mokyk
loms.

Sugiharos pagerbimas
Toronto mėnesinis laikraš

tis “Jewish Life” 1993 m. gruo
džio laidoje rašo: “Apie 500 
Kanados žydų ir japonų lap
kričio 7 d. susirinko į pomir
tinį japonų vicekonsulo Kau
ne, Lietuvoje, Sempo Sugihara 
(1900-1986) pagerbimą. Jis 1940 
m. išgelbėjo nuo nacių 6.000 
žydų, išduodamas jiems tran- 
sito vizas”.

Pagerbime dalyvavo Sugiha
ros našlė Yukito, dabartinis 
Japonijos konsulas Lietuvoje 
jo sūnus Hiroki, Ontario prem
jeras Bob Rae ir daugelis jo iš
gelbėtų asmenų. Sempo Sugi
hara išdavinėjo vizas ligi 1940 
m. rugpjūčio 1 d. Tą dieną so
vietų valdžia jį ištrėmė iš Lie
tuvos. Sugihara išdavinėjo vi
zas, nepaisydamas Japonijos 
užsienio reikalų ministerijos 
draudimo. Laikraštis rašo: 
“Japonų publika, daugiausia 
studentai, kurie neseniai ma
tė teatro veikalą apie Sugiha
rą, buvo sužavėti jo istorija. 
Lietuvos valdžia pakvietė šį 
japonų teatro kolektyvą suvai
dinti veikalą Lietuvoje”. J.B.

Sustojo Gargžduose
Prezidentas A. Brazauskas, 

vykdamas į Latviją, gruodžio 2 
d. sustojo Gargžduose. Jis čia 
susitiko su Klaipėdos rajono 
tarybos nariais, apylinkių ta
rybų pirmininkais, viršaičiais, 
įstaigų ir organizacijų vado
vais. Kalbėta vidaus ir užsie
nio politikos klausimais.

Prezidentų susitikimas
Susitikime su Latvijos pre

zidentu Gunčiu Ulmaniu su
tartos abiems kraštams rūpi
mos problemos — pareiškė 
Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas, grįžęs iš Latvijos, 
kaip praneša ELTA.

Susitikimas įvyko gruodžio 
2 d. nedideliame Baltijos pa
jūrio miestelyje.

Svarbiausia pokalbių tema 
— Baltijos valstybių veiksmų 
koordinavimas, nustatant ir 
plečiant santykius su kaimy
ninėmis valstybėmis. A. Bra
zauskas supažindino G. Ulma- 
nį su savo vizito Švedijoje 
rezultatais. G. Ulmanis su pa
našiu vizitu vyks į Suomiją. 
Pasak prez. A. Brazausko, abi 
Baltijos valstybės yra už dar 
glaudesnį bendradarbiavimą 
su Šiaurės tarybos valstybė
mis. Aptarti ir visų trijų Bal
tijos valstybių tolimesnio 
bendradarbiavimo klausimai. 
Buvo aptarti terminalo staty
bos bei Mažeikių naftos per
dirbimo gamyklos pertvarky
mo reikalai.

Gyvybiniai interesai
Keturios dešiniosios politi

nės partijos pasiuntė prezi
dentui A. Brazauskui memo
randumą dėl Lietuvos užsie
nio politikos principų. Opo
zicinės politinės partijos esan
čios susirūpinusios, kad už
sienio politikos neužimtų 
vienpartinė politika. Šiuos 
būkštavimus kelia aukštų Lie
tuvos pareigūnų pareiškimai, 
kad užsienio politika turi bū
ti konfidenciali, skelbiama 
tendencija ir jau pastebima 
mėginimų santykius su Rusija 
bei kitais kraštais tvarkyti 
administraciniu lygiu, perleis
ti sprendimus įvairioms žiny
boms.

Memorandumo autorių nuo
mone, šiuo metu bent dviem 
kryptimis būtina nedelsiant 
atskleisti vykdomos politikos 
turinį. Tai Lietuvos įjungimas 
į Vakarų Europos gynybos, 
ekonomines ir kitas sistemas 
bei Rusijos interesų Lietuvo
je grėsmė. Su Rusija galima 
derėtis, sakoma memorandu
me, tik dėl išvedamos kariuo
menės tranzito per Lietuvą 
ir tik Rusijai paskelbus spren
dimą dėl Karaliaučiaus sri
ties demilitarizavimo termi
nų ir Lietuvai gavus NATO 
kraštų garantijas.

Svarbiausios nuostatos - su
rasti bendras Lietuvos vals
tybės pozicijas, atitinkančias 
saugumo ir kitus gyvybinius 
Lietuvos interesus.

Memorandumo autoriai ne
neigia diplomatinio konfiden
cialumo, bet reikalauja aiš
kiai suformuotos valstybės 
pozicijos svarbiausių užsie
nio politikos krypčių atžvil
giu ir visuotinio jų viešumo.

“Tiktai visų pagrindinių po
litinių partijų apsvarstyta ir 
sutarta politika gali būti lai
koma nacionaline” - pabrėžia
ma memorandume.

Memorandumą pasirašė Lie
tuvių tautininkų sąjunga, De
mokratų partija, Krikščionių 
demokratų partija ir Tėvynės 
sąjunga.

Pakviestas Izraelio seimo 
pirmininkas

Gruodžio 2 d., kaip skelbia 
ELTA, Lietuvos seimo pirm. Č. 
Juršėnas priėmė Izraelio tai
kos ambasadorių delegaciją, 
kuriai vadovauja Izraelio par
lamento narė M. Liubertsky. 
Ši delegacija užsienio kraš
tus supažindina su taikos pro
cesais Artimuose Rytuose, pir
miausia, su Izraelio ir Pales
tinos išsivadavimo organiza
cijos taikos sutarties įgyven
dinimo galimybėmis.

Delegacijos narys, užsienio 
reikalų ministerijos Europos 
departamento vadovas M. Gor- 
donas, gimęs Vilniaus žydų 
gete, įteikė Č. Juršėnui Izrae
lio premjero J. Rabin ir Pales
tinos išsivadavimo organizaci
jos vadovo J. Arafat pasirašy
tų taikos sutarties dokumentų 
kopijas.

Č. Juršėnas sakė delegacijai, 

kad Lietuvos seimas pasiryžęs 
bet kuriuo metu priimti Izrae
lio parlamento delegaciją, ku
ri padėtų svarstyti nacių ko
laborantų okupuotoje Lietu
voje atsakomybės klausimą. 
Seimo pirmininkas pakvietė 
Izraelio parlamento pirm. S. 
Veis kitais metais aplankyti 
Lietuvą su oficialiu vizitu.

Prašo pratęsti
Vidaus reikalų ministeris R. 

Vaitekūnas ir generalinis pro
kuroras A. Paulauskas papra
šė, kad seimas pratęstų išanks
tinio (prevencinio) sulaikymo 
įstatymo galiojimo laiką. 
Gruodžio 2 d. seime R. Vaite
kūnas ir A. Paulauskas pada
rė ataskaitas, kaip buvo tai
komas šis įstatymas. Jis buvo 
priimtas š. m. liepos mėnesį 
ir galiojimo laikas baigiasi 
gruodžio 31 d.

Ataskaitoje pažymima, kad 
kriminologinė būklė Lietuvo
je tebėra grėsminga. Nusi
kalstamumas įvyksta kas de
vynios minutės, o sunkūs nu
sikaltimai — kas devynios va
landos. Remiantis šiuo įsta
tymu, likviduotos ar išsklai
dytos didelės nusikaltėlių gru
pės Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, taip 
pat Alytaus, Marijampolės bei 
kituose rajonuose. Sulaikyti 
256 asmenys, iškeltos 103 bau
džiamosios bylos.

Ministeris ir prokuroras su
tiko su kai kurių seimo narių 
mintimis, kad šį įstatymą rei
kia tobulinti. Reikalingos tei
sinės normos, kurios nustaty
tų būtinybę atlyginti skriau
dą asmenims, jeigu paaiškėtų, 
kad įtarimai suimtojo atžvil
giu nepagrįsti.

Įstatymo galiojimo pratęsi
mas bus svarstomas seime ta
da, kai paaiškės konstituci
nio teismo sprendimas, ar jis 
neprieštarauja Lietuvos res
publikos konstitucijai.

Išėjo paskutiniai kariškiai
BNS pranešimu, lapkričio 

29 d. Lietuvoje nebeliko nė 
vieno Rusijos kariškio. Taipo
gi visi buvę kariniai pastatai 
perduoti Lietuvos vyriausybės 
žiniai. Pasak Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos karinių 
pastatų inspekcijos viršinin
ko kapitono A. Pusvaškio, pas
kutiniai Rusijos kariuomenės 
šaudmenų sandėliai Linkai
čiuose, Radviliškio rajone, 
buvo perimti lapkričio 26 d. 
Čia buvo, pagal susitarimą, 
iki metų pabaigos likę dirbti 
130 Rusijos kariškių. Jie dar
bus užbaigė vieną mėnesį 
anksčiau. Rusai išsivežė vis
ką, net ir tą, ką anksčiau bu
vo pasižadėję palikti.

Derybos su Rusija
BNS pranešimu, lapkričio 

18 d. Jūrmaloje pasibaigė ei
linis Latvijos ir Rusijos pasi
tarimų susitikimas. Pasirašy
ti septyni susitarimai. Rusi
jos delegacijos vadovas S. Zo
tovas pareiškė, kad pasirašy
tas susitarimas dėl socialinės 
rusų kariškių apsaugos. Kal
bama ir apie atsistatydinusių 
kariškių apsaugą, tik likę ne
suderinti kai kurie susitarimo 
punktai. Šis susitarimas bū
siąs užbaigtas gruodžio mėn. 
per kitą delegacijų susitikimą.

Kiti susitarimai liečia Rusi

AfA 
OTONUI TAMOŠAUSKUI

mirus,
žmoną ALDONĄ, dukrą DANĄ, sūnus - EDVARDĄ ir 
HENRIKĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu -

L. Karbūnienė

PADĖKA
Ji buvo vienintelė man - aš buvau 
vienintelė Jai. Ryšys niekad tarp mūsų 
nenutrūko, tiknegailestinga mirtis 
perskyrė mus.

1993 m. spalio 14 d. Lietuvoje, Biržuose 
mirė mano vienintelė sesuo

AfA 
STASĖ KRUOPYTĖ.

Užjautusiems mane šią skausmo valandą raštu 
bei žodžiu, Mišias užsakiusiems ir ranką paspaudu- 
siems nuoširdžiai dėkoju.

Ačiū visiems.
Liūdinti sesuo - Bronė Kruopytė-Palilionienė

jos pramonės įmonių veiklą 
Latvijoje, bendradarbiavimą 
transporto srityje, valstybi
nes sienas.

Pasiūlė datą
Taline lapkričio 18 d., kaip 

praneša BNS, pasibaigė eili
niai pasitarimai tarp Estijos 
ir Rusijos delegacijų. Buvo 
pasirašyti du susitarimai dėl 
standartų ekonomikos srity
je ir kultūrinių vertybių ap
saugos.

Rusijos delegacijos vadovas 
V. Svirinas žurnalistams pa
reiškė, kad pasibaigusį dery
bų posėdį galima vertinti kaip 
pasiruošimą abiejų kraštų 
prezidentų susitikimui. Sa
kėsi, negalįs pasakyti tikslios 
datos. V. Švirinas nesupran
tąs, kodėl Estija nenorinti pa
sirašyti praktiškai paruoštą 
susitarimą dėl pasienio teri
torijų normalaus veikimo už
tikrinimo. Estija esą kritika
vusi Maskvą dėl žmogaus tei
sių pažeidimų Pečioros srity
je. Ši sritis Stalino buvo pri
jungta prie Sov. Rusijos res
publikos.

Maskva taipogi norinti pasi
rašyti susitarimą ir dėl pilie
tybės suteikimo tvarkos.

Estijos delegacijos vadovas 
J. Luik atsisakė komentuoti 
Rusijos delegacijos pasiūly
mą išvesti Rusijos kariuome
nę iš Estijos iki 1994 m. rug
pjūčio 31 d. Tai esąs labai svar
bus klausimas, kuris turi būti 
apsvarstytas vyriausybėje ir 
parlamente.

Naujas ekonomikos komiteto 
pirmininkas

Seimo ekonomikos komite
to pirmininku išrinktas LDDP 
frakcijos narys Vidmantas 
Zimnickas. Jis pakeitė atsista
tydinusį Kazimierą Antanavi
čių. Spaudos konferencijoje 
naujasis pirmininkas pareiš
kė, kad Lietuvos pramonė iš 
esmės merdi, sakė, kad inflia
cija šiais metais pasieks 160 
nuošimčių. Pasisakė už valdy
mo išlaidų mažinimą. Tačiau 
prezidentūros, seimo, minis
terijų ir žinybų darbuotojų 
tarnybiniai atlyginimai turė
tų būti padidinti iki 50 nuo
šimčių.

Ekonomikos ministerijos 
duomenimis, vidutinis darbo 
atlyginimas spalio mėn. Lie
tuvoje buvo 226 litai, Latvijo
je - 361 litas, Estijoje - 406 litai.

Valstybės biudžetas
ELTOS pranešimu, Lietuvos 

valstybės 1994 m. biudžete nu
matoma 2392,6 milijono litų 
pajamų. Šios pajamos galėtų 
būti papildytos 640 mil. litų - 
nuspręsta Šeimo biudžeto ir 
finansų komiteto posėdyje. 
Tų papildomų lėšų šaltinis - 
mokesčiai: “Mes numatome ne 
tiek didinti mokesčius, kiek 
siekti, kad visi sumokėtų tiek, 
kiek kam priklauso” - sakė EL
TAI komiteto pirm. K. Jaske- 
levičius. Esą galima gauti dau
giau mokesčių už įvežamus al
koholinius gėrimus, nes jie 
iki šiol “įvežami ir kontraban
da, dažnai klastojamos etike
tės”. Muitinėms įrengti, jų dar
bui gerinti siūloma papildo
mai skirti 15 mil. litų, vidaus 
reikalų ministerijai - 7 mil. 
litų, žemės ūkiui 150 mil. litų.

J. Andr.

Kalba prof. VYT. LANDSBERGIS prie prof. A. Šapokos garbei pastatyto medi
nio paminklo Grybeliuose, Utenos rajone, 1993 m. rugpjūčio 15 d. Nuotrauka 
gauta iš Leono Baltušio, kuri? jam atsiuntė Janina Jazgevičienė iš Utenos. 
Jos sūnus, sausio 13 d. pasipriešinimo dalyvis, yra pusiau suparalyžuotas

AfA 
BRONIUI AUŠROTUI

mirus Floridoje,
jo brolį VYTAUTĄ AUŠROTĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame -

A. Aperavičienė
V. V. Paškai

AfA 
BRONIUI AUŠROTUI

mirus,

broliui VYTAUTUI ir žmonai SIGITAI bei jų šeimai, 
artimiesiems, giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą-

J. Č. Kūrai O. L. Rimkai
E. P. Žuliai B. Znotinienė. j

D. Zulonienė

AfA 
VYTAUTUI DARGUŽUI

Winnipege mirus,
žmonai STEFAI, dukrai LYDIJAI, sūnui RIMUI, 

broliui VACIUI ir kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą-

Joana Lasienė Delfiną Zulonienė
J. Č. Kūrai

PADĖKA
MAMOS, ŽMONOS IR DRAUGĖS

A+A DANUTĖS MAŠALAITYTĖS- 
ŠALTMIRIENĖS

netekties valandomis ir dienomis, suteikiant mums 
paguodos oriai pakelti tą taip žmogišką neišvengia
mybę, giliai dėkojame Tėvams pranciškonams už visas 
paslaugas, pažįstamiems, bičiuliams, giminėms, be 
galo dosniai prisidėjusiems įvairiopa globa bei rūpes
čiu, maldomis, gėlėmis, aukomis.

Gailė Šaltmiraitė,
Mirga Šaltmiraitė-Dvarionienė 
Vladas Šaltmiras

PADĖKA
AfA 

PETRUI BABINUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, lankiusiam velionį namuose; dėkinga už mal
das kapinėse ir laidotuvių namuose. Labai ačiū A. V. Pau- 
lioniams už giedojimą Mišių metu. Ypatingai dėkoju P. 
Pranskevičiui ir L. Klevui už nepaprastai didelį rūpestį sun
kioje valandoje.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems Rožinio maldo
se ir Mišiose bei palydėjusiems velionį į kapines; dėkoju už 
aukas ir gėles.

Nuoširdi padėka p.p. Mačiams už paruoštus pietus, 
visoms ponioms už pyragus ir paslaugas laidotuvių metu, 
taip pat karsto nešėjams.

Pasilieku visiems dėkinga -
žmona Danutė
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Prieškalėdinės nuotaikos Europoje
KAZYS BARONAS, Vokietija

Šalčiai
Po lietingų spalio mėn. die

nų Europą lapkričio mėn. ant
roje pusėje staiga pasiekė Si
biro šalčiai, atslinkdami net 
į Prancūziją, Italiją ir kt. pie
tinius kraštus. Ypač nukentėjo 
Bosnija ir jos gyventojai. Tie
sa, jie aprūpinami, naktimis 
mėtomais iš lėktuvų, maisto, 
šiltų drabužių bei anklodžių 
siuntiniais, tačiau tas yra tik 
lašas ant karšto akmens. Ken
čia vaikai, seneliai. Vokiečių 
spauda praneša, kad nuo šal
čio Vakarų Europoje mirė jau 
50 žmonių. Tai benamiai, dau
guma nakties poilsį rasdami 
ant šaligatvio, atsiguldami 
ant ištiestų kartono dėžių, už
siklodami lengvu apsiaustu. 
Vokiečių televizija parodė 
tokių “Penner” (taip vokiečiai 
vadina benamius) gyvenimą 
po tiltu pastatytoje palapinė
je, apšildant savo kūną prie 
ugniakurio pigiu vynu, pigia 
degtine. Susėdę keturi-penki 
benamiai (jų tarpe ir moteris) 
kritikuoja Vokietijos vyriau
sybę, kuri daugiau dėmesio 
skiria atvykusioms trečiojo 
pasaulio pabėgėliams, suteik
dama jiems prieglaudą karei
vinėse, pastatytose su visais 
patogumais specialiose patal
pose, aprūpindama maistu ir 
net kišenpinigiais.

Benamiai
Vokietijos “penneriai” sako 

daug tiesos, nes jie čia yra dir
bę ir mokėję pajamų mokes
čius. Sugriuvus šeimos gyve
nimui ar susidraugavus su die
vaičiu Bachu, jie turėjo atsi
skirti nuo visuomeninio vokie
čių gyvenimo, gaudami mažą 
mėnesinę pašalpą (užtenka 
tik vienai savaitei), daugiau
sia papildydami savo kišenę 
elgetavimu miesto gatvėse, 
sekmadieniais prie šventovių. 
Vien tik Frankfurte tokių be
namių skaičius siekia daugiau 
kaip 5 tūkst.

Ir mano gyvenamame 32 
tūkst. gyventojų miestelyje 
jų yra geras “dešimtukas”. Prie 
klebonijos suolo jie susiren
ka apie 12 vai., laukdami sriu
bos, duonos. Dalintojai yra 
vikaras, klebonas, šeimininkė. 
Televizijoje mačiau kaip Frank
furte dalija maistą katalikų 
ir evangelikų kunigai.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 477.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

tel.(416)646-9909

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

Sunku ir Lietuvoje
Atrodo, kad negeresnė pa

dėtis yra ir Lietuvoje. Miun
cheno liberalinis dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” lapk
ričio mėn. 25 d. rašė, kad mal
tiečių pagalbos Hamburgo sk. 
numato Lietuvoje atidaryti 
neturtingiems “sriubos vir
tuves”, išduodant per dieną 
600 maisto davinių.

Jau dabar veikia dvi virtu
vės Vilniuje ir Vilkaviškyje. 
Toliau dienraštis rašo, kad 
beveik 1,8 mil. Lietuvos gyven
tojų gyvena žemiau pragyveni
mo minimumo. Lietuvoje dide
lis trūkumas šiltų drabužių, 
medicinos, maisto ir kuro. Laik
raštis pabaigoje pažymi, kad 
vyriausybės potvarkiu, priva
čių butų temperatūra negali 
siekti daugiau kaip 13°C (apie 
54°F)

Pirkiniai Kalėdoms
Šalčiai Vakarų Europoje 

neatbaido žmonių nuo prieš
kalėdinės apsipirkimo karšt
ligės. Juos vilioja įvairias
palviais blizgučiais papuoš
ti langai, kalėdiniai muzikos 
garsai, Kalėdų seneliai su var
peliu, gatvėse papuoštos eg
lutės, kurių šiemet numatoma 
išskirti daugiau kaip 20 mili
jonų. Vokiečiai sako, kad be 
dovanų ir eglutės negali būti 
Kristaus gimimo šventės.

Kas daugiausia perkama? 
Atrodo, kad pirmauja vaikų 
žaislai, toliau įvairūs elekt
roniniai prietaisai, deiman
tai, auksas Gis palyginus pi
gus), žieminiai drabužiai, spor
tinė apranga, kailiai.

Rankas “trina” žiemos spor
tinių įrengimų savininkai, nes 
metereologai pranašauja šal
tą žiemą, daug sniego. Jau 
lapkričio mėn. antroje pusė
je Alpėse, Bavarijos kalnuo
se atidarytos slidinėjimo vie
tos. Sniego pakanka ir Švabi- 
joje.

Vokiečių spaudoje
Iš lietuviško pasaulio daug 

žinių neturime. Tik didesniuo
se laikraščiuose pasirodė pra
nešimai “aus Wilna” (Taip vo
kiečiai vadina mūsų sostinę), 
kad čia buvo atvykęs Rusijos 
min. pirm. V. Černomirdin. 
Pasirašytos įvairios sutartys. 
Mažiau svarbias užbaigs že
mesnio rango pareigūnai. Taip 
pat pranešama, kad Baltijos 
kraštų karinės pajėgos nuta
rė įsteigti bendrą batalioną. 
Atrodo, kad jos eina panašiu 
Vokietijos-Belgijos-Prancūzi- 
jos keliu. Vokiečiai spėja, kad 
tokia pradme baltiečiai nori 
įsijungti į NATO eiles. Vokie
tijos užs. reik. min. Kinkei tvir
tina, kad Baltijos valstybių 
kelias į NATO yra labai ilgas.

Šia proga visiems “TŽ” skai
tytojams švenčių proga siun
čiu nuoširdžiausius linkėji
mus, laimingų ir sveikų 1994 m.!

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

Lietuvos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstybėms ALFONSAS EIDIN
TAS, pakeitęs ilgametį, dabar į Romą perkeltą ambasadorių Stasį Lozoraitį

Pagalbos prašymai ir apgaulės
Ne kartą girdime Lietuvoje 

kenčiančių žmonių balsą, ieš
kantį viltį teikiančios para
mos iš užsienyje gyvenančių 
tautiečių. Deja, Lietuvos žmo
gus nežino, kad palyginti ma
žas skaičius tautiečių, kurie 
dar turi lietuvišką sąmonę bei 
rūpinasi Lietuvą liečiančiais 
reikalais. Ant šios saujelės pe
čių dedamas viltį teikiančios 
pagalbos šauksmas su pasitikė
jimu, kad jinai pajėgs įveikti 
visas negalias ir atsilieps. Dėl 
nežinojimo ir nepakankamo 
išeivijos gyvenimo bei sąlygų 
pažinimo tikimasi visko, nes 
gyvenama Vakaruose, kur vis
kas yra įmanoma.

Išeivija patyrė ir daug nusi
vylimų, kai geraširdiškumas 
buvo išnaudojamas. Kai noras 
padėti buvo piktnaudžiauja
mas, pasisavinant visuome
nei taikytą pagalbą savo inte
resams. Taipogi patirta nema
žai atvejų, kai atvirumas pa
galbos šauksmui iš Lietuvos 
apgaulės ir melo būdu buvo iš
naudotas pasipinigavimui, pa
skelbus neegzistuojančius ope
racijų reikalingus vaikus ir 
t.t. Visa trejų su puse metų pa
tirtis daugeliui geradarių iš
eivijoje paliko gilų kartėlį ir 
baimę vėl teikti pagalbą.

Nors pamokos gal ir skau
džios, tačiau visiems žinoma 
padėtis Lietuvoje: kur spar
čiai vyksta visuomenės sluoks- 
niavimasis į pasiturinčią kla
sę ir vargdienius, kurie skurs
ta. Taigi pagalbos šauksmų ne
galima automatiškai atmesti, 
tačiau reikia kruopščiai ir at
sargiai dėl jų autentiškumo iš
siaiškinti ir tada imtis darbo, 
pagal išgales padėti.

Vienas tokių autentiškų pa
galbos ieškančių vienetų yra 
Kaune įsisteigusi bendrija 
“Viltis”. Ji veikia ir Vilniuje, 
ir kituose miestuose Lietuvoje, 
tačiau iš rajonų pasigirsta nu
siskundimai, kad ateinanti pa
rama lieka centruose, o tai daž
niausiai reiškia Vilniuje. Ir 
tai yra suprantama, nes išeivi
jos teikiama pagalba yra lašas 
poreikių jūroje, ir pagalbos 
ten, kur siunčiama, nepakanka.

Dėl to ja ir nesidalinama to
liau, nes dažniausiai jau nebė
ra kuo dalintis. Užtat yra la
bai tikslu įgyvendinti Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pro
jektą suporuoti išeivijos lie
tuvių pagrindinius centrus su 
įvairiais miestais bei rajonais 
Lietuvoje, kad tas išeivijos dė
mesys bei konkreti pagalba 
sklistų pastoviai ir kuo plačiau. 
Kanadoje miestų poravimo 
projektu, kiek žinoma, pavesta 
rūpintis KLB valdybai.

Kauno organizacija “Viltis” 
verta ypatingo mūsų dėmesio, 
nes tai pavyzdys, kaip įmano
ma suorganizuoti savišalpą 
Lietuvoje. O tokių pavyzdžių 
Lietuvai labai reikia, nes sun
kiais ekonominiais laikais so
cialinė rūpyba nelaikoma pir
maujančia rūpesčio sritimi.

“Viltis” jungia šeimas, turin
čias protiškai atsilikusius, 
protinę-fizinę negalią kenčian
čius vaikus ir išaugusius iš vai
kiško amžiaus asmenis. Dauge
lis šių vaikų nesugeba patys 
pavalgyti, apsirengti, apsitar
nauti. Organizacija išgyvena 

pirmuosius sunkius savaran
kiškumo metus. Tėvai ir šei
mos susijungė, kaip rašo jų 
pirmininkė J. Šimanauskienė, 
“tam, kad išsivaduotume iš mus 
slegiančių keturių sienų, kar
tu pakeltume skausmą, ieško
tume ir atrastume kelius, kaip 
pagelbėti tai šeimai, kuri nu
ėjo ilgą kančios ir vilties ke
lią, ir kaip padėti tai, kuri dar 
tik pateko į jį”.

Šiuo metu organizacija jun
gia per 100 šeimų. Po ilgų ir 
didelių pastangų jai pažadė
tas buvęs vaikų darželio pasta
tas Kaune. Jame norima įkurti 
“Vilties namus”, kuriuose bū
tų galimybė vaikams ir tėvams 
susiburti, rasti atramą, gau
ti žinių, išklausyti pamokų. 
Ketinama kviesti specialis
tus, kurie padėtų gerinti šei
mose psichologinį klimatą, mo
kytų tėvus atlikti mankštas, 
masažus, kaip elgtis epilepsi
nio priepuolio atveju, teikti 
vaikams būtiniausią medici
ninę pagalbą. Ketinama vai
kams sudaryti auklėjimo pro
gramą, meninį, muzikinį išsi- 
lavinimą-terapiją. Vyresnie
ji dirbtų užimtumo grupėse 
(vaikai virš 14 m.). Jie bus mo
komi įvairių darbelių, kad ga
lėtų būti užimti ir jaustųsi rei
kalingi.

J. Šimanauskienė rašo: “Pa
juntame, mes, tėvai, šeimose 
auginantys tokius ypatingus 
vaikus, esame niekam nereika
lingi, esame tik našta ir eko
nominis nuostolis. Mums sun
ku ir todėl, kad iki šiol buvo 
teigiama, jog visi protiškai at
silikę vaikai gimsta tik degra
davusiose šeimose, po to jie 
atiduodami į internatus - ir

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

pristatymas.TIK ^6“k“Bpėa’*’$i 1
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas ( namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .......................................... $1 1 -
M agic Boxyra gaunama nemokamai. Mes Iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kuri paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

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

Jums reikės tik paskambinti

^POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalies Avė., tel. 537-791 . 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Lietuvos moters problemos
Sekmadienį, lapkričio 21, 

Lietuvių namų jaukioje Gedi
mino pilies salėje susirinku
sieji išgirdo kaunietės dr. Rū
tos Smailienės paskaitą “Šiuo
laikinės Lietuvos moters pro
blemos”. Klausytojams buvo 
malonu jausti, kad ši tema pa
skaitininke! yra labai gerai 
žinoma, skaudi ir sava. Ji, kaip 
Kauno miesto tarybos atstovė, 
“Caritas” narė, daug energi
jos, iniciatyvos, širdies ir iš
radingumo parodė, kad Kaune 
būtų atidaryti nakvynės na
mai, slaugos ligoninė, sriubos 
lėkštės valgykla. Benamiai, 
vargšai randa čia prieglobstį 
ir pagalbą.

Paskaitos pradžioje dr. R. 
Smailienė trumpai nusakė mo
ters padėtį sovietinėje Lietu
voje. Moteris turėjo laikyti 
visus keturis namo kampus. 
Darbas, namų rūpesčiai, sto
vėjimas ilgose, nesibaigian
čiose eilėse, vaikų auginimas 
bei auklėjimas — viskas gulė 
ant moters pečių. Kad paleng
vintų savo naštą, moteris at
sisakė gimdyti, vaikų auklė
jimą patikėjo valstybei — lop
šeliams, darželiams, mokyk
loms, kuriuose viešpatavo pri
sitaikėliškumo, ateizmo, melo 
psichologija. “Nekaltinkite 
mūsų ir mūsų vaikų dėl to, mes 
esame tokie, kokius mus išauk
lėjo”, — pasakė paskaitininke, 
bet pridūrė, kad Lietuvos žmo
nės yra pilni vilčių ir noro pa
keisti save. Juk Lietuva at
gimsta, o su ja turi atgimti ir 
tauta.

problema išspręsta. Dar ir da
bar vyksta pagalbos interna
tams vajus. O mes, šeimose au
ginantys tokius vaikus, palie
kami kariauti su liga, su nepri
tekliais, su biurokratija ir vi
somis kitomis negandomis vie
nų vieni su savo vaikeliu ant 
rankų”.

Kaip puiku būtų Kalėdų pro
ga sustiprinti viltį šios orga-
nizacijoms tėvams, kad jų dar
bas ir noras savo šeimos aplin
koje išlaikyti šiuos ypatingus 
vaikus neliktų be atgarsio. Pa
galba gali būti labai prieina
ma ir konkreti, įjungianti ir 
jauniausią šeimos narį, kuris 
sutiktų skirtis su savo daiktais, 
ar padovanoti naujus reikme
nis: vaikiškų knygelių skaity
mui ar be žodžių su spalvin
gais paveiksliukais, medžia
gos piešimui, meno pamokoms 
(dažų, žirklučių, spalvotas lip
dymui molis ir 1.1.

Adresas: Joana Šimanaus
kienė, pirmininkė, Varpo 6-8, 
Kaunas 3028, Lithuania. Jos te
lefonas Kaune: 73-55-48.

Iki šiol iniciatyvą parodė To
ronto Prisikėlimo parapijos 
Labdaros sekcija, kuri kas sek
madienį renka dovanėles. Tiki
mės iniciatyvos imsis ir kitur gy
venantys lietuviai bei šeštadie
ninės mokyklos.

Šių Kalėdų proga suteikime 
viltį šios organizacijos tėvams, 
kad jų darbas ir pastangos ne
liktų be atgarsio. Gabija

Dabartinė Lietuvos moteris 
stovi kryžkelėje. Kuriuo ke
liu ji pasuks, daug priklausys 
nuo Lietuvos vyriausybės poli
tikos, nuo jos pasirinkto ke
lio — orientuotis į Vakarus ar 
į Rytus. Paskaitininke pabrė
žė, kad Lietuvos ateitis yra 
jos vaikai. Būtina didinti gims
tamumų skaičių, nes jeigu 
gimstamumo nuošimtis nepa
didės, Lietuvai gresia išny
kimas kaip tautai. Būtina vai
kus auklėti šeimose, diegiant 
prisirišimą ir meilę šeimai, 
pareigos ir atsakomybės jaus
mą, skiepijant mergaitėse mo
tinystės meilę, norą pačioms 
auginti ir auklėti savo vaikus. 
Dabartiniu metu Lietuvoje 
yra tendencija mažinti vaikų 
namų, internatų skaičių, ati
duodant našlaičius auklėti 
šeimoms. Daugeliui šeimų rei
kalinga materialinė pagalba.

Paskaitos vedamąja minti
mi tapo Tumo Vaižganto pasa
kyti žodžiai, kad kokie bebū
tų lietuviai padlaižūnai, gir
tuokliai, bet jie yra mano bro
liai, ir aš turiu jais rūpintis. 
Todėl paskaitininke entuzias
tingai pritarė Toronto lietu
vių socialinių reikalų tarybos 
pirmininko V. Kulnio kreipi
muisi “Pagelbėkite Lietuvos 
vaikams!” Dr. R. Smailienė pa
prašė Toronto lietuvius pasi
rinkti šeimą ar našlaitį ir jį 
materiališkai remti. Ji įsiti
kinusi, kad netolimoje ateity
je šelpėjas pajus moralinį pa
sitenkinimą, pamatęs, kad jo 
globotinis tampa geru, doru 
žmogumi, vertu nešioti lietu
vio vardą.

Po paskaitos dr. Smailienė 
atsakė į klausimus. Padėkos 
žodį tarė Lietuvių namų val
dybos pirmininkas V. Kulnys. 
Jis padėkojo dr. R. Smailie- 
nei už išsakytas mintis, sam
protavimus, nušviečiant Lie
tuvos moters problemas.

A. Šikšnienė

Generolo STASIO RAŠTIKIO ir žmonos ELENOS palaikai (urnose) prie 
Nežinomo kareivio kapo Kaune Nuotr. Kęstučio Jūrelės iš “Lietuvos aido”

Nauji žemiausiŲ 
atlyginimu nurodymai

Nuo pirmos 1994 metų sausio mėnesio savaitės įsigalios šie 
žemiausi atlyginimai:

Nauji 
atlyginimai

Buvę 
atlyginimai

Paprasto darbo atlyginimas
(įskaitant namų priežiūros ir
derliaus nuėmimo darbininkus) $6.70* (6.35)
Studentai iki 18 metų 6.25* (5.90)
Alkoholinių gėrimų padavėjai 5.80* (5.50)
Medžioklės/Žvejybos vadovai 67.00** (63.50)
Medžioklės/Žvejybos vadovai 33.50# (31.75)
‘valandinis; ** diena virš 5 vai.; # iki 5 vai.

Aukščiausia kambario ir maisto vertė, apskaičiuojant žemiausius
atlyginimus, įsigalios paprastiems darbininkams nuo 1994 m.
sausio mėn. pradžios:

Kambarys - atskiras (savaitei) $31.00 (29.40)
- bendras (savaitei) 15.50 (14.70)

Maistas - (vienam kartui) 2.50 (2.35)
- (savaitei)

Kambarys ir maistas (savaitei)
52.50 (49.35)

- su atskiru kambariu 83.50 (78.75)
- su bendru kambariu 

Apgyvendinimas (savaitei) 
tik derliaus nuėmimo darbininkams

68.00 (64.05)

- su patogumais 97.15 (92.10)
- be patogumų 71.70 (67.95)

Jeigu norite daugiau sužinoti, kreipkitės į vietinį 
darbo ministerijos skyrių.

©Ontario

Partizanas BRONIUS ALŪZAS- 
BEDALIS, Žemaičių apygardos va
do adjutantas, žuvęs 1953 m. rugpjū
čio 23 d. prie Varnių 

Žemaičių partizanams 
prisiminti

Vieškelius nuplovėm ašarą upeliais 
Ir kiekvieną pėdą laistėme krauju. 
Mes Tave išpirkom. Sunkus Tavo kelias 
Tu gyvensi amžiais rytmečiu nauju. 
Neisim iš Tėvynės, neišves mus niekas 
Paskutinę pėdą glausim prie širdies. 
Tvirtesni šiandieną negu vakar liekam, 
Greit mums laisvės rytas savo

ranką ties.
1948 m. partizanų daina

Varnių apylinkės gyventojai 
stato Varniuose paminklą žuvu
sioms, gatvėse išmėtytiems, tar
dymo metu nukankintiems, karš
tai mylėjusiems Lietuvą didvy
riams. Šis paminklas, kurio pa
statymas kainuoja $700, primins 
ateities kartoms, kaip Žemaičių 
apygardos partizanai kovėsi su 
okupantu ir pristabdė rusų-ko- 
lonistų antplūdį į mūsų Tėvynę.
...O mirštant neraudos mama anei

sesuo...
Niekas kapo nesupils ir kryžiaus 

nestatys.
Pagalviu pasiliks sunkus lauką akmuo, 
O patalas-kraujuotas gatvės grindinys.

1950 m. partizanų daina

Lietuvos generalinis konsulas 
Kanadoje Haris Lapas skiria 
$100 paminklo statybai ir kvie
čia kitus prisidėti prie pilnos 
$700 sumos sudarymo. Inf.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
O LIETUVIAI PASAULYJE

ŠV. ANTANO NAMAI
Šv. Antano globos namai buvo 

atidaryti Kretingoje parapijie
čių lėšomis atnaujintose patal
pose. Juose jau veikia religinių 
reikmenų parduotuvė, įsikurs 
pranciškonų vienuolyno biblio
teka. Šv. Antano globos namuo
se ateityje kretingiškiams bus 
teikiamos ir evangelizacijos, 
maitinimo, dantų gydymo, laido
jimo bei kitos paslaugos.

TRYS HIDROELEKTRINĖS
Šiaulių įmonė “Ergo” pasi

siūlė Kretingos rajone pastatyti 
tris hidroelektrines, kurių 
bendras pajėgumas būtų 1.000 
kilovoltų. Hidroelektrinėms no
rima panaudoti Tūbausių, Pad- 
varių ir Juodupėnų tvenkinius. 
Tokio pigios energijos kiekio 
užtektų netoli esančioms kai
mo gyvenvietėms ir žemės ūkio 
bendrovėms. Kretingos rajono 
vadovai pasiūlymui pritarė ir 
žada paskirti hidroelektrinėms 
reikalingus sklypus. Statybai 
neprieštarauja ir gamtosaugi
ninkai. Pirmasis generatorius 
darbą pradės po keleto mėne
sių.

SANATORIJA - UŽ STOTĮ
Lietuvos ministeris pirm. 

Adolfas Šleževičius ir Gudijos 
ministerių tarybos pirm. Via
česlavas Kebičius, susitikę Vil
niuje, išsprendė paskutinę pa
sienio teritorijos problemą. 
Adutiškio geležinkelio stotis 
ir jai priklausanti 5,6 hektaro 
teritorija buvo pripažintos Lie
tuvai. Už jas Gudijai Druskinin
kuose devyniasdešimt devyne- 
riems metams išnuomota “Bal
tarusijos” sanatorija. Šią val
dinę instituciją buvo pasista
čiusi Gudija, bet pagal dabar
tinius įstatymus sanatorija lai
koma Lietuvos nuosavybe. Gudi
ja Lietuvai perduos ir nuo so
vietinių laikų Minske saugotą 
geodezinių kartografinių duo
menų medžiagą apie Lietuvą. 
Gudijos ministerių tarybos 
pirm. V. Kebičius taipgi sutiko 
sumokėti Gudijos 10 milijonų 
JAV dolerių skolą Lietuvai už 
tiektą elektros srovę. Susida
riusi skola bus padengta per 
vieną mėnesį rubliais ir JAV 
doleriais. Po šio susitarimo 
Lietuva atnaujino jau nutrauk
tą elektros energijos tiekimą 
Gudijai.

LIETUVIŠKA NAFTA
1993 m. lapkričio 19 d. Vilniuj 

įvykusioj tarptautinėj konfe
rencijoj “Lietuvos energetikos 
pertvarkymas” apie lietuviškos 
naftos telkinius kalbėjo Lietu
vos geologijos tarnybos direk
torius Gediminas Motuzą. Jis 
pranešė, kad Lietuvos teritori
joje jau surasta 19 naftos telki
nių. Paskutinis sėkmingas gręži
nys baigtas 1992 m. balandžio 
mėnesį netoli Palangos esan
čiuose Girkaliuose. Iš kelių tel
kinių būtų galima išgauti po 4-5 
milijonus tonų naftos. Geologai 
spėja, kad Lietuvos sausumos 
teritorijoje yra apie 140 mili
jonų tonų naftos, jūros dugne 
— apie 122 milijonus tonų. Jau 
surastuose telkiniuose yra 25 
milijonai tonų, o iš jų išgauti 
būtų galima 8,5 milijono tonų 
naftos. Pasak G. Motūzos, Lie
tuvoje rasti gręžiniai vidutiniš
kai turi po 39.000 tonų, o JAV — 

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

tel. (905) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

SIUNTINYS nr. 8

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

Pagal galimybės bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.

Dešra rūkyta ......... ................. 2 kg Riešutai ...................... ........... 1 kg
Kumpis rūkytas ..... ................. 2 kg Šokoladas
Cukrus .... .............. J..;-’..*.:...... 10 kg Kava pupelių............... ..........  500 gr
Miltai .................... . ................. 5 kg Arbata ......................... ..........  200 gr
Ryžiai..................... ................. 2 kg Šprotai ........................ ..........  5 dėž.
Makaronai.............. ......... 1 kg Aliejus augalų ............. ............... 2 lt.
Sviestas ......... .....
Sūris olandiškas .... ..... ............. 1 kg Pomidorų padažas...... ...........  2 ind.
Apelsinai................ ...............- 2 kg Apie 32 kg................... $110.00

įskaitant pristatymą į namus.

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

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

po 27.000 tonų naftos. Lietuva 
kasmet galėtų išgauti po milijo
ną ar pusantro milijono tonų 
kokybiškos naftos. Bendriems 
krašto poreikiams patenkinti 
jos reikia 5-6 milijonų tonų. 
Tad vietinė nafta kelis dešimt
mečius galėtų padengti penkta
dalį visos paklausos Lietuvoje.

ŠAULIŲ AVIACIJOS CENTRAS
Kaunas vėl taps Lietuvos šau

lių sąjungos aviacijos centru. 
Sąjungos būstinėje susirinku
siems lakūnams bei kitiems 
aviacijos entuziastams jos ve
teranas Jonas Čepulis priminė 
Kaune 1936 m. lapkričio 29 d. 
suorganizuotą pirmąjį šaulių 
aviacijos būrį. Jam iš JAV lie
tuvių dalimis buvo gautas me
talinis dvivietis lėktuvas “Sa
kalas”. Sumontuotas Kaune, jis 
buvo pakrikštytas 1938 m. rug
pjūčio 12 d. Šaulių aviacijos bū
rio branduolį tada sudarė 300 
narių. Apie dabartinių būrio 
atkūrėjų pastangas Daina Levic
kaitė “Kauno laike” pasakoja: 
“Dabar pradėti reikia viską iš 
pradžių — nuo svajojančių pa
kilti į dangaus žydrynę keturio
likmečių. Pradėti galima ir avia
modelizmu, kad išugdytume 
mąstantį inžinierių, konstruk
torių, pilotą ar technologą. Iš 
pradžių būtų vienas visus vie
nijantis būrys. Vėliau jis galė
tų skirtis į lakūnų, sklandyto
jų, parašiutininkų, skraidūnų 
padalinius. Kalbėta ir apie ry
šius su karinėmis, sportinėmis 
struktūromis. Nutarta priimti 
Šaulių aviacijos būrio progra
mą, sudaryti nuostatus. Būrio 
nariai neturi būti dvasios pa
liegėliai, o drąsūs ir tvirti, 
kultūringi, naudingi lietuvių 
tautai vyrai. Prašoma pagalbos, 
laukiama pasiūlymų ir iš eili
nių lakūnų. Išrinkta būrio ko
ordinacinė taryba. Nutarta, jog 
aviacijos būrio centras turi bū
ti Kaune”.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Entuziastiškai nusiteikusių 

aviacijos būrio atkūrėjų laukia 
sunkūs pirmieji žingsniai. Ne
lengva bus atgauti senajame 
Kauno aerodrome šaulių aviaci
jos būriui priklausiusius anga
rus. Jie dabar apgailėtinai at
rodo po ilgo sovietų karių šei
mininkavimo. Naujiems pasta
tyti nebėra lėšų, bet senuosius 
būtų galima sutvarkyti bendros 
šaulių talkos būdu, gavus Kau
no savivaldybės sutikimą. Lie
tuvos šaulių sąjungos aviacijos 
būrio atkuriamajame susirin
kime, be jau minėto aviacijos 
veterano Jono Čepulio, daly
vavo Dariaus ir Girėno “Litua- 
nicą” atkūręs lakūnas konstruk
torius Vladas Kensgaila, jo mo
kinys Vytautas Vainauskas, 
aukštojo pilotažo lakūnas Vla
das Drupas, Lietuvos šaulių šta
bo rinktinės viršininkas Liu
tauras Trumputis, praėjusią va
sarą mažuoju “Piper 28 — 140” 
iš Čikagos Kaunan per Atlantą 
parskridę lakūnai Edvardas 
Slušnys ir Jonas Juknius. Ar 
tas istorinis lėktuviukas pa
siliks Kaune, dar neaišku. Drą
siųjų lakūnų su šiuo pirkiniu 
pasidaryta skola vis dar yra 
15.000 JAV dolerių. Šaulių avia
cijos būrys norėtų įsigyti šį lėk
tuvą ir turėti Atlantą įveikusią 
mažąją “Lituanicą”. y Rsį

Lietuvių radijo valandėlės Hamiltone “Gintariniai aidai” darbuotojai ir rėmėjai. Iš kairės: EDUARDAS ir LYN 
LABUCKAI, LIUDA STUNGEVIČIENĖ - vedėja, B. VAITIEKŪNIENĖ ir M. BIEKŠIENĖ - talkininkės: tarp jų 
lėšų telkimo vajaus atstovas studentas MARK McLOUD

Hamiltono radijas 
“Gintariniai aidai”

1994 m. sausio 13 d. jau 13 me
tų, kai Hamiltone sekmadieniais 
iš McMaster universiteto radijo 
stoties girdima lietuviška vienos 
valandos programa “Gintariniai 
aidai”. Ją įsteigė inžinerijos stu
dentas Edvardas Stungevičius. 
Jam baigus universitetą, laidoms 
nenuilstančiai vadovauja jo mama 
Liuda Stungevičienė, pasitelk
dama į pagalbą jauną Edvardo 
ir Lyn Labuckų šeimą. Dalyvauti 
nuolat kviečiami į Hamiltoną nau
jai atvykę svečiai iš Lietuvos, 
įjungiami platūs Hamiltono lietu
vių bendruomenės sluoksniai. 
Žinias iš Lietuvos siunčia jauna 
šeima - Vytautas ir Laima Statule- 
vičiai.

Dėl lėšų stokos iškilo grėsmė 
daugiakultūrėms radijo laidoms. 
Todėl spalio 10-17 d.d. buvo pa
skelbtas aukų rinkimo vajus. Ad
ministracijos pageidavimu, spa
lio 17 d. visos etninės laidos buvo 
transliuojamos angliškai. Buvo 
paskelbta “atvirų durų diena” 
(Open House). Lietuviai tikrai* 
nustebino universiteto darbuo
tojus, vadovybę bei svečius savo 
entuziastinga parama ir dalyvavi
mu. Stalai lūžo nuo lietuviškų 
žagarėlių, grybukų, raguočių, py
ragų ir pyragėlių. Buvo suorgani
zuota ir gintaro dirbinių paroda. 
Visą šį grožį surengė p.p. Vaitie
kūnienė ir Biekšienė. Joms talkino 
p.p. Mikalauskai, A. Matulics, A. 
Repšytė. Lietuviai surinko dau
giausia aukų. Stoties vadovybei 
buvo įteikta $1,650. Tuo Hamil
tono lietuviai įrodė “Gintarinių 
aidų” radijo laidų populiarumą 
ir svarbą bendruomenės gyve
nime.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
valdybos ir kitų organizacijų ini
ciatyva spalio 24 d. buvo surengti 
pusryčiai bei loterija. Rinktos lė
šos Ronald McDonald sunkiai ser
gančių vaikų reabilitacijos na
mams paremti. Surinkta $1,680.

JAUNIMO CENTRE, kaip ir kas
met, organizuojamas NAUJŲJŲ 
METŲ sutikimas. Įėjimas vienam 
asmeniui $32.50, porai $65. No
rintiems dalyvauti laikas sekma
dieniais pradėti užsisakyti sta
lus.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
1993 metų gruodžio 31, penktadienį, 6 v. v. iki 2 v. ryto, ,

Hamiltono Jaunimo centre, 48 Dundum st.N.

• Šilta vakarienė su vynu. • 12 vai. šampanas.
• Šokiai. • Apmokamas baras.
• Šaltas bufetas. • Vakarienę ruošia D. Mačienė.

Šokiams gros muzikantai -
V. Povilonis ir V. Ramanauskas. . “. J.

Visus maloniai kviečia atsilankyti -
KLB Hamiltono apylinkės valdyba

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .-

(Esu “Union Gas” 
atstovas) ijįė

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JONO TARVYDO inciatyva bu
vo suorganizuotas aukų rinkimas 
Medininkuose sužeistam pasie
nio sargybiniui TOMUI ŠERNUI 
paremti. Vienam likusiam gyvam, 
bet suluošintam visam gyveni
mui Lietuvos valdžia skiria la
bai mažai dėmesio ir paramos. Jis 
su tėvais ir jaunute žmona gyve
na devintame daugiabučio namo 
aukšte, ankštame butelyje, nepri
taikytame invalido vežimėliui. 
Surinktas aukas su. dokumentais 
T. Šernui, hamiltoniečių vardu, 
perdavė Jonas Puodžius - $2,152. 
Tomas atsiuntė du padėkos laiš
kus, už jį, rašyti nebegalintį, pa
rašytus žmonos Rasos.

V. Nekrašienė
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS aukos: a.a. Petro Babino at
minimui $25 - A. J. Asmenavičiai; 
$20 - D. M. Jonikai, G. B. Čižikai; 
a.a. Edvardo Galinio atminimui 
$20 - L. V. Kybartai. Auka mūsų 
veiklai $100 - A. J. Asmenavičiai.

Nuoširdžiai dėkojame.
Valdyba

LIETUVOS KARIUOMENĖS AT
KŪRIMO 75-kerių metų sukaktis 
buvo paminėta 1993 m. lapkričio 
21 d., Aušros Vartų šventovėje. 
Mišios, užprašytos šaulių, buvo 
skirtos žuvusių kūrėjų-savanorių, 
karių, šaulių, partizanų bei visų 
gyvybę už tėvynę paaukojusių in
tencija. Pamaldose dalyvavo su 
savo vėliavomis visos organiza
cijos. Proginį pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Liauba, OFM. Pa
rapijos choras, vadovaujamas muz. 
Darijos Deksnytės, giedojo tai 
dienai pritaikytas giesmes. Po pa
maldų sugiedotas Tautos himnas 
ir padėtas vainikas prie Kryžiaus 
žuvusiems už tėvynės laisvę. P.K.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rusių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(41 6) 656-4149

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A y tz A „ LIETUVIŲ KREDITO
X /VJLlVzV 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%

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Winnipeg, Manitoba
SĖKMINGA METINĖ MUGĖ, su

rengta Šv. Kazimiero parapijos 
komiteto, prel. J. Bertašiaus, dau
gelio savanorių bei rėmėjų pastan
gomis, įvyko lapkričio 12-14 d.d. 
Penktadienio ir šeštadienio vaka
rais mugė buvo gausiai lankoma 
apylinkės lietuvių ir kitų mūsų 
parapijos rėmėjų, kur visi galėjo 
pasivaišinti lietuviškais valgiais 
ir pabendrauti savųjų tarpe. Jau
nimas abu vakarus mėgino laimę 
loterijoje, o nuo jų mažai atsiliko 
ir vyresnieji, praleisdami laiką 
malonioje nuotaikoje.

Lapkričio 14, sekmadienį tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje bu
vo traukiami laimikiai. Laimė
tojais tapo: B. Grabienė, Wpg. nr. 
2002 ir D. Preston, Wpg. nr. 1864 
po $100; O. Karaliūnienė, St. Cath. 
nr. 312 - $50; prel. J. Bertašius, 
Wpg. nr. 51 - $30 ir S. Dielininkai- 
tienė, Woodlands, MB, nr. 1173 - 
$20. Prel. J. Bertašius pranešė, 
kad mugė davė per $4000 pelno. Tai 
yra didelė parama mūsų šventovės 
išlaikymui. Parapijos komiteto 
pirm. J. Grabys nuoširdžiai padė
kojo mugės šeimininkėms, visiems 
savanoriams, aukotojams ir lanky
tojams, prisidėjusiems prie mu
gės pasisekimo. Didelė padėka 
mūsų dosniems parapijos rėmė
jams, gyvenantiems už Manito- 
bos ribų. Mugės šeimininkės, va
dovaujant B. Grabienei, visus da
lyvius pavaišino karštais pietu
mis, kava ir pyragais. EKK

OFFORD 
Į£|realty LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428
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IMAME UŽ:
asmenines paskolas............9.50%
nekiln. turto pask. 1 m.......... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m............. 8.25%

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

JA Valstybės
Lietuvių fondas Čikagoje me

tinį aukų rinkimą užbaigia tra
diciniu pokyliu. Šiemet jis įvy
ko lapkričio 6 d. Martinique sa
lėje. Metinį pokylį surengė LF 
valdybos vykdomoji vicepirm. 
Marija Reinienė su savo talki
ninkėmis bei talkininkais. Tai 
buvo jau paskutinis LF pokylis 
šioje salėje. Kitą rudenį jis 
įvyks Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre, kur dabar įsikūrė ir 
iš Čikagos persikėlusi LF būs
tinė. Susirinkusius pokylio da
lyvius pasveikino fondo tarybos 
pirm. Povilas Kilius, invokaci- 
ją sukalbėjo kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, MIC, programai vado
vavo jauniausia valdybos vice
pirm. Ramona Steponavičiūtė. 
Lietuvių fondas 1993 m. stipen
dijoms išleido 75.900 dolerių. 
Jos buvo paskirtos 55 studen
tams, kurių 33 yra iš Lietuvos. 
Stipendijas pokylyje dalyvavu
siems studentams įteikė LF lė
šų skirstymo komiteto pirm. 
Marija Reinienė ir tarybos pirm. 
Povilas Kilius. Baigminį padė
kos žodį aukotojams ir šio gra
žaus vakaro dalyviams tarė LF 
valdybos pirm. Stasys Baras.

Buffalo lietuvių klubo veik
lą atgaivino jo pirm. dr. Mari
ja Gražina Anysaitė-Slavėnienė, 
sušaukusi specialų narių susi
rinkimą 1993 m. rugsėjo 26 d. 
Susirinkime dalyvavo ir dr. Gin
taras Zaleskis, svečias iš Lie
tuvos. Čikagos “Draugo” 1993 m. 
208 nr. Liuda Balčius praneši
me iš Buffalo rašo: “Vienbal
siai išrinkti nauji klubo vado
vai: pirmininkė — Liuda Bal
čius, vicepirm. Marija Michals
ki ir Aurelija Dolata, iždinin
kė — Rita Stankus ...” Tad iš
rinktos keturios moterys, turin
čios lietuviškai parašytus var
dus, o pavardes — su vyriškomis 
galūnėmis. Pranešimo autorė — 
pati naujosios valdybos pirm. 
Liuda Balčius (Miss ar Mrs.?).

Australija
A. a. Juozas Ivoška mirė 1993 

m. rugsėjo 25 d. Adelaidėje, se
nelių prieglaudoje “Helping 
Hands”. Velionis buvo mokyto
jas, gimęs 1913 m. spalio 15 d. 
Petroškų kaime prie Veisiejų, 
dabartiniame Lazdijų rajone. 
Velionis dalyvavo Adelaidės 
ateitininkų sendraugių veik-l 
loję. Seedorfo DP stovykloje 
Vokietijoje ir atvykęs Adelai- 
dėn darbavosi lituanistinėse 
savaitgalio mokyklose. Laido
tuvių apeigas atliko Fullarto- 
no parapijos kun. Fr. Kelly. Jo
se dalyvavusių kelių lietuvių 
vardu atsisveikino su juo Aus
tralijon tuo pačiu laivu atplau
kęs Vladas Dumčius. Palaikai 
sudeginti Adelaidės Centennial 
Park kapinių krematoriume.

Lietuvių klube Kanberoje lan
kėsi Australijon grįžęs dr. Vy
tautas Doniela, šešis mėnesius 
dėstęs filosofiją Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Pensi
ninkų “Paguodos” grupę jis su
pažindino su įvykiais Lietuvo
je, atsakinėjo į jų klausimus. 
Tokį pranešimą dr. V. Doniela 
1993 m. rugsėjo 19 d. padarė ir 
savaitraščio “Mūsų pastogė” po
pietėje Sidnyje.

Britanija
' Didžiausio dėmesio DBLS ta

rybos suvažiavime Wolverhamp- 
tone š. m. spalio 9 d. susilaukė 
pasiūlytas Lietuvių namų per
tvarkymas Londone ir Lietuvoj 
spausdinamo savaitraščio “Eu
ropos lietuvis” reikalai. Su LN 
pertvarkymu supažindino jų ak
cinės bendrovės šiam tikslui

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 .................................. $1 4.00
Pervedant 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 

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

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

specialiai sudaryto komiteto 
pirm. Vladas Gedmintas. Na
mams pertvarkyti, kad jie vėl 
taptų pelningais, reikėtų pa
siskolinti apie 700.000 svarų. 
Paskolą gauti ir remontą atlikti 
geriausia būtų palaipsniui. Ta
da jau pertvarkyta LN dalis at
neštų už nuomą gaunamų paja
mų. Tokiam laipsniškam projek
tui įgyvendinti reikėtų pusant
rų ar dvejų metų. Dabartiniai 
LN akcinės bendrovės įstatai 
paskolas leidžia tik iki 15.000 
svarų. Juos teks pakeisti ir re
monto projektą patvirtinti spe
cialiame akcininkų suvažiavi
me. “Europos lietuviui”, net ir 
Lietuvoj spausdinamam, ir to
liau reikės finansinės paramos. 
Jos sutartis baigiasi, o spren
dimas nepadarytas.

A. a. Jonas Kuzma, pakirstas 
plaučių pažeidimo asbesto dul
kėmis, mirė 1993 m. rugsėjo 25 d. 
Crunspalio ligoninėje. Velionis 
buvo DBLS Mančesterio sky
riaus ir šio miesto lietuvių so
cialinio klubo narys. Palaidotas 
dėl susilauktų kliūčių tik spa
lio 19 d. Mostono kapinėse prie 
lietuvių pastatyto Aušros Vartų 
paminklo. Gedulines Mišias vie
tinėje šventovėje atnašavo ir 
laidotuvių apeigas kapinėse at
liko lietuvių kapelionas kan. 
Valentinas Kamaitis. Apie 40 
laidotuvių dalyvių velionį pri
siminė po laidotuvių susirin
kę lietuvių klube. Jis gimė 1919 
m. balandžio 2 d. Sintautų vals
čiaus Pavarkinių kaime, Šakių 
apskrityje. Baigiantis II D. ka
rui, velionis pasitraukė Vokie
tijon ir iš jos 1947 m. atvyko 
Britanijon. Šeimos neturėjo, 
dirbo pramonėje, darbovietėj 
asbesto dulkėmis sužalodamas 
plaučius.

Lenkija
Lietuvių kovą su lietuviais 

Suvalkų turguje 1993 m. spalio 
7 d. aprašė Lenkijos spauda, o 
žinią iš Varšuvos perėmė ir Lie
tuvos ELTA. Rašoma, kad lenkų 
policija Suvalkų vaivadijos 
Olecko vietovėje sulaikė du lie
tuvius. Jie Suvalkų turguje su
sitarė su savo tėvynainiu iš jo 
pirkti didelį kiekį cigarečių. 
Pirkinį susikrovę automobi- 
lin, bandė išvažiuoti nesumo
kėję pinigų. Cigarečių parda
vėjas automobilį bandė * sulai
kyti. Tada sukti lietuviai pir
kėjai, išlipę iš automobilio, su
mušė savo tautietį ir išvažiavo. 
Iš neaiškaus aprašymo matyti, 
kad cigaretės buvo perkamos ir 
turbūt parduodamos spekulia
cijai. Neaišku tik, kas buvo di
desni spekuliantai — ar jas par
duodantis lietuvis, ar perkan
tieji.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

yra apdraustas $100.



PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Kokie pavojai tyko Lietuvą?
Rašytojas Jonas Mikelinskas “Ateities” savaitgalyje Čikagoje
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Darbščią veikėją prisimenant

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“Ateities” savaitgalis su li
teratūros vakaru ir eile aktua
lių paskaitų Čikagoje jau ren
giamas daugelį metų. Papras
tai programa vyksta Čikagos 
Jaunimo centre ir Ateitininkų 
namuose Lemonte.

Šiais metais savaitgalis vyko 
lapkričio 5-7 d.d. Jis prasidėjo 
penktadienį Jaunimo centre 
literatūros vakaru, kuriame 
dalyvavo ir iš Lietuvos atvy
kęs rašytojas Jonas Mikelins
kas, šiemet laimėjęs “Į lais
vę” fondo premijų už romaną 
“Nors nešvietė laimėjimo vil
tis”.

Vakarą pradėjo Jonas Pabe
dinskas, sveikindamas visus 
atsilankiusius bei kviesda
mas ■ dalyvauti ir savaitgalio 
paskaitose. Jis taip pat pri
minė neseniai mirusį prof. dr. 
Vytautą Vardį ir prašė visus 
pagerbti jį susikaupimu bei 
malda.

“Į laisvę” fondo vicepirm.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Jų pokalbis taipgi bus skirtas 
rekordiniam Kanados defici
tui, bendrai finansuojamiems 
viešiesiems darbams. Pirmoji 
naujojo Kanados parlamento 
sesija bus pradėta tik 1994 m. 
sausio 19 d. Tada turėtų paaiš
kėti, kuria kryptimi pasuks mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno rin
kiminiai pažadai, ypač jo nau
ja kova su Kanados deficitais.

Kanados parlamento rinki
mus pralaimėjusių konserva
torių atstovai lapkričio 26 d. 
susitiko Toronte finansinei 
paramai skirtuose pietuose. 
Juose dalyvavo 1.200 Kanados 
progresyviųjų konservatorių 
bei jų rėmėjų, sumokėjusių 
po 500 dolerių. Dalyvių eilė
se buvo rinkimus pralaimėju
si konservatorių vadovė Kim 
Canmpbell, ėjusi ir ministe- 
rės pirmininkės pareigas, bet 
joms nesusilaukusi balsuoto
jų patvirtinimo. Atvyko ir iš 
politikos pasitraukęs ilgame
tis finansų ministeris Michael 
Wilson. Natūraliu linksmumu 
švitinčiais veidais iš kitų da
lyvių išsiskyrė vieninteliai 
du rinkimus laimėję konser
vatoriai - ministerės pirmi
ninkės pavaduotojas Jean Cha
rest ir Elsie Wayne, buvusi 
Saint John burmistre N. Bruns- 
wicke.

Visus susirinkusius konser
vatorius jungė viena bendra 
viltis susilaukti savo partijos 
prisikėlimo ir sugrįžimo į po
litinio darbo dirvonus. Kim
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Juozas Baužys nurodė, kad 
fondas buvo įsteigtas 1960 m. 
lietuvių kultūrai ugdyti. Per 
30 su viršum savo gyvavimo 
metų “Į laisvę” fondas išlei
do apie 30 knygų. Dabar dar 
yra atiduota spaudai Dau
manto laiškų rinkinys “Laiš
kai mylimosioms” ir dr. A. Da- 
mušio anglų kalba knyga apie 
rezistenciją prieš sovietus 
ir nacius.

1990 m. buvo paskelbtas kon
kursas parašyti romaną, kuria
me būtų pavaizduota lietuvių 
tautos rezistencija sunkiais 
okupacijos metais. Buvo pa
skirta 3.000 dol. premija. Kon
kurso vertintojai JAV-se bu
vo Paulius Jurkus, Vytautas 
Volertas, Leonardas Žitkevi
čius ir Česlovas Grincevičius, 
o Lietuvoje — Vytautas Kubi
lius, Vidmantas Valiušaitis 
ir Vanda Zaborskaitė. Konkur
sui buvo atsiųstas 31 rankraš
tis (28 iš Lietuvos ir 3 iš JAV). 
Vertinimo komisija turėjo 
daug techniškų sunkumų, nes

Campbell, būdama Kanados 
progresyviųjų konservatorių 
vadovė, prisiėmė pilną atsa
komybę už pralaimėtus parla
mento rinkimus, įsipareigo
dama vadovauti partiniam 
konservatorių atsinaujinimui. 
1994 m. sausio mėnesį ji suda
rys šiam tikslui skirtą komi
siją, kuri strateginius pasiū
lymus jai įteiks birželio mė
nesį. Tai įtaigoja, kad iki se
kančios vasaros Kim Campbell 
nebus pakeista kitu vadu. At
rodo, ankstesnis jos pakeiti
mas šiuo metu dar nenumato
mas.

Kanados konservatorių pirm. 
Gerry St. Germain taipgi pa
brėžė, kad partija turi 200.000 
narių ir kad jos kandidatai 
pralaimėtuose parlamento rin
kimuose surinko daugiau kaip 
du milijonus balsų. Esą per
galė Kanados konservatorių 
laukia sekančiuose rinkimuo
se. Panašios nuomonės buvo 
ir rinkimus laimėjęs J. Cha- 
restas, Kim Campbell pava
duotojas, taip pat prisiėmęs 
atsakomybę už partijos pralai
mėjimą ir žadėjęs siekti jos 
prisikėlimo. Jis taipgi teigė, 
kad niekas nenori ir nesiekia 
Kim Campbell pasitraukimo 
iš vadovės pareigų.

Spėjama, kad didžiausią 
problemą Kanados konserva
toriams dabar sudaro rinki
minio vajaus atnešta skola. 
Spaudoje rašoma, kad ta sko
la yra pasiekusi pusaštunto 
milijono dolerių. Tačiau su
mos nesutiko atskleisti nei 
partijos pirm. G. St. Germai- 
nas, nei jos finansinio fondo 
vadovas R. Fosteris. Abu jie 
teisinosi, kad finansinės rin
kimų išlaidos dar nėra suskai
čiuotos. Žinoma tik tiek, kad 
Kanados progresyviųjų kon
servatorių partija iš savo būs
tinių yra atleidusi apie 60 tar
nautojų. V.Kst. 

visus rankraščius reikėjo siun
tinėti iš Lietuvos į JAV ir at
gal. Dėl to ilgokai užsitęsė ir 
pats vertinimo darbas. Komi
sijai viską perskaičius, tik 
1993 m. vasario 15 d. Vilniu
je laimėtojams buvo įteiktos 
premijos, būtent Jonui Mike
linskui ir Birutei Pečiokaitei- 
Adomėnienei.

Rašytojas Č. Grincevičius, 
“Į laisvę” fondo atstovas JAV 
vertinimo komisijoje, pasa
kojo, kad JAV-se kiti komisi
jos nariai buvo iš rytinio pa
kraščio, tad nebuvo galimybės 
sueiti ir padiskutuoti. Džiau
gėsi, kad pusė konkursan at
siųstų romanų buvo verti ne 
tik spausdinti, bet ir premi
juoti! Buvo rūpesčio, kas bū
tų tuo atveju, jei komisijos 
nariai parinktų vis kitą au
torių? Bet komisijos nariai 
parinko tą patį Augustino Ar
po slapyvardžiu pasirašytą 
romaną. Lietuvoje romanų 
vertinimo komisija parinko 
Birutės Pečiokaitės-Adomė- 
nienės romaną “Penktas: Ne
žudyk”. Buvo nutarta premi
juoti abu romanus. J. Mike
linskas rašo apie šiaurės Lie
tuvos partizanų kovas. Jo vie
name veikėjų Č. Grincevičius 
atpažino savo studijų draugą 
Bronių Krivicką, ateitininką, 
poetą, nors jis ten tikruoju 
vardu ir neminimas.

Č. Grincevičius supažindi
no ir su pačiu laureatu J. Mi
kelinsku. Jis kilęs nuo Pasva
lio, buvęs mokytojas, švieti
mo ministerijos inspektorius 
ir konsultantas. Spausdino 
noveles ir romanus, kuriuose 
gilinosi į žmonių psichologi
nius pergyvenimus. J. Mike
linskas sugebėjo išvengti bū
tinos duoklės socializmo sta
tybai. Č. Grincevičius pasvei
kino laureatą, kuris tik prieš 
25 vai. atvyko į JAV-bes.

Rašytojas J. Mikelinskas 
džiaugėsi būdamas tarp JAV 
lietuvių, kurie tiek padėjo 
Lietuvai. Sakė, jog tikisi, 
kad “būsim verti tos paramos 
ir ateityje”. Jis jaučiąs dva
sinę giminystę tiems žmo
nėms, kurie ėjo krikščioniš
kų vertybių ieškojimo keliu. 
Būdamas Pasvalio gimnazijos

Rašytojas ČESLOVAS GRINCEVI
ČIUS “Ateities” savaitgalio litera
tūros vakare dalinasi įspūdžiais apie 
romano vertinimo komisijos darbą 

Nuotr. Rolando

Laureatas JONAS MIKELINSKAS “Ateities” savaitgalio literatūros vaka
re Čikagoje lapkričio 5 d. skaito ištrauką iš savo premijuoto romano “Nors 
nešvietė laimėjimo viltis” Nuotr. Rolando

I klasėje, įstojo į ateitinin
kus. Ateitininkų svarbiausias 
nuopelnas sunkiausiais Lietu
vai metais, kad padėjo išlai
kyti žmogaus tikėjimą Dievu 
ir tautos ateitimi.

Toliau J. Mikelinskas kal
bėjo apie ištrauką iš savo pre
mijuoto romano, kur vienas 
studentas susitinka su miško 
broliais, kurių tarpe yra tas 
“poetą” (Br. Krivickas). Br. 
Krivicką jis pažino nuo 1939 
m., dažnai sutikdavo, vienu 
metu net ruošėsi keltis laive
liu į Švediją. Bet Br. Krivic
kas apsigalvojo, kad sunkiau
siu tėvynei metu reikia būti 
su savo tautiečiais. Br. Kri
vickas kurį laiką dėstė Biržų 
vidurinėje mokykloje. Vokie
čių okupacijos metais jis jau 
buvo pagarsėjęs rašytojas, vė
liau kaip poetas. Sakė, kad 
yra surinkta daug medžiagos 
apie jį, net ir jo kapas yra su
rastas.

Romaną parašyti paskatino 
paskelbtas konkursas. J. Mike
linskas norėjo pabandyti savo 
laimę. Jautė pareigą romanu 
pagerbti Br. Krivicką, nors 
jo pavardė tiesiogiai ir ne
minima, o tik užtinkami kai 
kurie jam būdingi bruožai. Pa
čiame romane yra daugiau 
fantazijos nei autentiškų da
lykų.

J. Mikelinskas perskaitė ir 
romano ištrauką, kurioje “poe
tą” (Br. Krivickas) lankosi pas 
miškinius ir su jais kalbasi. 
Paskaitęs, atsakinėjo nemažai 
klausimų, ypač liečiančių B. 
Krivicko asmenybę.

“Ateities” savaitgalio ant
rąją dieną, lapkričio 6, JC 
Čiurlionio galerijoje J. Mike
linskas skaitė pagrindinę pa
skaitą “Kokie pavojai tyko mū
sų nepriklausomybę dabar 
Lietuvoje”. Čia keletas minčių 
iš jo paskaitos.

Šiuo metu aktualiausias Lie
tuvai yra mūsų įgytos nepri
klausomybės išlaikymas. Ko
kie pavojai Lietuvą tyko? “Kri
zė komunistinė ir ji gali bū
ti įveikta tik komunistiniais 
metodais”, — pareiškė Alek
sandras Zinovjevas, garsus 
rašytojas, filosofas, logikas 
ir komunizmo priešas, kuris 
maždaug prieš 25 m. buvo iš

tremtas iš Sov. Sąjungos ir da
bar gyvena Miunchene. J. Mi
kelinskas savo paskaitos I-je 
dalyje gana plačiai nagrinė
jo šį A. Zinovjevo teigimą. Įdo
mus yra A. Zinovjevo sampro
tavimas, kad buv. Sov. Sąjun
goje nebus įmanoma įgyven
dinti tokią demokratiją, kaip 
mes ją suprantame, nes komu
nistinė sistema per daugelį 
metų yra nepaprastai pakei
tusi ir sugadinusi žmogų, pa
versdama jį “homo sovieti- 
cus”. Šie žmonės negali išsi
veržti iš to, kas buvo. Todėl 
A. Zinovjevas prancūzų žur
nalui duotame pokalbyje tei
gia, kad “su tokia žmonių me
džiaga, kaip sovietinė liaudis 
negalima nieko geresnio pa
statyti, negu tai, kas jau bu
vo prie Brežnevo . .. Reikia 
aukštesniu laipsniu išmokti 
mąstyti ir tik tada galvoti apie 
kitą demokratinį gyvenimą”.

(Bus daugiau)

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

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

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

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

Prieš vienerius metus Toron
tas neteko Mažosios Lietuvos 
veikėjos a.a. Marijos Mėgytės- 
Dambarienės, palaidotos Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje šalia kiek anksčiau 
amžinybėn palydėto jos vyro 
Jono.

Velionė gimė 1913 m. kovo 27 
d. Didšilių kaime, Ramučių 
valsč., vienuolikos vaikų šei
moje. Baigusi gimnaziją Klai
pėdoje, dirbo pašto žinyboje 
Šilutėje, Panevėžyje ir Vilka
viškyje. Karo metu buvo lietu
vių-vokiečių kalbų vertėja įvai
rioms įstaigoms. Atvykusi į Ka
nadą 1948 m., vienerius metus 
dirbo ligoninėje. Atlikusi su
tartį, Toronte atsidėjo lietuviš
kai veiklai. Evangelikų-liute
ronų lietuvių Išganytojo para
pijoje įsteigė sekmadienio 
mokyklą, buvo parapijos sekre
tore ir trylika metų Moterų dr- 
jos pirmininke, SLA finansų 
sekretore, Kanados lietuvių 
žmogaus teisėms ginti k-to na
re. Reiškėsi Lietuvių namų 
veikloje, KLB Toronto apylin
kės valdyboje, vaidino “Ait
varo” teatre, buvo nuolatinė 
ligonių lankytoja, skautų rė
mėja. Ilgus metus globojo Maž. 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus dukterį a.a. Elzę Jan
kutę. Už plačią visuomeninę 
veiklą buvo apdovanota Kana-

Antanas “Tony” Genys 
232-9000

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

A.a. MARIJA MĖGYTĖ- 
DAMBARIENĖ

dos valdžios skiriamu daugia- 
kultūrininko žymeniu.
Ištekėjusi 1954 m. už Jono Dam- 
baro, susilaukė dukters Kris
tinos, kuri uoliai eina motinos 
pramintais takais, nepriešta
raujant, bet visur padedant 
jos vyrui Jonui Janovičiui (John 
Janowicz). Tai pavyzdys kitoms 
mišrioms šeimoms, į kurias pa
prastai žiūrima kaip į nuosto
lius lietuvybei. S.

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

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

Opticai 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).

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

Aleliuja Sv. Petro bazilikoje
Mergaičių choras “Pastoralė” Kanados Londone

GRAŽINA PETRAUSKIENĖ
Nekaltai Pradėtosios šv. Mer

gelės Marijos seserų vienuoli
jos 75 m. sukaktį minint, cho
ras “Pastoralė”, baigdamas 
gastroles, stabtelėjo Kanados 
Londone ir 1993 m. lapkričio 
24 d., globojamas seselių rė
mėjų, atliko religinių giesmių 
koncertą šv. Petro bazilikoje, 
visais atžvilgiais labai tikusio
je šiam koncertui patalpoje. 
Dėka Londono vyskupo J. Sher
lock, vyskupijos bendrarašty- 
je koncertas buvo paskelbtas 
vietinėms katalikų parapi
joms. Londono dienraštis “The 
London Free Press” lapkričio 
24 d. laidoje išspausdino “Pa
storalės” vadovės-dirigentės 
Nijolės Stankutės-Jautakie- 
tės, palydovės seselės Ignės 
ir koncertmeisterės Salvini
jos Jautakaitės nuotrauką su 
trumpu aprašymu, pranešant 
apie vakare įvykstantį kon
certą.

Susipažinimas
Trijų dienų viešnagės metu 

Londone choristės turėjo pro
gos aplankyti krautuves, kino 
teatrus; susipažinta su Kana
dos gimnazijų muzikos progra
ma per mokytoją Andrių Pet- 
rašiūną, jn., aplankant John 
Paul II gimnaziją. Apgailes
tauta, kad rengėjai nesudarė 
galimybės “Pastoralei” suei
ti, susipažinti su Londono lie
tuvių choru “Pašvaistė”, ku
ris taipogi yra religinės mu
zikos sekmadieninis puoselė
tojas.

Dvi Kanados lietuvių bendruomenės kartos XV-tosios krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavime 1993 m. lapkričio 6 d. 
Anapilio sodyboje, Mississaugoje, Ont. Iš kairės: G. PAULIONIENĖ - KLB valdybos švietimo k-jos pirm., A. PAULIO- 
NYTĖ - KLJS-gos narė, O. STANEVIČIŪTĖ - KLJS-gos pirm., V. STANEVIČIENĖ - krašto tarybos narė, R. LUKOŠEVI- 
ČIŪTĖ-KURIENĖ, dr. P. LUKOŠEVIČIUS, P. KURAS, J. KURAITĖ-LASIENĖ - KLB valdybos visuomeninių reikalų 
k-jos pirm., dr. Č. KURAS, V. KURAITĖ-ZUBRICKIENĖ - KLB valdybos sekretorė Nuotr. V. Zubrickienės

A. Norimo novelės “Grožio akivaizdoje”

Plati apimtis

Dailininkas Česlovas Kontrimas Toronte
Jis gimė 1902 m. gegužės 23 

d. Mažeikių apskr. Dapsių kai
me. Gomelyje pradėjo lankyti 
gimnaziją, kur susipažino su 
įžymiuoju tapybos mokytoju 
K. Sklėriumi. Telšių gimnazi
joje bandė savo kūrybines jė
gas dekoravime. 1922 m. atvy
ko į Kauną, studijavo pas J. 
Vienožinskį, A. Galdiką, V. Di
džioką, P. Kalpoką, J. Šilei
ką. 1923 m. Č. Kontrimas jau 
piešimo mokytojas, nuo 1929 
m. tapo nepriklausomų daili
ninkų draugijos nariu. Po ka
ro apsigyveno Kaune. Pakvies
tas meno mokyklos direktoriu
mi. Kūrybą teko derinti su ne
lengvu administraciniu darbu. 
Čia dirbo iki pensijos (1978 m).

Ne kartą buvo trukdomas, 
perspėtas, baustas sovietinės 
cenzūros. Daugelį savo kūri
nių atliko slapta, ir daugelį 
metų jų nerodė. Č. Kontrimas 
dalyvavo daugiau kaip dvie
juose šimtuose parodų. Sukū-

rė per 2000 akvarelių, apie 400 
ekslibrisų. Atliko daug grafi
kos bei tapybos darbų. Jo dar
bų galime rasti Paryžiaus, Lon
dono meno mylėtojų rinkiniuo
se. Daug tikrai gerų darbų tu
ri įsigiję Vilniaus, Kauno me
no rinkėjai bei Lietuvos mu
ziejai. Paminėti darbų ciklai: 
“Žemaičių papročiai”, “Na
tiurmortai”, “Lietuvos peiza
žai”, “Pajūrio motyvai”, “Kau
no HE statyba”, etc. Česlovas 
Kontrimas, vienas iš nedauge
lio ryškesnių asmenybių, ku
rio gyvenimas ir kūryba buvo 
pašvęsti Lietuvos žemei ir 
žmogui.

Su šio nuostabaus Lietuvos 
dailininko kūryba galima su
sipažinti aplankant jo paro
dą - 1993 m. gruodžio 17 d. nuo 
7 iki 10 vai. v., gruodžio 18 d. 
nuo 10 iki 6 vai. v., gruodžio 
19 d. nuo 12 iki 6 vai. v. Adre
sas: Bičkus Baltic Art, 77 Mo- 
wat Ave., Unit 115 (King-Duffe- 
rin), Toronto, Ont.

Erdvių, didingų bazilikos 
patalpų centrinė nava buvo 
apypilnė klausytojų - lietu
vių ir kanadiečių. Pradžioje 
choristės iškilmingu žingsniu 
artėjo prie altoriaus, žvakių 
šviesa nušviesdamos vakaro 
prieblandą. Ta įžanginė “Ale- 
liujos” giesmė įspūdingai ir 
laipsniškai augo stiprumu ir 
harmoningumu.

Pirmoje programos dalyje 
girdėjome lotyniškas giesmes 
nuo ankstyvosios religinės 
muzikos iki Haendel’io, Mon
teverdi, Palestrinos ir J. S. 
Bach’o kūrinių. Antroje da
lyje klausėmės daugiausia 
XX š. lietuviškų giesmių. Kai 
kurie iš šių kūrinių buvo pa
reikalavę kūrybinio bendravi
mo iš pačios dirigentės N. Jau- 
takienės, chormeisterės S. 
Jautakaitės ir Gintarės Jau
takaitės.

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

GINTARAS

Dvasinis pakilimas
Muzikiniu atžvilgiu giesmės 

atliktos be priekaištų. Balsai 
išlavinti, malonūs, skambūs, 
skriejo aukštais bazilikos 
skliautais, keldami klausyto
jus arčiau Dievo meilės bei 
Lietuvos. Dirigentės grakštus, 
tikslus, santūrus dirigavimas 
kėlė pasigėrėjimą, o giesmi
ninkių šviesūs, skaistūs vei
dai bei jų jautrūs, pilni pasi
tikėjimo balsai teikė tikrą dva
sios pakilimą.

IGNAS MEDŽIUKAS

Andrius Norimas (tikroji pa
vardė Mironas) žinomas kaip 
prozinės beletristikos kūrė
jas, ne kartą už savo kūrybą 
laimėjęs premijas, savo plunks
nai neleidžia rūdyti. Neseniai 
Literatūros mylėtojų talka 
vėl išleido jo 208 puslapių kny
gą “Grožio akivaizdoje”. Nove
lės ir apybraižos. Spaudė “Drau
go” spaustuvė Čikagoje. Kūri
nėliai parašyti įvairiose vie
tose, nes autorius, būdamas ne
ramios sielos, kėlėsi iš vienos 
vietos į kitą, ieškodamas gam
tos grožio ir kūrybinio įkvėpi
mo. Gyveno Čikagoje, iš čia at
vyko į Kaliforniją. Vėliau per
sikėlė prie Atlanto, į Floridą. 
Nenurimo ir tenai. Grįžo atgal 
į Kaliforniją.

Šios knygos viršelį puošia M. 
K. Čiurlionio kūrybos repro; 
dukcija. Turinys padalintas į 
dvi dalis “Žymūnų pėdsakai”. 
Čia telpa dvi novelės ir dvi 
apybraižos. Pirmųjų trijų tu
rinys susijęs su didžiojo mū
sų menininko M. K. Čiurlionio 
gyvenimu, jo gimtinės aplinka, 
giminėmis ir kūryba. Antroji 
dalis pavadinta “Nutikimai”. 
Čia įdėtos 7 novelės.

Pirmoji novelė “Miške”. M. 
K. Čiurlionis beatostogauda
mas Palangoje ir svajodamas 
apie Mariją Moravską, susitin
ka savo mecenatą kunigaikštį 
Oginskį, kuris praneša, kad 
jo simfonija “Miške”, pasiųs
ta konkursui į Varšuvą, buvo 
pripažinta geriausiu kūriniu, 
bet komisija, sužinojusi, kad 
jos autorius yra lietuvis, pre
mijos jam nepaskyrė. Tačiau

kunigaikštis Oginskis jam pa
žadėjo tolimesnę paramą vyks
tant į Leipcigą pasitobulinti.

“Menų kryžkelėje” apybrai
ža, skirta prieš 80 metų amži
nybėn išėjusiam genijui M. K. 
Čiurlioniui. Lenkomanas Drus
kininkų klebonas Voleika, už
sirūstinęs, kad Mykolas Čiur
lionis atsisakęs vargonuoti 
lenkų kalba laidotuvių apei
gose, pyktį nukreipė į muziko 
tėvą parapijos vargonininką. 
Po 28 metų tarnybos jį atlei
do iš pareigų. Lyg pajuokai pa
reikalavo, kad jis būtų ne tik 
vargonininkas, bet ir lokajus- 
tarnas, jo batus apvalytų, su
taną palygintų ir malkų prika
potų. Apybraižoje “Genijaus 
galerija” Algirdas, buvęs Čiur
lionio kaimynas Druskininkuo
se, gyvenąs Kaune su žmona, 
lanko Čiurlionio galeriją, ap
žiūri ir aptaria paveikslus, 
prisimena jo likimą.

Novelėje “Švinorius” Kos
tas, neseniai atvykęs iš Euro
pos į Klivlandą, susipažįsta 
su švinorium Slapšinsku, kuris 
yra komunistas. Kostas jį įti
kino, kad komunizmas yra klai
da. Slapšinskas atsivertė, pri
ėjo išpažinties ir, sirgdamas 
nepagydoma liga, besirengda
mas mirti, prisipažino, kad 
jis tyčia užsukęs vandens vamz
dį Smetonų bute, dėl ko įvyko 
sprogimas ir gaisras, kuriame 
žuvo buvęs Lietuvos preziden
tas Smetona.

Novelėje “Grožio akivaizdo
je” Klemensas Radinis vokiet-' 
mečiu stojo į kariuomenę, pa
likęs mylimą žmoną Janę. Bu
vo išvežtas į Vokietiją, kur de
zertyravo. Po karo išvyko į

Ameriką, kur vertėsi muzikos 
pamokomis vaikams. Kartę pas 
jį atėjo jauna graži mergina, 
vardu Daiva, ir pareiškė no
rinti mokytis skambinti pia
ninu. Tarp mokytojo ir moki
nės įsiliepsnojo meilė. Kai 
nutarė susituokti, paaiškėjo, 
kad mergina esanti jo duktė, o 
jos motina Jane, kurią karas 
buvo atskyręs, ištekėjusi už 
amerikiečio lietuvio puska
rininkio. Daiva buvo rasta nusi
nuodijusi, jos motina pateko 
į psichiatrinę ligoninę, o Kle
mensas Radinis buvo rastas 
užsimušęs važiuodamas auto
mobiliu, užkliudęs gelžbeto
ninio tilto atramą.

Novelėje “Žemė dreba” pa
vaizduojama pora jaunuolių 
- Dalia ir Tomas, kurie kelia
vo pėsti į Los Angeles ir pla
navo čia apsigyventi. Dalia dir
bo kabareto šokėja, Tomas - 
iškabų dirbtuvėje mokiniu. 
Įvykus žemės drebėjimui, jis 
skubiai iš Los Angeles dingo 
ir keliavo į Floridą, bet Mis
sissippi valstybėje žuvo nuo 
viesulo.

“Savaitgalio žmona”. Pijus, 
vyresnis už žmoną beveik devy- 
neriais metais, turi dvi tarny
bas ir taupo pinigus, kad nusi
pirktų namą. Jo žmona Gailė 
neva studijuoja meną. Paga
liau, pasiėmus sutaupytus pi
nigus, ji dingsta iš namų, pa
likdama raštelį, kad jos ne
ieškotų, nes jų polėkiai skiriasi.

“Berlyno epizodas”. Liucijus 
Tulpė, jau pensininkas Kana
doje, netikėtai susitinka savo 
dukterį Žentą, sugyventą su ka
daise Berlyne jo mylėta vokie
taite Berta.

Darbo vai.: pirm.-penki. 10-19, šeštad. 10-16 EXPRESS jT

Švenčių proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje.

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

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

1k9^
1 S 

..... 1 vnt. X) 

........3I‘ ft, 
2x900 gr Vr

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

10. Kavos balintojas ................. 450 gr SlŽ"
11. Angliškas šokoladas .........  200 gr
12. Dellkates, obuolinis sūris .. 250 gr T-A
13. Sausos mielės......................... 3 pok. ft
14. Aguonų vynlotlnls ...................1 vnt.

Šventinis siuntinys ą 
IO S3-12 kg-$79
1. Rūkyta dešra ..............................1 kg
2. “Prlmo” daržovių aliejus .......... 3 lt JR
3. “Prlmo” makaronai..............4.5 kg X)
4. Svietas ......................................  1 kg
5. Cukrus ........................................ 2 kg
6. Miltai ........................................... 2 kg <
7. Malta kava “Amaretto" ......  450 gr Tj
8. Kavos balintojas ................. 450 gr

* Galimi priedai prie siuntinių.
* Šventiniai siuntiniai jūsų artimie

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

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

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge
\ Lolita arba Armandas, tel. (519)571-9422 a £
L Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 fii
ji Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 Ti

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

Pastabėlės
Tik kyla klausimas, ar tokio

je didingoje bazilikos aplin
koje reikėjo antrai daliai per
sirengti kitais drabužiais? Be 
to, ar nebuvo per daug manie
rų, plastinių judesių, mostų 
tokiame rimties susikaupime, 
šioje orioje šventovėje. Tai
pogi atspausdintoje progra
moje giesmių pavadinimuose 
pastebėti nesutapimai (verti
mo iš lotynų kalbos trūkumas) 
ir netikslumai, ypatingai, kai 
antroje programos dalyje gies
mių eiga buvo sukaitaliota, 
o kai kas išleista ar pridėta, 
visai nepranešant. Tad trūko 
programos pakeitimų perspė
jimo ar paaiškinimo. Pasiges
ta ir šešiolikos giedojusių cho
risčių ir solistės pavardžių 
pažymėjimo. Koncertuojant 
daugelyje šio kontinento vie
tovių, tai buvo techninis pa
sirengimo trūkumas.

Nežiūrint šių pastabų, iš vi
sų ligi šiol Londone iš Lietu
vos atsilankiusių muzikos vie
netų (gal tik išskyrus Klaipė
dos Šimkaus muzikos mokyk
los parinktų mokinių pasiro
dymą Londono Vakarų Onta
rio universiteto Alumni salė
je 1978 m.) “Pastoralės” kon
certas savo meniniu pranašu
mu užsitarnavo aukščiausią 
įvertinimą, palikdamas gilų 
įspūdį.

Pasibaigus “Vaidilutės” premjerai, Čikagos Jaunimo centro kavinėje buvo susirinkta užbaigtuvių vakarienei. Ed. 
Šulaičio nuotraukoje matomas teatro pirm. dr. P. KISIELIUS, visuomenės veikėjas dr. A. RAZMA (sėdi), foto
grafas Z. DEGUTIS, akordeonistas (premjeroje vaidinęs Gauro rolę) K. KALIKAUSKAS ir kiti aktoriai bei svečiai

Novelėje “Kontrastai” gydy
tojas Kostas Šaukėnas, gyve
nąs Anglijoje, atvyksta pas sa
vo draugą dr. Juozą Ausiejų. 
Dalyvauja šokių šventėje ir čia 
atsitiktinai susitinka savo pus
brolio, kurio seniai ieškojo, duk
terį, o vėliau ir pusbrolį Vytę 
Šaukėną, pakeitusį pavardę į 
Shauk.

“Be meilės”. Jonas Rova jau
nystėje buvo įsimylėjęs Glori
ją. Bet ji ištekėjo už turtuo
lio svetimtaučio. Sužinojęs 
apie jo mirtį, lėktuvu skuba 
pas Gloriją. Aplanko ją ištai- 
gingiuose namuose, tikėdama
sis, kad sena meilė nenyksta, 
pasiryžęs ją vesti. Bet Glori
ja jam pasako, kad niekad jo 
tikrai nemylėjusi, buvę tik bi
čiuliai. Nusipirkęs laikraštį, 
randa, kad Glorija įtariama nu
žudžiusi savo vyrą, nors buvo 
manyta, kad jis pats nusižu
dęs. Grįžta namo ir ryžtasi ją 
užmiršti.

Novelėje “Paslaptingoji” Pet
ras Vilmantas, artėjant antra
jai sovietinei okupacijai, pa
sitraukė į Vokietiją, iš kur at
vyko į Ameriką ir gavo darbą 
fabrike. Susipažino su Elenu- 
te, kuri buvo ištekėjusi už ru
so Golkovo, karui prasidėjus 
pabėgusio į Rusiją. Jau rengė
si jai pasipiršti. Tik radęs 
laikraštyje jos pavardę kaip 
vienos iš rengėjų sovietų so
listo koncerto, įtarė ją pri
klausant sovietinėms organiza
cijoms ir visiškai nutraukė su 
ja ryšius.

A. Norimas, kaip matome, 
siužetus ima iš realaus gyve
nimo atitinkamai padailinda
mas ir prisitaikydamas prie 
skaitytojų skonio. Kai kuriais 
atvejais jo veikėjai pasižymi 
principingumu. Pvz. novelėje 
“Paslaptingoji” Petras Vilman
tas, vadovaudamasis savo 
griežtu politiniu nusistaty
mu, atsisako mylimos moters, 
su kurą praleido daug malonių 
valandų. Kartais pavaizduoja 
sušarzintą savo veikėjų cha
rakterį. Toks yra Druskininkų 
klebonas Voleika. Autorius su
geba vystyti savo pasakojimą 
iki netikėtos atomazgos, už
imponuodamas skaitytoją, ku
ris nekantriai laukia veiksmo 
atomazgos. Jo novelėse kai kur 
galima įžiūrėti didaktinio po
būdžio ir subjektyvaus ele
mento. Dailiojo žodžio mylė
tojams A. Norimo novelės įdo
mu pasiskaityti atokvėpio va
landomis.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJH
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.

Homelife MARIJANA 
McKINNON

SIŪBUOJANTYS ARKLIUKAI IS 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.

KALĖDOS A,TEI1\A. . 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.

Pasaulio lietuvių Dainų ir tautinių šokių 
šventė Vilniuje 1994 m.

Specialūs ekskursijų skrydžiai CANADA-3000, 

sujungti su Lithuanian Air Lines (LAL)

Toronto-Kopenhaga-Vilnius 1994 m. birželio 29 d. 
Grįžimas 1994 metų liepos 21 arba liepos 28 d.d.

Bilieto kaina asmeniui $999 plius mokesčiai
Dar yra vietų skrydyje prieš KALĖDAS 
Toronto-Vilnius per Kopenhagą 

1993 m. gruodžio 21 d. Grįžimas 1994 m. sausio 5 d. 
Bilieto kaina asmeniui $949 plius mokesčiai

Dėl užsakymų skambinti: Christine

UNITY TRAVEL 
1558 Bloor St. West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

VVsk? Tel. <41 6> 538-6570
Faksas (416) 538-9657

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

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai: 

/ ■ atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
/ gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 

įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai 
■ vidaus sienų įdėjimas ■ dažymas ■elektros 

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

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502.
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□ MILIEliJE VEIKLOJE
Vykdant Baltijos-Kanados 

kultūros pasikeitimų centro 
programų, šių vasarų buvau nu
vykęs į Lietuvų susipažinti 
su dailininkų kūryba bei Lie
tuvos kultūriniu gyvenimu.

Lietuvos dailininkų sųjun- 
gos pasiūlymu, aplankiau gy
venančius netoli Lietuvos bui
ties muziejaus, Rumšiškėse, 
dailininkus-tapytojus Eleną 
Kniukštaitę ir Stasį Glinskį, 
geležies meninių dirbinių 
dailininkus Zenoną Sakalaus
ką ir Leoną Glinskį, keramikę 
Audronę Skarbaliūtę, medžio 
drožėjus skulptorius Algį Šal
kauską ir Petrą Balkų. Susi
pažinau su jų kūryba ir buiti
mi. Apžiūrėjau Lietuvos bui
ties muziejų, kuriame yra visa 
Lietuva. Būtų labai naudinga 
Kanados lietuviams dailinin
kams šį muziejų aplankyti, su
sipažinti su Lietuvos architek
tūra ir liaudies menu, taip pat 
susipažinti ir su čia gyvenan
čiais dailininkais bei jų kū
ryba.

Baltijos-Kanados kultūros 
pasikeitimų centro programo
je numatoma supažindinti Ka
nados lietuvius su Lietuvos 
dailininkų menu. Kadangi 
meno kūrinių atvežimas į Ka- 
nadų reikalauja didelių išlai
dų, tai šiais metais pakvie
čiau tiktai dailininkų Stasį 
Glinskį, kurio tapybos kūri
niai žinomi Lietuvoje ir įvai
riose pasaulio šalyse.

Dail. Stasys Glinskis gimė 
1940 m. Pasvalio valsčiuje, 
gausioje ūkininko šeimoje, 
iš kurios išėjo 4 dailininkai, 
mokytojas, inžinierius, rašy
tojas (Juozas Glinskis, “Lie
tuvos aido” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas). Dailininko Sta
sio Glinskio vaikystė buvo la
bai sunki: karas, bolševikinis 
teroras. Slėpdamasi nuo Sibi
ro, gausi šeima išsisklaidė po 
visų Lietuvų. Vyriausias bro
lis už pogrindžio veiklų pate
ko į Sibiru.

Dail. Glinskis nuo devyne- 
rių metų amžiaus gyveno ne
toli Palangos, prie jūros. Dėl 
to jo kūryboje tiek daug jūros 
motyvų. Nuo 13 metų, užsidirb
damas pats sau duonų, mokėsi 
vakarinėje mokykloje, domė
josi menu, daug piešė. 1958 
m. apsigyveno Kaune, mokėsi 
meno studijose pas įvairius 
dailininkus. To meto bolše

DAIL. STASYS GLINSKIS, Vilniaus senamiestis 1992 m., Aliejus

Dail. STASYS GLINSKIS savo studijoje 1993 m. vasarų netoli Rumšiškių

vikinė ideologija reikalavo, 
kad menas būtų pilnas komu
nistinio pašlovinimo, kišosi 
į dailininkų darbų ir studijas. 
Negalėdamas pakęsti komu
nistinės propagandos mene, 
metė studijas, apsigyveno 
vienkiemyje, netoli Rumšiš
kių, tapė paveikslus.

1969 m. be valdžios leidimo 
dail. Brusokienė padėjo su
rengti dail. S. Glinskiui tapy
bos kūrinių parodų Vilniaus 
dailės salone. Tuo metu tai 
buvo netikėtai drųsi paroda, 
kurioje buvo atpažinta Lietu
vos tikrovė: nutapyti suvar
gę žmonių veidai, alkani šu
nys, purvini keliai, apgriu
vusios Lietuvos vaizdai, vi
sa, kų slėpė komunistai. Pa
roda, sukėlusi didžiulį susi
domėjimų, po kelių dienų KGB 
buvo uždaryta. Dail. Danutė 
Brusokienė atleista iš darbo, 
o tapytojui S. Glinskiui už
drausta dalyvauti parodose. 
Penkiolika metų dailininkas 
tapė paveikslus sau, ir mokė 
vaikus piešimo.

1984 m. Kauno dramos teat
re surengė uždarų tapybos kū
rinių parodų. 1990 m. “Hanze 
Art” studija dailininkų Glins
kį pakvietė dalyvauti Euro
pos tapybos parodoje Olandi
joje. Į parodų nuvežė aštuo
nis paveikslus, kuriuos nupir
ko privačios kolekcijos.

Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, dailininkas bu
vo pakviestas surengti paro
dų Kauno paveikslų galerijo
je. 1990 m. surengta paroda 
buvo gerai įvertinta kritikos. 
1992 m. surengė parodų Lietu
vių kultūros dienų proga Da
nijoje. Tais pačiais metais 
turėjo parodas Švedijoje ir 
Norvegijoje. Kanadoje dail. 
Stasys Glinskis išstatys savo 
paveikslus pirmų kartų.

Lietuvos generalinis konsu
las Haris Lapas globoja Bal
tijos-Kanados kultūros pasi
keitimo centro tikslus, ir 
laukiama, kad kuo daugiau dai
lininkų iš Lietuvos surengtų 
Kanadoje parodas, susipažin
tų su Kanados dailininkų kū
ryba ir kad Kanados dailinin
kai surengtų Lietuvoje savo 
kūrinių parodas, susipažin
tu su Lietuva ir jos kultūra.

Raimundas Rickevičius,
Baltijos-Kanados kultūros 

pasikeitimo centro pirmininkas

KRETINGOS LURDAS. Sauliaus Paukščio nuotrauka, daryta 1989 metais
_____  XX

Poetas Laimutis B. S valkus Lietuvoje
Tai nereiškia, kad jis jau 

sugrįžo pats į gimtinę. Laimutis 
B. Švalkus tebėra Anglijoje, 
kur jis praleido daugiausia savo 
tremties, o gal ir viso gyvenimo 
metų. Kilimu zarasiškis (gimęs 
1919 m. Lankos kaime, Salako 
valsč.), mokytojas, dėstęs ma
tematikų, fizikų Zarasų gimna
zijoj, paskui Kaselio lietuvių 
gimnazijoj, tačiau anksti jau 
buvo susidomėjęs literatūrine 
kūryba. Proza ir poezija. Spaus- 
dinosi “Ūkininko patarėjuje”, 
“Zarasų krašte”, “Britanijos 
lietuvyje”, “Europos lietuvy
je”, “Šaltinyje”, “Pradalgė
se”...

Parašęs dramą iš Lietuvos 
laisvės kovų - “Didžioji auka” 
(1963 m.).

Medžiaga pirmai eilėraščių 
knygai - “Židintys pavasariai” 
pradingo Lietuvoje; Anglijoj 
išleido keturis eilėraščių rinki
nius: “Širdies nuolaužos” (1966), 
“Dienų sūkuriuos” (1968), “Gy
vastis” (1968), “Rudens vėjuo
se” (1958 m). Daug pavienių jo 
eilėraščių yra spausdinta įvai
riuose išeivijos leidiniuose. Ir 
1992-1993 m. poetas suskato 
grįžti į tėvynę su savais pos
mais, kuriais metų metus, jos 
ilgėdamsis, rašė ir rašė. Šiuo 
“grįžimu” jis išleido Kaune tris 
knygas, tuo atiduodamas Lietu
vai savo kūrybos duoklę. Lai
mutis Balys Švalkus yra dar 
daug rašęs slapyvardžiu - B. 
Žalialankis.

Stambiausia iš tų trijų kny
gų yra “Miglotų dienų sūku
riuos” — eilėraščių rinktinė, 
kur matyt, paimta dalis eilė
raščių iš anų keturių leidinių, 
o ir naujų pridėta. Gražiu kie
tu viršeliu, su rymančio Rūpin
tojėlio povyza centre. Kelinta
me puslapy, prieš jo trumpą 
biografiją, įdėta ir autoriaus 
nuotrauka.

Eilėraščių tematika - kaip ir 
tradicinė visų laikų ir visų ša
lių tremtiniams ar išstumtie
siems iš gimtojo krašto: nostal
gija, patriotiniai, atsiminimai 
iš tautinių bei reliiginių šven
čių, šeimos, gimtinės gamtos 
vaizdai, neįvykusios meilės sva
jonės, atsiskyrimai, ilgesys, il
gesys... L. Švalkus visa tai su- 
posmuoja labai išgyvendamas, 
nuoširdžiai sudėsto džiaugs
mo trupinėlius ir skausmo aša
ras bei liūdesio, ilgesio prail
gusias dienas. Poetas labai 
jautrus, vietomis net sentimen
talus, bet nieku nenusipigina. 
Kaip negali juoktis iš skaus
mą kenčiančio žmogaus, taip 
negali nuniekinti iš sugeltos 
širdies trykštančių posmų. Ra
šo skambiais ketureiliais, pvz.:

Negęstanti šiluma
Pasiliksiu lašą saulės, 
Girios gūsį, pievos vėją, 
Kiekvienam per skubantį pasaulį, 
Šilumą negęstančią jis sėja.
Į rudenį slegiančiąją tylą 
Bėgs beržai, po saulę nešdami, 
Blyškūs debesys, pamėlę 
Išlydės skridimą dangumi.
Į tolimo tylą šakos juosta, 
Vis dažniau šalia susėdam svetimi 
Ir, neradus žodžių pasiguosti, 
Skaudančia lemtim tikėt imi.
O beržų nubėgantis peizažas, 
Smilgomis nugeltusi kalva, 
Saulės spindulėlis, šiltas, mažas, 
Širdyje negęstąs - Lietuva . . .

Valerija Vilčinskienė,
Mokyklos 4-4, 
Gelgaudiškis 4461, 
Šakių raj., Lietuva - Lithuania.

“Tu esi”. - Bernardui Braz
džioniui.
Tu esi mums poetų poetas, 
Tu mums žodis gimtųjų namų. 
Tu mums pranašas Dievo žadėtas 
ir šviesa mūs tremties sutemų.
Tu mums duona iš tėvo aruodo, 
Tu mūs dvasios gyvybės ugnis 
ir kelionės žvaigždė naktį juodą, 
ir mėnulio šviesi pilnatis. -171 p.

Bet gal daugiausia Laimutis 
B. Švalkus rašo eilėraščius - 
penkių eilučių, rimuodamas 
vienaip antrą ir penktą eilutę. 
Tai jam būdinga.

Pvz. - eilėraštis “Perpetuum 
Mobile”:
Viskas, viskas nuplaukia

laiko upėm, - 
sielos džiaugsmai ir širdgėla baisi. 
Ir kai varpai naujam saulėtekyje 

supas,
tiki, kad bus diena ne taip pilka 
kaip vakar,
tiki, kad laimės džiaugsmą surasi.

-79 p.

Pasirodo, L. Švalkus turi ir 
stiprų humoro jausmą ir moka 
jį išreikšti skambiomis savo ei
lėmis. Taip (B. Žalialankio sla
pyvardžiu) išleista knygelė 
“Dėdė Baltazaras” — Sekminių 
kermošininkas Anglijos lietu
vių sodyboje. Vaizdžiai aprašy
ta, apipasakota Lietuvių namų 
Anglijoj publika švenčių metu 
- kaip suvažiuoja, kaip alų ten 
geria, vieni kitus vaišina, kaip 
apvaikšto seniau čia gyvenus 
išvaikščiotus takus, įvairūs 
linksmi nuotykiai...

Sekasi L. Švalkui ir su eilė
raščiais vaikams. Štai pati vė
liausiai išleista (1993 m.) “Pa
sakų metai”, su daugeliu gra
žių iliustracijų mažiesiems. 
Spalvota, įvairu, - viršelis ir 
žaismingos vinjetės. Origina
liai pristatoma vaikui tėvų gim
tinė. - “Kas pasakys?” -
Tėvų sodžiuj snaigės žydi, 
varške dangstos žemė.
Ar dar vis vargelis lydi 
mano tėčio namą?

Ar turiu vilties tikėtis 
namų slenkstį rasti? 
Ar įstengs ten tėčio tėtis 
vargelius iškęsti?”

Yra ir visiškai vaikiškų: apie 
katinėlį, sviedinuką, saulutę, 

NERINGOS ARCHITEKTŪRA Nuotr. Alf. Laučkos

zuikutį, ramunėlę, mamytę .. .
Reikia tikėtis, kad Laimučio 

B. Švalkaus poetinė kūryba 
Lietuvoj bus pamėgta, nes au
torius - nuoširdus pedagogas, 
ir pažinęs pasaulį, ir įgudęs ei
liuotojas .. .

Laimutis Švalkus “MIGLOTŲ 
DIENŲ SŪKURIUOS” - eilėraš
čiai. Išleido “Oriento” leidyk
la Kaune 1992 m. Kaina nepažy
mėta. Tiražas 2,000.
B. Žalialankis “DĖDĖ BALTA
ZARAS" - Sekminių kermoši
ninkas Anglijos lietuvių sody
boje. “Orientas” - Kaune 1992 
m. Tiražas 1,000.
Laimutis B. Švalkus “PASAKŲ 
METAI”, eilėraščiai mažie
siems. Spaustuvė “Spauda” Vil
niuje - 1993 m. Tiražas 10,000. 
Kaina nepažymėta. A.R.

ZITA PRAKAPAITĖ, Ph.D.
Trejus metus studijavo Doctor of 
the University of Paris VI de Pier
re et Marie Curie universitete ir 
š.m. spalio 21 d. apgynė disertaciją 
“Characterization of Thymic Pre
cursor Cells in Rat Bone Marrow” 
ir gavo biologijos daktarės laipsnį. 
Grįžusi Kanadon darbą gavo - Insti
tute of Clinical Research of Mont
real, Laboratory of Molecular Bio
logy. Zita yra baigusi Toronto Mai
ronio mokyklą ir Aukštesniuosius 
lituanistinius kursus. Ilgametė 
“Gintaro” ansamblio tautinių šo
kių šokėja. Dalyvavo ateitininkų 
veikloje. Baigė Toronto specialią 
gimnaziją aukso medaliu, Western 
universitete studijas baigė ma
gistro laipsniu ir garbės pažymiais

Skulptorė Ieva Sakalauskaitė- 
Pocienė, baigusi Adelaidės me
no mokyklą Australijoje, populia
rėja moderniomis skulptūromis, 
sukurtomis iš popieriaus sluoks
nių spalvoto koliažo technika. 
Sėkmingą jų parodą Greenway ga
lerijoje Adelaidėje ji surengė š.m. 
balandžio 23 d., sutelkusi 20 įvai
raus dydžio ir apimties skulptūrų. 
Lankytojai žavėjosi tokiais jos 
mintis atskleidžiančiais kūriniais, 
kaip “Nostalgija”, “Nepasiekia
mas vaisius”, “Pranašas” ir “Juok
darys”, jų spalvų žaismingumu, 
koliažiniu įmantrumu.

Ohio lietuvių gydytojų drau
gija savo kultūrinę tūkstančio 
dolerių premiją paskiria ir įteikia 
kiekvieną rudenį Klivlande įvyks
iančiame narių suvažiavime. Šia 
premija įvertinami Ohio valsti
jos lietuviai arba jų institucijos. 
Trisdešimt septintoji šiemetinė 
premija spalio 24 d. buvo įteikta 
Klivlande 1955 m. gimusiai muzi
kei Ritai Čyvaitei-Kliorienei, pia
nistei ir pedagogei, Dievo Moti
nos lietuvių parapijos buvusiai 
vargonininkei, chorų vadovei, 
“Grandinėlės” ansamblio orkest
rėlio talkininkei. Gydytojų drau
gija, savo metinį suvažiavimą pra
dėjusi pamaldomis Dievo Motinos 
parapijos šventovėje, naujon val- 
dybon išrinko gydytojus Algį 
Skrinską, Dainių Degėsį, Vytautą 
Maurutį, Juozą Šontą ir Vitoldą 
Gruzdį. įdomų pranešimą apie 
medicinos problemas Lietuvoje 
padarė tada Klivlande viešėjęs 
gydytojas Valerijus Špikalovas.

XHI-sis Vokietijos lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas 
1993 m. spalio 15-17 d.d. įvyko 
Hiutenfelde, Vasario 16 gimna
zijai priklausančios Romuvos pi
lies didžiojoje salėje. Suvažia
vimą įvadiniu žodžiu pradėjo in
stituto vedėjas Vincas Bartuse
vičius, išryškindamas išeivijos 
problemas, tapusias pagrindine 
šio suvažiavimo tema. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, dabar 
reikia kitokių abipusių ryšių 
bei jiems skirtų institucijų, ypač 
išeivijos ir Lietuvos jaunosioms 
kartoms. Pirmasis paskaitininkas 
dr. Kajetonas Čeginskas dėl stai
gios ligos negalėjo atvykti iš Šve
dijos. Jį pakeitė V. Bartusevičius, 
kalbėjęs tema “Socializmo lieka
nos Lietuvoje”. Jas sudaro kom
partijos paliktas ūkio ir valsty
bės pertvarkymas, atliktas jos eli
to rankomis. Ateičiai dar nepasi
ruošta, ji tebėra neaiški. Greifs- 
waldo universiteto Baltistikos 
instituto bendradarbė dr. Liane 
Klein suvažiavimo dalyvius su
pažindino su lietuvių literatūros 
žingsniais pokario Vokietijoje. 
Jie gerokai stipresni buvusioje 
Rytų Vokietijoje. įdomus buvo 
Šiaurės-rytų kultūros instituto 
Liuneburge bendradarbio dr. Joa
chimo Tauberio pranešimas apie 
Klaipėdos krašto dokumentinės 
medžiagos tyrimus Lietuvos ar
chyve Vilniuje. Jie liudija, kad 
planuojamas Klaipėdos krašto 
prisijungimas prie Lietuvos bu
vo žinomas Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybėms. Jos betgi 
neprotestavo ir slapta pritarė, 
vengdamos galimo Lenkijos su
stiprėjimo.

Instituto atstovų suvažiavime 
dvi paskaitas skaitė: jaunas eko
nomistas iš Vilniaus Tomas Bartu
sevičius — “Sistemos pakeitimo 
problemos, remiantis Lietuvos 
ūkio pavyzdžiu” ir Lietuvos am
basadorius Vokietijoje dr. Zeno
nas Namavičius — “Lietuvos res
publikos konstitucijos raida”. 
Pasak T. Bartusevičiaus, pakei
timui yra būdingas įsitikinimas, 
kad senos tvarkos negalima su
griauti, kol dar nesukurta busi
moji struktūra. T. Bartusevičiui 
atrodo, kad pakeitimas daromas 
laipsniškai, pavyzdžiu pasirinkus 
ūkinę Švedijos santvarką. Teisi
ninkas dr. Z. Namavičius teisin
gai pabrėžė, kad staiga prisikė
lusiai Lietuvai reikėjo greit pa
ruoštos naujos konstitucijos, bet 
trūko visų politinių grupių suta
rimo jos klausimais. Buvo linksta
ma į Skandinavijos kraštų ir Pran
cūzijos teisę. Daugiausia proble
mų turėta su valdomosios galios 
padalinimu. Pasirinktas kompro
misinis sprendimas, ją atiduodant 
prezidentui ir seimui. Koncertinę 
tarptautinės ir lietuvių klasikos 
bei liaudies dainų programą atli
ko jaunoji vilnietė sol. Sigutė Tri
makaitė, sopranas, su vokiete pia
niste Irma Kilsch. Suvažiavime 
taipgi aptarti ir organizaciniai 
Vokietijos lietuvių kultūros in
stituto reikalai. Sekantis suva
žiavimas įvyks 1994 m. spalio 7-8 
d.d. Bad Godesberge. Jo tema — 
“Bendras vokiečių ir lietuvių gy
venimas Rytprūsiuose”.

“Vartų” galerija Vilniuje su
rengė žymaus latvių dail. Andrio 
Lauders juvelyrinių darbų paro
dą “Baltoji kolekcija”. Lankytojų 
laukė jo pagaminti auskarai, sa
gės, kiti papuošalai, sukurti iš 
sidabro, aukso ir mamuto balto 
kaulo.

Kūno kultūros instituto rek
toriumi Kaune buvo įvesdintas 
trisdešimt trejų metų amžiaus 
docentas Arvydas Skurvydas, bio
logijos mokslų kandidatas. Jis 
yra žemaitis, buvęs imtynininkas. 
Iškilmėje dalyvavo ir naują insti
tuto žalią-geltoną vėliavą pašven
tino įgulos šventovės rektorius 
poetas kun. Ričardas Mikutavi
čius. Jauniausias instituto rek
torius A. Skurvydas priminė, kad 
kultūrai reikia ir psichologijos, 
grožio bei dvasingumo. Tad jis 
stengsis, kad Kūno kultūros in
stitutas taptų Judesių, dvasios 
ir kūno kultūros akademija.

Aktorės Monikos Mironaitės am
žiaus aštuoniasdešimtmetis 1993 
m. lapkričio 11-12 d.d. Vilniaus 
dramos teatre buvo paminėtas 
dviem ispano Frederico Garcijos 
Lorcos (1899-1936) “Kruvinų ves
tuvių” spektakliais. Juos ten pa
ruošė jau anksčiau pensijon iš Vil
niaus dramos teatro išėjęs vyr. 
rež. Henrikas Vancevičius, da
bar dėstantis vaidybos pagrindus 
busimiesiems operos solistams 
Vilniaus muzikos akademijoje. 
Daugeliui vaidmenų jis pasirinko 
dalį š. m. pavasarį iš Vilniaus dra
mos teatro pensijon išsiųstų se
nųjų aktorių — Moniką Mironai- 
tę, Kazimierą Kymantaitę, Lidiją 
Kupstaitę, Reginą Paliukaitytę, 
Aldoną Kupstaitę, Algimantą 
Bružą, Audronį Rūką. Jiems tai 
buvo laikinio pobūdžio sugrįži
mas Vilniaus dramos teatro sce
nom Pagrindinį Motinos vaidme
nį “Kruvinose vestuvėse” atliko 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį mi
ninti Monika Mironaitė, o už ją 
ketveriais metais vyresnė Kazi
miera Kymantaitė — Mirties pa
vargėlės vaidmenį. Pensininkams 
aktoriams jaunesniųjų veikėjų 
vaidmenyse talkino Vilniaus ma
žojo teatro aktoriai. Muziką su
kūrė kompozitorius Faustas La
tėnas, scenovaizdžius — dail. Fe
liksas Navickas, drabužius — dail. 
Giedrė Riškutė. Finansinės para
mos pensininkų aktorių spektak
liams buvo gauta iš Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerijos. 
Juos globojo Vilniaus mažasis 
teatras ir savo scenon įsileidęs 
Vilniaus dramos teatras.

Sol. Vincentas Kuprys, Lietuvos 
operos ir baleto teatro bosas, 
specialiu koncertu 1993 m. spalio 
16 d. didžiojoje Vilniaus muzi
kos akademijos salėje paminėjo 
koncertinės veiklos Lietuvoje 
dvidešimtpenkmetį. Jis yra trem
tinių šeimos vaikas, gimęs 1937 
m. kovo 25 d. Kėdainių apskrities 
Paskerdūmyje, augęs Sibire, bai
gęs Uralo konservatoriją Sverd- 
lovske, 1959-68 m. ten dainavęs 
operos ir baleto teatre. Lietu
von sugrįžęs, jos operos ir ba
leto teatran Vilniuje įsijungė 1968 
m. Jo sidabrinė sukaktis yra su
sieta su pirmuoju koncertu Vil
niuje, Lietuvos konservatorijos 
didžiojoje salėje, 1968 m. spalio 
16 d. Sukaktuviniam koncertui 
sol. V. Kuprys pasirinko tą pačią 
salę, tik dabar ji priklauso jau 
Lietuvos muzikos akademija ta
pusiai konservatorijai. Sukaktu
vininkui akompanavo dvi pianis
tės — jo žmona koncertmeisterė 
Melitina Diamandidi ir jų dukra 
Eugenija Kuprytė, pirmakursė 
studentė akademijoje. Prieš kon
certą sukaktuvininkui buvo įteik
ta jo monografija, parašyta teat- 
rologo V. Mažeikos su prof. J. 
Bruverio talka, išleista “Scenos” 
leidyklą turinčios teatrologės R. 
Andrašiūnaitės. Koncerte skam
bėjo operų arijos, J. Tallat-Kelp- 
šos “Už aukštųjų kalnelių”. M. 
Musorgskio ciklas “Mirties dai
nos ir šokiai”, S. Rachmaninovo 
“Rytas”, E. Griego “Myliu tave”, 
A. Bražinsko Kristijono monolo
gai iš K. Donelaičiui skirtos ope
ros bei kiti kūriniai. Sol. V. Kup
rys yra geras ir labai darbštus bo
sas, savo repertuare turintis apie 
80 boso vaidmenų įvairiose opero
se. Tarp jų yra ir V. Klovos “Pi
lėnai”, V. Paltanavičiaus “Kryž
kelėje”, J. Juzeliūno “Sukilėliai”, 
V. Barkausko “Legenda apie mei
lę”, A. Bražinsko “Kristijonas”, 
J. Juozapaičio “Marių paukštė”, 
J. Gaižausko “Buratinas”. Sol. 
V. Kuprio šį sezoną laukia kon
certinė kelionė Švedijoje, gast
rolės Olandijoje su G. Verdžio 
opera “Don Carlos”, premjeriniai 
to paties kompozitoriaus “Truba
dūro” spektakliai su jo atlieka-i 
mu Ferando vaidmeniu. V. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

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

180-364 d. term. Ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
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. 4.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 4.50% 
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.

Toronto “Aušros” jaunieji sportininkai, dalyvavę baltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybėse 1993 m. rugsėjo 11-12 d.d. Burlingtone, Ont. Iš kai
rės- MATAS FREIMANAS, LINAS RUSLYS, vienas iš teisėjų - MINDAU
GAS LEKNICKAS, ARAS IGNATAVIČIUS, STASYS KULIAVAS ir PO
VILAS LEKNICKAS Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
, ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

cH'Sfelfe-r■ |N the 
vvori n"MASKELL INSURANCE ~ m

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

C ountry wide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Baltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybės

1993 m. rugsėjo 11-12 d.d. Onta
rio Burlingtone, Aidershot High 
School stadione įvyko Š. Amerikos 
baltiečių lengvosios atletikos pir
menybės. Jas pravedė Toronto klu
bas “Aušra”, talkinant Hamiltono 
“Kovo” darbuotojams. Varžybose 
dalyvavo 146 lengvaatlečiai, iš jų: 
127 lietuviai, 17 latvių ir 2 estai. 
Lietuvių klubams atstovavo: Kliv- 
lando “Žaibas” - 40, Toronto “Auš
ra" - 36, Hamiltono “Kovas” - 26, 
Toronto “Vytis” - 17, Detroito “Ko
vas” - 2, Vašingtono “Vėjas” - 1 ir 
nepriklausančių klubams-5. Varžy
bų programa apėmė vyrų, moterų ir 
visos prieauglio bei veteranų kla
sės. Praktiškai šiose varžybose dau
giausia dalyvių buvo jaunesniojo 
prieauglio klasėse.

Atviroje vyrų klasėje: I v. laimėjo 
Gintaras Batūra (Auš.): 100 m - 11.8 
sek., 200 m - 24.3 sek. Į aukštį - 1.75 
m; II v. Aidas Batūra (Auš.) - 1.70 m. 
Rutulys (16 sv)- 12.60 m. Diskas (2 kg)
- 37.98 m. Ietis (800 g) - 42.88 m; H v. 
Romas Burdulis (Auš.) - 33.40 m; 
Andrius Klemas (Vaš. “Vėjas”) I v. 
400 m - 1:04.3 min; II v. Marius La- 
niauskas (K. Žaib.) - 1:04.3 min.; I v. 
800 m - 2:02.7 min; II v. Rodney Al
derdice (H. Kov.) - 2:14.6 min; I v. 
1500 m - 4:02.5 min; II v. R. Aider
dice-4:18.1 min.; Iv.5000m-15:41.00 
min; II v. R. Aiderdice - 16:39.4 min.; 
I v. 10,000 m - 32:38.00 min.; II v. R. 
Aiderdice - 35:49.00 min.

Atviroje moterų klasėje: Kristina 
Kliorytė (K. Žaib.) II v. 100 m - 14.9 
sek.; II v. 200 m -31.9 sek.; II v. 400 m
- 1:12.4 sek.; Alana Juzėnaitė (V) I v. 
1500 m - 5:42.3 min. Gina Tatti (H. 
Kov.) I v. šuolis į tolį - 3.91 m; II v. 
Gintarė Aiderdice (H. Kov.) - 3.65 m, 
Ona Smalenskaitė (Auš.) II v. į aukš
tį - 1.30 m; Rita Kliorienė (Žaib.) I v. 
rutulys (4 kg) - 9.08 m; II v. Ilona 
Smalenskaitė (Auš.) - 8.30 m.; Ginta
rė Alderdice I v. diskas (1 kg) - 24.10 
m; II v. Kristina Zimmerman (Žaib.)- 
22.05 m; G. Alderdice I v. ietis (600 
g) - 26.74 m.; II v. R. Kliorienė - 
26.25 m.

Jaunių B klasė: Aidas Batūra (Auš.) 
I v. 100 m - 12.2 sek., 200 m - 25.4 
sek., į aukštį - 1.70 m, diskas (1 kg)
- 30.72 m, ietis (800 g) - 31.86 m.

Mergaičių B klasė: 200 m - Lisa 
Chrolavičiūtė (H. Kov.) - 36.3 sek; į 
aukštį - 1.20 m Kristina Barauskaitė 
(D. Kov.) 800 m - 2:57.6 min., 1500 
m - 5:56.3 min., į tolį - 3.22 m, ietis 
-11.67 m.

Berniukų C klasė: 100 m - Linas 
Ruslys (Auš.) - 14.2 sek., Matas La- 

niauskas (Žaib.),200 m - 29.0 sek., 
400 m - 1:06.9 min., 800 m - 2:44.0 
min., į tolį - 4.41 m., į aukštį - 1.40 
m 1500 m. - Mindaugas Idzelis (Žaib.)
- 6:23.7 min. Trišuolis - Povilas Lek- 
nickas (Auš.) - 9.07 m, ietis (600 g)
- 31.38 m, rutulys (4 kg) II v - 8.02 m. 
Diskas (1 kg) - Matas Tamošiūnas

(Žaib.) - 25.66 m 4x100 m estafetė: To
ronto “Aušra” (Aras Ignatavičius, 
Linas Ruslys, Povilas Leknickas, Da
rius Narušis) 58.1 sek.

Mergaičių C klasė: Ona Smalens
kaitė (Auš.), 100 m II v. - 15.8 sek., 
200 m II v. - 33.9 sek., I v. į tolį - 3.29 
m, II v. į aukštį - 1.30 m, I v. rutulys 
(4 kg) - 7.67 m, diskas - 14.86 m, ie
tis - 18.03 m 4x100 m estafetė: To
ronto “Aušra” (J. Thorn, A. Masio- 
nytė, O Smalenskaitė, I. Kongats) 
1:02.9 min.

Berniukų D klasė (1981-82 m. gi
mimo): Darius Narušis (Auš.), 100 m 
- 15.0 sek., 200 m - 31.2 sek., 800 m - 
3:03.2 min., trišuolis - 8.12 m Aidas 
Gureckas (H. Kov.), 400 m - 1.24.4 
min., į tolį - 3.81 m Lukas Gudins- 
kas (H. Kov.), 1500 m - 7:07.1 min. 
N. Zimmerman (Žaib.), į aukštį - 1.30 
m J. Petrulis (Žaib.), rutulys (6 kg) - 
12.50 m, diskas (1 kg) - 25.56 m, ietis 
(600 g) - 23.76 m, 4x100 m estafetė: 
Klivlando “Žaibas” (S. Kliorys, P. 
Rukšėnas, T. Tamošiūnas, N. Zimmer
man) 1:02.4 min.

Trenerio rūpesčiai
Lietuvos jaunių krepšinio rink

tinės trenerio Jono Kazlausko laiš
ką mūsų bendradarbis Vokietijoje 
Kazys Baronas persiuntė mums, kad 
išreikštos jame mintys, bus įdo
mios ir išeivijos sporto skaityto
ju*- .

“Krepšinio fedetacijoje aptarė
me visų Lietuvos^ krepšinio rink
tinių dalyvavimus Europos pirme
nybėse. Mūsų rinktinė įvertinta ge
rai: sužaidėme 38* oficialias rung
tynes, iš jų pralaimėjome tik pen
kias. Dvejas savo į bendraamžiams, 
o tris vyresniems už mus. Nepa
tenkinamai įvertintas vyrų krep
šinio rinktinės pasirodymas Vroc
lave, nors buvo daug objektyvių 
veiksnių, nulėmusių tokį jų pasi
rodymą.

Lietuvoje susidomėjimas krepši
niu labai didelis. Šiemet, net visų 
norinčiųjų trenirdotis jaunų vil
niečių negalėjome priimti į krep
šinio grupes. Trūksta sporto tre
nerių, sporto salių ir finansiniai 
reikalai stipriai spaudžia.

Sekančiais metais Izraelyje mū
sų laukia Europos jaunių finalinės 
varžybos, o du geriausi mano žai
dėjai, Jurkūnas ir Jankevičius, iš
vyko mokytis į JAV-bes. Girdėjau, 
kad Mannheime sekančiais metais 
vėl yra organizuojamos, (gim. 1976 
m. ir jaunesnių) vaikinų krepšinio 
žaidynės. Oficialios informacijos 
dar neturime. Labai norėtųsi atvyk
ti, išsikviesti amerikonus ir pasi
žiūrėti, kokiame lygyje dabar esa
me (baigmėje Lietuva pralaimėjo 
JAV jauniams 92:95). Būtų gerai ži
noti viską iš anksto, kadangi reikia 
planuoti, ieškoti lėšų. Gal galima 
būtų sužinoti nors preliminariniai 
kokią nors informaciją ...”, - bai
gia savo laišką treneris J. Kazlaus
kas.

Krepšinio žaidynės 
Miunchene

1993 m. spalio 18-23 d.d. Miunchene 
įvyko tarptautinės krepšinio žai
dynės. Dvejas rungtynes stebėjau te
levizijoje, laimint “Real Madrid” 
penketukui prieš Vokietijos meis
terį “Bayer Laverkusen” 85:75. “Der 
Rieše Litauer -' milžinas lietuvis” 
(taip vokiečiai vadina Sabonį) šį 
laimėjimą “išnešė ant savo pečių”, 
pelnydamas 21 tašką. Arvydas, su 
aprištom kojom, alkūnėm, pirštais, 
pasodintas trenerio poilsiui, lei
do vokiečiams padidinti krepšių 
skaičių savo naudai iš 5:21 į 27:24. 
Vėl įleidus “Sabas” atstatė pasek
mę Madrido naudai. Vokiečių spau
da sekančią dieną pažymėjo, kad 
“Litauer” yra geriausias Europos 
vidurio puolėjas. Deja, neužteko 
Arvydo pusiaubaigmėje prieš Phoe- 
nexo “Sun”. Amerikiečiai laimėjo 
145:115.

Dėl trečios vietos “Real Madrid” 
įveikė Prancūzijos meisterį “Limo
ges” 123:119. Lietuvį Vokietijos te
levizija parodė apsirengusį civiliš
kai. Reikia spėti, kad treneris su
žeistą Arvydą “saugoja” Ispanijos 
pirmenybėms.

“Real Madrid” komandoje be Ar
vydo dar žaidžia R. Kurtinaitis ir 
J. Arlauckas. Taip pat penketuke 
matomas rusas Biriukovas, greičiau
siai priėmęs Ispanijos pilietybę, 
nes jo vardas lentoje buvo įrašy
tas “Jose” (Chose), prie Sabonio - 
Arvidas, Kurtinaičio - Rimas. Ir 
komentatorius labai gerai ištarda
vo lietuvių vardus.

“Real Madrido” rungtynių pasek
mės ir žaidėjų laimėti taškai: “Real 
Madrid” - “Limoges” 123:119. Taš
kai: J. Arlauckas 33, R. Kurtinaitis 
28, J. Biriukov 14. “Phoenix Sun” 
- “Real Madrid” 145:115. Taškai: 
Calgol 26, J. Arlauckas 25, Sabonis 
24.

Miuncheno dienraštis, komentuo
damas šias finansiškai nuostolin
gas žaidynes, pažymėjo, kad “Real 
Madrid” galėjo dar “laikytis” prieš 
amerikiečių “Sun” penketuką tik dė
ka “senio” lietuvio (jam 29 metai) 
Arvydo Sabonio ne vien tik dėl jo 
ūgio, bet ir žaidimo. “Sun” vyr. tre
neris Paul Westphal koresponden
tui pasakė, kad A. Sabonis yra NBA 
"kalibro” žaidėjas. Miuncheno olim
pinė krepšinio salė buvo užpildyta 
11 tūkst. žiūrovų.

* * *

Po ilgesnės pertraukos futbolo 
aikštėje pasirodė Valdas Ivanaus
kas. Jis buvo sužeistas ir turėjo tris 
savaites paimti “atostogų”. Jo pasi
rodymas spalio 24 d. su Hamburgo 
vienuolike Bremene buvo labai sėk
mingas. Valdas žaidė labai gerai ir 
iš vieno jo derinio Baeron įkirto 
įvartį. Hamburgas Bremene laimė
jo 2:0.

Šiuo metu aukščiausioje Vokieti
jos lygoje pirmauja Frankfurto “Ein
tracht” prieš Bremeną, Miuncheno 
“Bayern”, Kaiserslautern ir Ham
burgą. Uodegėlės pabaigoje yra 
daugkartinis Vokietijos meiste
ris “Schalke 04”, įsivėlęs taip pat 
į tamsius finansinius kanalus, ap
kaltintas net kyšių davimu teisėjui.

K. Baronas

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

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

/-\UV) 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 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

/WvfvM' lietuvių 
_ »_J J _ KREDITOPARAMA 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. (variablerate) 

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. (flyvybės drauda)

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

nuošimčiu

1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................

(fixed rate)

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.

5.70%
6.50%
6.90%

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

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

MONTREALYJEP^j^Į

Futbolininkas VALDAS IVANAUS
KAS Nuotr. iš vokiečių spaudos

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

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms 

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

■■■■Mlllllllllllilllllllll 
ROYAL LePAGE 
■■^■■niiiiiiiiiiiiiini
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

Skautų veikla
• Lapkričio 18 d. sk. tėvų komi

teto posėdyje nutarta gegužės mėn. 
surengti daiktų išpardavimą (gara
ge sale), o gėlių pardavimą kitų 
metų kapinių lankymo dieną. Tun- 
tininkui s. A. Senkui pasiūlius, 
komitetas svarstė ir priėmė nu
tarimą, kad reikia pasinaudoti 
proga ir leisti sk. skiltį į pas. 
džiamborę (Jamboree), kuri įvyks 
1994 m. liepos mėn. Olandijos at- 
kovotoj nuo jūros žemėje. Suva
žiuos skautai iš viso pasaulio. 
“Rambyno” tunto skautams būtų 
pirmas toks stovyklavimas. Va
žiuojantys turėtų pereiti specia
lų pasiruošimo kursą, kad tikrai 
gerai reprezentuotų. Reikia ti
kėtis, kad ir Lietuvos skautai da
lyvaus. Būtų neužmirštamas, įam
žintas susitikimas. M.

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.

Perkant ar paruodant namą, prašau kreiptis į mane. Pirkėjai ir na
mai suvedami (Home Match) kompiuterio pagalba iki namas bus par
duotas ar pirkėjas j( nusipirks. Asmeninė raštiška garantija, kad viskas 
bus atlikta kaip buvo prižadėta. Nemokamas namų įvertinimas.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

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

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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



Stiprinkime išeiviją.
Daugelį metų visi stengėmės 

padėti Lietuvai atkurti jos ne
priklausomybę. Jai ir dabar 
reikia išeivijos pagalbos įvai
riose srityse. Tačiau pačiai iš
eivijai jau trūksta jėgų išsilai
kyti, o be jos ir Lietuvai nebus 
paramos.

Siunčiame vaikus į lietuviš
kas mokyklas, į tautinių šokių 
grupes, sporto klubus - net ne
pagalvodami, kiek tai iš tikrų
jų kainuoja, kiek reikia lėšų 
šias institucijas išlaikyti, at
naujinti, padaryti jas įdomes
nes mūsų vaikams. Norime, 
kad jie žengtų į XXI šimtmetį 
išlaikę lietuviškumo jausmą, 
įgiję tvirtą pagrindą savo šak
nų pažinime ir pasisavinę ne
pakeičiamą turtą - lietuvių 
kalbą.

Kanados lietuvių fondas ren
ka aukas, jas investuoja kartu 
su Fondui užrašytais paliki
mais bei stipendijomis, o palū
kanas skiria įvairioms Kana
dos lietuvių organizacijoms, 
studijas einančiam jaunimui. 
Padėkite užtikrinti lietuvišką 
veiklą Kanadoje. Be Jūsų, jos 
ateitis bus labai trumpa, gi sa
vo aukomis Jūs išlaikysite jos 
gyvybę.

Pakalbinkite savo gimines ir 
draugus, prirašykite savo vai

10 TORONTO
Londono lėšų telkimo skyrius 

paaukojo “Tėviškės žiburiams” 
$250.

A.a. Otono Tamošausko atmi
nimui, užjausdami žmoną Al
doną, dukterį ir sūnus, Stefa ir 
Petras Jauniai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Otono Tamošausko atmi
nimui, užjausdami žmoną Al
doną, jos šeimą ir gimines, Al
dona ir Jonas Kutkos “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Jono Lesčiaus 2 metų 
mirties (gruodžio 10 d.) prisimi
nimui žmona Aleksandra “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Broniui Aušrotui mirus, 
užjausdami brolį Vytautą Auš
rotą ir jo šeimą, V. Balnienė, 
B. Sapijonienė ir I. G. Kuchals- 
kiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A.a. Broniaus Aušroto atmi
nimui, reikšdami gilią užuo
jautą broliui Vytautui su šei
ma ir artimiesiems V. Jasinevi- 
čienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A.a. P. Dicevičiaus atmini
mui N. Preibienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A.a. Prano Dicevičiaus atmi
nimui vietoj gėlių alkaniems 
Lietuvoje buvo surinkta $280.

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo $1,000 — K.G.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja B. Sa
vickui už $500 auką.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $2,000 — A. Lukošienė 
(iš a.a. Alfonso Lukošiaus pali
kimo); $200 — K. G.; $75 — E. 
Simonavičienė. 

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras

i1.T7T kviečia keliauti kartu!
^Kalėdinė 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)

kus ir vaikaičius. Stokite su 
mumis į KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO narių eiles! KLF

Aukos Kanados lietuvių 
fondui

$1,000 ($7,400) - Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas; $300 
($1,700) - Petras Braziūnas; $200 
($2,100) - Č. A. Januškevičius, $200 
($1,000) - Stasys Dalius; $100 ($1,000) 
-Jadvyga Rimšaitė, $100 ($600)- S. 
G. Noreika, $100 - V. Narušis, A. 
Gailius, Silvestras Čepas už vaikai
tį Arą Pabedinską, Kostas Meš
kauskas; $20 ($120) - A. J. Gatautis.

Eliziejaus Šlekio 80 metų sukak
ties proga, klasės draugai po $50 
aukojo: Antanas Garkūnas, Antanas 
Josiukas, Pranas Sakalas.

A.a. Albino Baršausko atmini
mui: $25 - G. J. Balaišis, D. B. Staš
kevičius; $20 - M. A. Jonelis, J. 
Gražys, J. K. Andruškevičius; a.a. 
Broniaus Keburio atminimui $25 - 
E. G. Petrauskai; a.a. Jadvygos Al- 
brechtienės atminimui $25 - E. G. 
Petrauskai; a.a. Stasio Švilpos at
minimui $20-E. G. Petrauskai; a.a. 
Stasio Čepo $100 ($1,550) - E. Če
pienė; a.a. Prano ir Kamilės RimŠŲ 
atminimui $100 ($1,300) - J. Rim
šaitė; a.a. Kazimiero Smilgevičiaus 
atminimui $50-M. Šemogienė; a.a. 
Petro Babino atminimui $30 - A. T. 
Gailius; a.a. Viktoro Mikucko at
minimui $20 - A. T. Gailius.

Kanados lietuvių fondo vado
vybė aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

Lietuvos sambūriui “Caritas” 
aukojo: $100 — J. Staškevičius.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $100 — J. Staškevičius, 
V. Staškevičius.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $100 — J. Vaškela, M. 
Jasionytė; $50 — Zosė ir Petras 
Augaičiai, Delhi, Ont., Augustinas 
Senkus, Irena, Kathy, Loreta, Ri
čardas, Valy, Vladas Dauginiai; 
$35 — Greičiūnų šeima, New
market, Ont; $32 — Vilius Kara
lius, Welland, Ont., Ona Juodišie- 
nė; $30 — Marytė ir Vacys Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont, Vincas 
Ignaitis, Ona Savickienė, Hamil
ton, Ont.

$25 — Liucija Skripkutė, Ha
milton, Ont, O. ir J. Kirvaičiai, 
Liuda ir Alfredas Stulginskai; i 
Vincas Andrulionis, Rodney, Ont., 
Stasė ir Povilas Kanopai, Hamil
ton, Ont, Delfiną Zulonienė, Vik
toras ir Rita Navickai su šeima, 
Tillsonburg, Ont, J. T. Cipariai 
ir šeima, Rodney, Ont, Erika ir 
Vincas Sakai, Hamilton, Ont, Vla
das ir Joana Plečkaičiai, Jadzė 
ir Jonas Stanaičiai, Hamilton, 
Ont, E. Lengnikas, Hamilton, Ont, 
Irena ir Jonas Nacevičiai, Joana 
Valiukienė, Margarita ir Justi
nas Zubrickai, Vida, Feliksas 
Mockai ir šeima; $22 — Stasė ir 
Mečys Bušinskai, Ona, Vytas, Al
gis Skrebūnai.

$20 — Bronė Galinienė, Anice
tas Zalagėnas, Kostas ir Liucija 
Meškauskai, Hamilton, Ont, Ja
nina Pacevičienė, A. ir S. Sakai, 
Vida ir Jurgis Kairiai, Marta ir 
Albinas Radžiūnai, Pranas ir Lilė 
Kažemėkai, Hamilton, Ont, Onu
tė ir Jonas Karaliūnai, St. Catha
rines, Ont, Pranas Gabrėnas, St. 
Catharines, Ont, Valė Kecorienė, 
Tušė ir Zigmas Zaleskiai, Jonas ir 
Birutė Aukštaičiai, T. Enskaitie-

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

KŪČIŲ VAKARIENE
^2// gruodžio 24,

-------  3 nonktanioni

a
BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
13-18 metų $10; studentams ir pensininkams $16, suaugusiems $17.

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje 

ir sekmadienių popietėse.

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Baras
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 

skambinant tel. 532-3311
(ĖJIMAS: $40.00

Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME SUTIKTI NAUJUS METUS LIETUVIŲ NAMUOSE

nė, Vytautas ir Elena Krikščiūnai, 
Wasaga Beach, Ont, Albina Štuo- 
pienė, Lydia ir Juozas Lukšos, 
London, Ont., Jonas, Nijolė Šim- 
kai ir šeima, Eugenija ir Vladas 
Stabingiai, Hamilton, Ont., J. M. 
Rybij, Hamilton, Ont., Ona ir Vla
das Keziai, Ancaster, Ont., Adelė 
Baronaitienė, Elena ir Kazys Si
maičiai, Hamilton, Ont., Vincas 
Kežinaitis, Hamilton, Ont., H. Kai
rienė, Hamilton, Ont, B. Bagdo
nas, G. B. Trinkai, Elena ir Povi
las Lukavičiai su šeima, Hamil
ton, Ont.

$15 — Jonas Bartnikas, Dara
ta ir Albertas Jankūnai, Hamil
ton, Ont., M. ir J. Naruševičiai ir 
šeima, London, Ont, J. Liutkie- 
nė, L. Z. Mockai, Rodney, Ont, 
Aldona, Juozas, Antanas Petraus
kai, Antanas ir Gražina Stankai, 
A. Jankaitienė, J. T. Kiškūnai, 
Birutė ir Jonas Lukšiai, Tillson
burg, Ont., R. E. Namikai, Elena 
Girėnienė, Mėta ir Edis Kazake
vičiai.

$10 — Petras ir Ona Derliūnai, 
Petras, Teklė Kareckai ir šeima, 
Hamilton, Ont, Izabelė ir Petras 
Baronai, St. Catharines, Ont, Ju
zė ir Kęstas Žuliai, E. ir S. Kuz
mickai, Antanas Rakauskas, Dan
guolė Radzevičienė, N. Preibie
nė, Irena ir Antanas Patašiai, Be
na ir Vaitiekus Gataveckai,

$8 — P. Žibūnas; $7 — V. Jasiū- 
nienė; $5 — Teodora Varneckienė.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
riaus metinė šventė įvyko 
gruodžio 5, sekmadienį. Mišio
se skyriaus narės dalyvavo 
su savo vėliava, atliko skai
tinius, nešė Mišių aukas. Po 
pamaldų Anapilio Parodų sa
lėje vyko šventės minėjimas.

Skyriaus pirm. A. Augaitie- 
nė šventę pradėjo dalyvių pa
sveikinimu, paprašydama kun. 
V. Volertą sukalbėti invoka- 
ciją.

A. Sungailienė, KLK moterų 
centro valdybos pirmininkė, 
sveikino skyriaus nares ir 
džiaugėsi draugijos narių 
reikšminga veikla, taipogi 
primindama, kad nėra laiko 
“ilsėtis”. Žmogus tik dirb
damas dėl kitų gali jaustis 
laimingu. Priminė, kad kata
likių moterų iniciatyva į šal
pos darbą Lietuvoje yra įsi
jungusių ir kanadiečių.

Dr. R. Mažeikaitė, neseniai 
grįžusi iš Lietuvos, kur Klai
pėdos universitete skaitė pa
skaitas studentams, papasa
kojo apie tautiečių krašte kas
dieninę buitį. Esą baisu klau
sytis, kai žmonės sako, kad 
brežneviniais laikais buvę 
geriau gyventi. Iš tikrųjų at
lyginimai menki, o prekių kai
nos didelės. Gali ką nori nu
sipirkti tik turtingieji. Žmo
nės turi problemų ir su mais
tu. Buvo šalta, o butų šildymas 
menkas. Nuotaikos slegian
čios.

Šventės dalyviai gardžiai 
vaišinosi šeimininkės J. Gurk- 
lienės pagamintais valgiais. 
Po vaišių visi galėjo išmėginti 
laimę laimikiais turtingoje 
loterijoje. D.

gruodžio 31 
penktadienį, 
7 vai. vakaro

Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

SVETAINĖJE “LOKYS”

NAUS SUTIKIMAS

a

• Šaltų užkandžių bufetas
• Šampanas
• Muzika, šokiai
• Baras °
• Vietų skaičius ribotas
• Įėjimas ^$15

į(?: Bilietai parduodam! Lietuvių namų raštinėje. Visus kviečia-
Dėl informacijos skambinti tel. 532-3311 Rengėjai

Vakarų Lietuvos ir Prūsijos 
istorijos centrui (prie Klaipė
dos universiteto) labai reika
lingas “Lietuvių enciklopedi
jos” komplektas. Galintys pa
aukoti prašomi kreiptis į dr. 
R. Mažeikaitę, tel. 566-8755.

“Atgimimas”, Lietuvos poli
tikos savaitraštis 1993 m. 46 nr. 
perspausdino “TŽ” 1993 m. 46 
nr. vedamąjį “Lenkiškoji prie
spauda” (didžiąją straipsnio 
dalį), kuriame iškeliami dabar
tiniai Lenkijos lietuvių var
gai, lenkų pareigūnų nepalan
kumas bei lietuviškos veiklos 
varžymas. Straipsnyje taipgi 
pažymima, kad yra ir kai ku
rių prošvaisčių lietuvių-len
kų santykiuose.

Papildymas. Straipsnyje “Tal
ka Lietuvai” “TŽ” 48 nr. turėjo bū
ti parašyta: “Savo iniciatyva Vy
tas sudarė individualų projektą 
ir sėkmingai praėjo atrankos pro
cedūrą pagal Kanados federaci
nės valdžios talkos Centrinei ir 
Rytų Europai programą. Progra
ma vadinasi “Partners in Progress” 
ir įgalina individus vykdyti labai 
specifinius ir konkrečius trum
palaikius projektus šiame regio
ne. Programa prieinama viso
kiai privačiai iniciatyvai, jeigu 
atitinka programos kriterijus”.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 75-kerių metų sukakties 
minėjimas Toronte 1993 m. 
gruodžio 5 d. pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Lietu
vos kankinių šventovėje 11 
v.r., dalyvaujant šauliams su 
vėliavomis.

KLB Toronto apylinkės val
dybos kvietimu, VI. Pūtvio šau
lių kuopa, vadovaujama B. Sa
vicko, 4 v.p.p. surengė minė
jimą-koncertą Lietuvių na
muose. Kar. Mindaugo menėje 
gana gausiai susirinkusius 
tautiečius pasveikino rengi
nio vadovas V. Pečiulis. Įne
šus vėliavas ir nuskambėjus 
Kanados himnui (pianinu E. 
Meyer), kuopos pirmininkas 
trumpu žodžiu atidarė minė
jimą. Invokaciją perskaitė 
Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. A. Simanavičius, 
OFM. Šaulė Zuzana Jonikienė 
apdovanota Šaulių žvaigždės 
ordinu.

S
B 
B

penktadienį,
7.30 vai. vakaro, 
Vytauto Didžiojo 
menėje

B 
B 
B

gruodžio 31, 
penktadienį, 
8 vai. vakaro 
LN “Lokyje”

Pusvalandį trukusią paskai
tą, atvykęs iš Otavos, skaitė 
KLB tarybos narys Algimantas 
Eimantas. Palietė Lietuvos 
šaulių sąjungą, jos steigėjus- 
pradininkus, pabrėžė lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje bū
tinumą ir problemas, nedaug 
kalbėjo apie pačią kariuome
nę. Vietoj nepasirodžiusios 
KLB Toronto apylinkės pirmi
ninkės A. Barysaitės-Oleini- 
kienės padėkos žodį tarė kraš
to valdybos pirm. A. Vaičiū
nas, apibūdindamas skirtingų 
sąlygų paveiktus tautiečius 
ir dėl to kylančius rūpesčius.

Meninę dalį atliko Toronto 
lietuvių vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas Lindos Marcin
kutės. Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę pagerbti dviem gies
mėm “Avė Maria” ir “Dona no
bis pacem”. Aštuonios dainos, 
beveik visos lietuvių kompo
zitorių, pakartojant įspūdin
gą K. Vasiliausko “Brangiau
sios spalvos”, klausytojų pri
imtos atitinkamu susikaupimu 
ir užtarnautu dėmesiu. Daini
ninkų atsikvėpimui koncertas 
buvo perskirtas “Dviejų mar
šų junginiu”, kurį pianinu ke
turiomis rankomis atliko cho
ro dirigentė L. Marcinkutė ir 
akompaniatorė E. Meyer. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. 
Gretimoj salėj buvo paruošta 
kavutė. Išspausdintos progra
mos padėjo sekti renginio ei
gą. S.
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
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, 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) "pg| . 53Q_-j Q70

Dantų gydytojai

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

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

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS, b.sc„ ll.b.

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

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

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/WKK West Realty Inc.
. V 1678 Bloor Street West pTĮ

Toronto Ontario M6P 1A9 Į
An independent member broker ©hone: (416) 769-1616 RtAk

LEDAS HEI RIGIAiA TION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

OnlUĮK- DRESHER Ltd-i OI Rea| Estate
c=TrR fTT ® 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.

TATOIT’C’triT’I? INSURANCE UJKILoiiLILlv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

bus gruodžio 10-12 d.d. Susikau
pimą praves kun. dr. Viktoras Ski- 
landžiūnas iš Otavos. Susikaupi
mo tvarka: gruodžio 10, penkta
dienį, 10 v.r. Mišios su pamoks
lu; gruodžio 11, šeštadienį, 10 v.r. 
Mišios su pamokslu; gruodžio 12, 
sekmadienį, rekolekcijų vedėjp 
pamokslai Mišių metu. Prieš ir 
po pamokslų bus klausoma išpa
žinčių.

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

— Wasagos Gerojo Ganytojo 
misijoje Advento susikaupimas 
ir Mišios bus gruodžio 12, sekma
dienį, 3 v.p.p. Susikaupimą pra
ves kun. dr. V. Skilandžiūnas. Tą 
dieną 11 v.r. Mišių nebus. Per 
žiemą, pradedant gruodžio 19, 
sekmadieniu, Gerojo Ganytojo 
koplyčioje Mišios sekmadieniais 
bus laikomos 2 v.p.p.

— Kalėdų eglutė Anapilio sa
lėje bus gruodžio 19, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių.

— Sekmadieniais parapijos sa
lėje platinami bilietai į Kūčias 
ir Naujų metų sutikimo pokylį.

— Mišios gruodžio 12, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Bal
są, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 3 v.p.p. už Jokūbaičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 190 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė dr. Marijus Vienožins
kis iš Montrealio, Marija Telks
nienė iš Montreealio, Arvydas Če- 
čys iš Kauno. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN valdy
bos pirm. V. Kulnys.

— LN valdybos posėdis gruodžio 
16, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Visuomeninės veiklos posė
dis - gruodžio 8, trečiadienį, 6.30 
v.v.

— Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” narių informacijos su
sirinkimas - gruodžio 12, sekma
dienį, 2 v.p.p., Gedimino menėje. 
Bus platinami baliaus pakvietimai.

— Š.m. gruodžio mėn. moterų bū
relis išsiuntė 4 maisto ir drabu
žių siuntinius į Lietuvą pagalbos 
reikalingiems tautiečiams.

— Gruodžio 12, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Lietuvių namuose įvyks nau
jųjų ateivių pasitarimas. Kviečia
me visus, kurie norėtų dalyvauti 
naujametinėje vakaronėje “Lokio” 
svetainėje.

— Hamiltono dramos teatras 
“Aukuras” atvyksta su premjera 
“Bernardos Albos namai”. Spek
taklis” įvyks gruodžio 12, sekma
dienį, 3 v.p.p., Mindaugo menėje.

— Ligonių lankytojai renkasi pa
sitarimui gruodžio 15, trečiadienį, 
7 v.v. Kviečiame visus norinčius 
prisidėti prie šio darbo, kad šven
čių išvakarėse neliktų neaplan
kytų vienišų ligonių.

— Jau galima užsakyti Kūčių 
gruodžio 24 d. ir Naujųjų metų 
sutikimo bilietus LN raštinėje 
darbo metu tel. 532-3311 ir sekma
dienio popietėse.

— Lietuvių jaunimo šokiai gruo
džio 25, šeštadienį, 8 v.v., Lietu
vių namų III-me aukšte. Įėjimas 
-$2.

— Gruodžio 31 d. pirmąkart 
Naujųjų metų sutikimo balius ren
giamas “Lokio" svetainėje. Jo ren
gėjai vakaro metu žada smagią 
muziką, veiks baras, bus puikūs 
šalti užkandžiai. Vietų skaičius 
ribotas, todėl prašome paskubė
ti. Bilieto kaina - $15. Dėl bilie
tų ir informacijos skambinti į Lie
tuvių namų raštinę tel. 532-3311.

— Kanados lietuvių jaunimo są
jungos valdyba dėkoja Lietuvių 
namų valdybai už patalpas ir nuo
širdumą. KLJS linki LN valdybai 
linksmų švenčių.

Aukos Slaugos namams
$25 - S. A. Draugeliai a.a. dr. B. 

Valadkos atminimui. Iš viso Slau
gos namų fonde yra $937,060.83. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

LAIMOS ir Steve Finleys Flooring. 
Parduodame ir dedame kilimus. 
Skambinti tel. 1-705-534-6310.

DOKUMENTINĖ vaizdajuostė (vi
deo filmas) BALTIC FIRE apie įvy
kius Lietuvoje ir Latvijoje nuo 
1991 m. iki šių dienų nufilmuota 
juose dalyvavusios Kanados kino 
režisierės Zoe Dirse. Filmas rody
tas Ontario TV ir Prancūzijoje. 
Mačiusiųjų atsiliepimai labai tei
giami. Filmo trukmė - 50 min. KAI
NA - 30 dol., plius 5 dol. persiun
timo išlaidoms.
ZOE DIRSE taip pat yra paruošusi 
vaizdąjuostę apie Lietuvos sporti
ninkų dalyvavimą Barcelonos olim
piadoje, apie pirmąjį Lietuvos isto
rijoje R. Ubarto olimpinį aukso me
dalį disko metimo varžybose ir krep
šininkų medalius. Filmo trukmė 20 
min. KAINA - 20 dol., plius 5 dol. 
persiuntimo išlaidoms. Vaizdajuos
tes galima įsigyti pas autorę: Zoe 
Dirse, 4481 Esplanade, Apt. 3, Mont
real, Quebec, Canada, H2W1T2. Tel. 
(514)282-6582.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronto “Volungės” koncer

tas įvyks ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 12, 4 v.p.p. mūsų švento
vėje. Su “Volungės" choru giedos 
sol. A. Pakalniškytė-Puodžiūnie- 
nė, sol. J. Vaškas ir abiejų para
pijų vaikų chorai. Smuikuos R. 
Melkienė. Bilietų kaina - $8 su
augusiems.

— Praeitą sekmadienį per 10.15 
v. r. Mišias giedojo jaunimo gru
pė, parapijos vaikų choras ir solo 
Adriana Karkaitė.

— Pakrikštyti Austė-Monika ir 
Aras-Kazimieras, Astos ir Lino 
Saplių Lietuvoje įsūnyti dvynu
kai.

— Gruodžio 2 d. palaidotas a.a. 
Otonas Tamošauskas, 73 m. am
žiaus.

— Tretininkų ordino mūsų para
pijos kongregacijos mėnesinis su
sirinkimas ir Mišios bus šį ket
virtadienį, gruodžio 9 d., 10 v.r.

— Pirmos Komunijos pasiruoši-. 
mo pamokos vyksta tuoj po 10.15 v. 
Mišių parapijos patalpose.

— Žaislų ir smulkių daiktų vai
kams prieškalėdinį vajų paskelbė 
mūsų parapijos tarybos labdaros 
sekcija ir kviečia visus prie šio 
kilnaus tikslo prisidėti. Vajaus 
specifinis tikslas yra padėti Kau
no bendrijai “Viltis”, kuri turi 
daug vaikų ir paauglių savo ži
nioje.

— Mišios gruodžio 12, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Juozą ir Anas
taziją Peseckus, 9.20 v.r. - už a.a. 
Juozą Mickevičių, 10.15 v.r. - už So- 
daičių ir Sadauskų šeimų miru
sius, už a.a. Joną Kiaunę, už Mac
kevičių šeimos mirusius, 11.30 v.r. 
- KLK moterų draugijos mūsų pa
rapijos skyriaus intencija.

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

Lietuvių namų svetainėje “Lo
kys” gruodžio 10 ir 17, penkta
dieniais, įvyks muzikinė vaka
ronė ir koldūnų balius. Visus 
kviečiame atsilankyti.

“Lokio” komitetas
Kanados lietuvių jaunimo są

jungos intencija Mišios - gruo
džio 19, sekmadienį, 11.30 v.r. 
Prisikėlimo šventovėje; 1 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
įvyks žymaus pianisto Justo 
Davriono klasikinės muzikos 
koncertas. Suaugusiems įėji
mas - $8, studentams - $5. Kon
certą rengia KLJS valdyba.

Lietuvių namų seklyčioje 
gruodžio 19, sekmadienį, bus 
rodomas Lietuvos kino studi
joje sukurtas meninis kino 
filmas “Herkus Mantas”. Fil
mo turinys pagrįstas istori
niais faktais: tai dramatiš
kas pasakojimas apie gerai 
žinomą asmenybę — paskuti
nio prūsų sukilimo vadą Her
kų Mantą. Filme atspindi Her
kaus Manto asmeninė trage
dija, atsidūrus ties lemiamo 
pasirinkimo riba: ar gali būti 
laimingas žmogus, politiniams 
interesams paaukojęs artimų
jų žmonių gyvenimą. V.K.

Švenčių laikotarpio renginiai 
Toronto miesto rotušėje: kalė
dinių lempučių margumynas 
aikštėje iki sausio 15 d.; gruo
džio 13 iki sausio 10 d.d. 8.30 
v.r - 4.30 v.p.p. Kalėdų eglučių 
paroda “Aplink pasaulį”; iki 
Kūčių vakaro 8.30 v.r. - 4.30 
v.p.p. vaikų laiškai Kalėdų se
neliui; Kūčių dieną 10-11 v.r. 
kalėdinės giesmės rotundoje; 
gruodžio 28-30 d.d. ledo skulp
tūrų varžybos rotušės aikštėje; 
Naujųjų metų sutikimas 9 v.v. 
iki vidurnakčio. Apie rengi
nius daugiau informacijų tei
kia paskambinant tel. 392-7666.

Inf.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $200 — L. B. Petruša- 
šaičiai; $100 — M. S. Putrimai.

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.

-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 
- 510, 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

Ydi
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ANAPILYJE su geru orkestru
gruodžio 31, penktadient, nuo 7 valandos vakare;
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* Šilto vokorienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.

Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas1'puikiai išpuošta salė.

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

Anapilio parapijos tarybės
administracinė sekcija

*

M

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

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“PUNIA”

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: «sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. įrengiame • rūsius
• vonias spirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628

ATEITININKŲ

įvyks.gruodžio 19, sekmadienį, 4 v.p.p., 1 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje.

Sįr Visus ateitininkus ir prijaučiančius maloniai ‘
Sf kviečia - n Toronto sendraugių valdyba

lietuvių kredito kooperatyvas 
ieško

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

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

Kalėdinių gėlių, vainikų ir 
kitokių puošmenų paroda vyks
ta Toronto Allan Gardens nuo 
gruodžio 5 iki sausio 9. Lanky
mo valandos 10 v.r. - 5.30 v.p.p. 
Įėjimas nemokamas. Allan 
Gardens yra miesto centre, 
į pietus nuo Carlton gatvės 
tarp Jarvis ir Sherbourne gat
vių. Informacijų reikalu skam
binti tel. 392-1889.

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” išleido 1994 m. 
sieninį kalendorių. Jį puošia 
Trakų salos pilies vaizdas.

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

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.

KŪČlOMS 
gaminu KOLDŪNUS 

su grybais, mėsa, varške.
$20 už 1OO.
Pristatau į namus.

Skambinti
Edvardui Stanuliui 

tel. 231-4937 Toronte
Linksmų Švenčių!
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Kanados lietuvių jaunimo są
jungos valdybos rengiami šo
kiai gruodžio 29, trečiadienį, 8 
v.v. “Precinct” svetainėje, 4396 
Dundas St. W., Toronte.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas, grįžus iš Lietuvos 
vedėjai dr. R. Mažeikaitei, vėl 
atidarytas lankytojams sekma
dieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v. 
p.p. ir pirmadieniais nuo 12 v. 
iki 9 v.p.p. Inf.

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

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.

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.

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.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, Lie
tuvos jėzuitų viceprovincijolas, 
lapkričio 28 d. lankėsi AV para
pijoje ir per 11 vai. Mišias priėmė 
kun. Kazimiero Ambraso paskuti
niuosius vienuoliškus įžadus. 
Tą patį vakarą grįžo į Čikagą ir 
po poros dienų turėjo išskristi 
kelioms savaitėms į Lietuvą.

Montrealio akademinis sambū
ris lapkričio 26 d. seselių namuo
se turėjo susirinkimą. Šalia ki
tų einamųjų reikalų buvo spren
džiamas Vinco Krėvės premijos 
atgaivinimas. Dr. Henrikas Na- 
gys paaiškino, kad ši premija bu
vo įsteigta 1952 m. Per tą laiką 
kas antri metai paskirta šešioli
ka premijų, kurios susilaukė pla
taus ir palankaus atgarsio išeivi
joje. Po trumpų diskusijų buvo 
nutarta, kad, pasikeitus sąly
goms, septynioliktoji premija bus 
skeliama pusiau: viena pusė Lie
tuvos rašytojams, kurių keturis 
kandidatus pasiūlys Lietuvos ra
šytojų sąjunga, ir kita pusė - išei

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

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

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

MONTREALIO LIETUVIŲ
L.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m-........  4.50%
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. - 119 d........ 3.50%
30 d.- 59 d........ 2.50%

IMA

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

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

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.

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.

MIELAŠIRDINGI GERADARIAI, 
norintys prisidėti prie pirkimo 
traktoriaus nepažįstamam buvu
siam partizanui ar tremtiniui Lie
tuvoje, prašome susisiekti su A. 
Braziu 3189 Cawthra Rd., Missis
sauga, Ont., L5A 2X4, tel. 275-1805. 
Tai geriausia dovana Lietuvos ūki
ninkui šv. Kalėdų proga.

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. 

vijos rašytojams. Premijų įteiki
mas numatomas 1994 metų kovo 
mėnesį. Po to Petras Paulauskas 
supažindino su naujai atvykusiu 
kun. K. Ambrasu. Šis plačiau pa
pasakojo apie savo žurnalistinę 
veiklą bei keliones po Sibirą ir 
Filipinus. Susirinkimas baigtas 
kavute.

Šv. Onos (AV parapijos) drau
gija lapkričio 28 d. AV parapijos 
salėje suruošė prieškalėdinius 
pietus, į kuriuos atsilankė apie 
aštuoniasdešimt šios organizaci
jos gerbėjų. Po skanių vaišių vy
ko loterija. Šiuo metu valdybą 
sudaro pirm. M. Vaūpshienė, O. 
Ūsienė, N. Rutkauskienė, I. Gurk- 
lytė ir E. Krasowski.

A.a. Antanas Sakalas, 92 m. am
žiaus, mirė lapkričio 22 d. Po pa
maldų Šv. Kazimiero šventovėje 
lapkričio 24 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neigęs kapinėse. Liū
di duktė su šeima, kiti artimie
ji ir visi lietuviai, kurių veiklo
je savu laiku velionis aktyviai 
reiškėsi. B.S.

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%

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323. ____ _____________
ĮMOKĖJUS PINIGUS į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą Ir saugumą 

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS

$120.00 (kan.) j 
Pristatome per kelias dienas.

Užsakymus priimame 

tel. (416) 533-8443
Adresu: FAX: (416) 533-6279 ‘ 
1605 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6 
AUDRA TRAVEL CORPORATION


