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Išnykimas ar išlikimas?
Tautų išlikimas priklauso nuo prieaugio, ir tai ne 

vien nuo fizinio. Žmonių gausa gali turėti lemiamos reikš
mės fizinėse grumtynėse, bet ji gali sutirpti ir išnykti, jei 
stokos būtino dvasinio atsparumo.

S
VARSTYMAI apie mūsų tautos ateitį išryškina dvi 
prielaidas: lietuviai gali išnykti, jei gimstamumas 
mažės, ir jie gali išnykti, jei tautinis sąmoningumas 
silpnės. Pastarąją galimybę patvirtina dar ir istoriniai 

faktai, kalbantys apie teritorinių pakraščių praradimą 
bei sąmoningą išsikeldinimą ieškant greitesnio ekonomi
nių problemų išsprendimo. Dar taip neseniai apie tau
tos išnykimą mažai kalbėta. Atrodė, kad vienintelė grės
mė yra okupacija, klastingas rusinimas, ateistinių idėjų 
brovimasis ir jų poveikiai jaunimui. Iš toliau žiūrint nuo
širdžiai tikėtasi, kad su proveržiu į laisvę ir valstybinės 
nepriklausomybės atstatymu prisikėlusi tauta lengvai 
nublokš visus tuos pavojus - jai teliks džiaugtis ir svars
tyti ateities galimybes, kaip greičiau sustiprėti ir augti. 
Deja, labai greitai teko pasižiūrėti į tikrovę, akivaiz
džiai susipažinti su visa užgožiančiu pasikeitusiu žmo
gumi, savotišku išpūstos formos milžinu, kurio šešėlyje 
tauresnės asmenybės bando kažką kitaip daryti, bet vis 
lieka darbščiais pasakos nykštukais. Tokių nesuderina
mų priešpriešų plėtotėje tenka spręsti visų likimą, nes 
tautą sudaro ir vieni, ir kiti. Rūpi kam ar nerūpi - atei
tis neišvengiama. Ji palies ateinančias kartas, kurios 
šiandien dirbtinai ribojamos. Ir tai apgaulinga, nes nie
kas nepasikeis, o tik tai, kad mūsų vietoje bus kiti. Save 
vesdami išnykimo keliu, kuriame erdvę kaimynams, kurie 
užims tuščias vietas.

T
AUTOS daliai, gyvenančiai už tėvynės ribų, pavo
jus išnykti žymiai didesnis. Neišvengiamas bend
ravimas su ją supančia aplinka, įsiliejimas į dau
gelį bendrų darbų, prisitaikymas prie kitokio gyvenimo 

būdo ryškiai slopina tautinės prigimties atsparumą, kuris 
su kiekviena nauja karta gerų norų ir pastangų akivaiz
doje blėsta. Visur ir visaip įvairiomis progomis nesibai
gia pasikartojantys klausimai, kas iš tikrųjų sugebėtų 
įpūsti tas blėstančias tautinio gyvastingumo žarijas, 
kad prasimuštų kaitrios liepsnelės, uždegančios ir šil
dančios. Tiesa, išeivijoje turime gražių lietuviškam gy
venimui atstovaujančių vienetų, meno sambūrių, kultū
ros puoselėtojų. Bet kai kada jie švysteli tartum kokia 
išorinė lietuvybė, proginė, vienkartinė, iškilmių bei mi
nėjimų daili puošmena. O yra būtinas platus, pastovus, 
kasdienybę paveikiantis susipratimas, apsisprendimas, 
organizuotumas, jungiantis visus lietuvių kilmės žmo
nes. Reikia pratęsti nuolatinį rūpestį dėl tautinio išli
kimo, reikia žvelgti į tolesnę ateitį, nenuvertinti savo 
tautybės bei kilmės kuriant šeimas, o mišriose šeimo
se principingai ryškinti lietuviškąjį bruožą. Kanados 
lietuvių bendruomenės (KLB) XV-tosios krašto tarybos 
trečiosios sesijos suvažiavimas įvyks lapkričio 12-13 d.d. 
Anapilio sodyboje, Mississaugoje, Ont. Tai reikšmingas 
veikėjų susirinkimas, kuriame paprastai apžvelgiama 
kas padaryta, kas darytina. Rūpimi klausimai - Lietuva: 
kiek pagelbėta, kaip bendrauti, ko tikėtis? Nepamiršti
ni betgi ir naminiai reikalai: kaip stiprinti bendruome
ninį organizuotumą, kaip į veiklą įjungti daugiau pa
jėgių asmenų, kokia iš tikrųjų yra įmanoma užsienio 
lietuvybė. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas imigracijos planas
Imigracijos ministeris Ser

gio Marchi lapkričio 1 d. par
lamento narius supažindino 
su seniai žadėtais imigraci
jos taisyklių pakeitimais. Nau
juoju planu tikimasi užbaigti 
beveik visiškai kontrolę pra
radusį ateivių antplūdį Kana- 
don. Jų įsileidimas dabar bus 
tvarkomas ir kontroliuojamas 
pagal dešimčiai metų paruoš
tą naująjį planą, kai jį patvir
tins liberalų daugumą turintis 
Kanados parlamentas. Lig šiol 
Kanadon kasmet būdavo nu
matoma įsileisti ketvirtada
lį milijono ateivių. Tačiau to
kie projektai ne visada būda
vo įgyvendinami. Spėjama, 
kad šiais metais jų atvažiuos 
tik apie 230.000.

1995 m. imigracijos ministe
ris S. Marchis planuoja atei
vių skaičių sumažinti dar 40. 
000. Atbėgėlių skaičių betgi 
bus leista padidinti nuo 18.000 
iki 24.000 ar net 32.000, pri
imant daugiau moterų ir vai
kų. Tad bendras imigrantų 
skaičius 1995 m. turėtų būti 
apie porą šimtų tūkstančių. 
Pagal naująjį planą didesnis 
dėmesys dabar bus skiriamas 
darbo kvalifikacijas turintiem 
ateiviam bei tiem, kurie at
vyks su investicijom skirtu 
kapitalu. Mat norima suma
žinti finansinę naštą dirban
tiems kanadiečiams. Juk jų 
pajamų mokesčiu padengiami 
ir ateivių reikalai, kai jie ne

suranda ar net negali rasti dar
bo.
Naujasis planas taipgi nu

mato sustiprintą kovą su sa
vanaudiškais imigracinės sis
temos išnaudotojais, ypač kri
minaliniais nusikaltėliais. 
Bus pageidaujama, kad atei
viai mokėtų ar būtų pramokę 
bent vieną oficialią Kanados 
kalbą - anglų arbo prancūzų. 
Svarstoma ir galimybė atei
vius pasiųsti į šiaurines Ka
nados vietoves, kai ten jiems 
yra darbo.

Didžiausios jau Kanadoj įsi
kūrusių ateivių kritikos susi
lauks naujuoju planu suvar
žomas jų šeimos narių bei gi
minių įsileidimas. Mat šiais 
metais Kanada yra numačiusi 
įsileisti net 42.000 šeimos na
rių, kuriuos sudaro tėvai ir 
net seneliai. Finansų ministe
ris S. Marchis šios grupės atei
vių skaičių 1995 m. nori suma
žinti 9.000. Juk didoka tokių 
ateivių dalis Kanadai atneša 
labdaros problemų, kurias 
tenka padengti visiems kana
diečiams.

Nedirbantiems tėvams ir se
neliams pragyvenimą turi pa
rūpinti anksčiau Kanadon at
vykę ir jau spėję įsikurti jų 
šeimos nariai. Tačiau dabar 
paaiškėjo, kad ne visos šei
mos laikosi tokio įsipareigo
jimo. Yra nemažai atvejų, kai 
suaugę šeimos nariai atsivež
tus tėvus ar senelius įsigudri-

Minint Mažosios Lietuvos tautžudystės 50-metį Kaune į Nemuną buvo paleisti 1994 m. spalio 16 d. gedulo vainikai 
su degančiom žvakėm ir nuplaukę į Kuršių marias Nuotr. A. Garmutės

PRANEŠIMAS IŠ KAUNO

Į marias plaukė vainikai
ANTANINA GARMUTĖ

Minint Mažosios Lietuvos 
tragediją - 50 metų nuo tautžu
dystės pradžios - spalio 16-ją 
Lietuvos upėmis į marias plau
kė gedulo vainikai.

Baigiantis Antrajam pasau
liniam karui, Herkaus Manto 
ir Kristijono Donelaičio že
mėje prasidėjo bolševikinis te
roras. Raudonoji armija įžen
gė į Rytprūsius, kuriuose gy
veno ne vien vokiečiai, bet ir 
kitų tautybių žmonės, tarp jų 
ir nemažai lietuvių.

1943-1944 m. Maskvos radijas 
skelbė: “Mažoji Lietuva - tai 
kraštas nuo amžių lietuvių gy
ventas, jų prakaitu ir krauju 
laistytas... Ji bus grąžinta 
Lietuvai!”

Rašytojas Uja Erenburgas 
rašė kareiviams: “Žudykite! 
Žudykite!... Kalti visi - ir gy
vieji, ir negimę ... Prievartau
kite vokietes ir tokiu būdu pa
laužkite jų rasinį išdidumą. Žu
dykite, šlovingieji ir nenugali
mieji ...”

“Šlovingieji” uoliai vykdė 
Stalino direktyvas. Tūkstan
čius gyvų žmonių sudegino prie 
Gelupės geležinkelio, sušaudė 
ir susprogdino suvarytus ant 
Kuršių marių ledo, skandino, 
prievartavo ... Daugiau kaip 
10,000 žmonių numarino badu 
Tepluvos lageryje.

Žuvo šimtai tūkstančių žmo
nių. Taip buvo nušluoti nuo 
žemės paviršiaus Mažosios 
Lietuvos lietuviai, šimtus me
tų atsilaikę prieš nutautini
mą, kalbėję ir meldęsi lietu
viškai. Iš Mažosios Lietuvos, 
kuri gūdžiais carizmo metais 
knygnešių keliais ir spausdin- 

no nukreipti į Kanados labda
ros įstaigas, teisindamiesi, 
kad jiems išlaikyti jie patys 
neturi lėšų. Šį klausimą ruo
šiamasi ištirti Peel srityje prie 
Toronto, kur šiemet tokių tė
vų bei senelių labdarai bus iš
leista pora milijonų dolerių. 
Peel srityje, metropoliniame 
Toronte ir Otavoje-Karletone 
tokioms labdaros išlaidoms 
padengti šiemet reikės 95 mi
lijonų dolerių. Visoje Kana
doje tokia labdara, įskaitant 
ir mokamas senatvės pensijas, 
pareikalaus trijų ketvirtada
lių bilijono dolerių.

Tad netenka stebėtis, kad 
ruošiamasi pertvarkyti tėvų 
ir senelių įsileidimą pas Ka
nadoje gyvenančias vaikų šei
mas. Žmona pas vyrą ar jis pas

(Nukelta į 9-tą psl.) 

to gimtojo žodžio šviesa gelbė
jo Didžiąją Lietuvą, neliko nei 
lietuviškų šakų, nei šaknų. Ne
liko gyvų. Išžucįė ir vaikus.

Apie šią iau^nidystę per še
šis Atgimimo metus beveik nie
kur nebuvo kalbama. O reikia 
prisiminti ne vien sibirinę 
tautžudystę ir žydų naikini
mą. Mažosios Lietuvos trage
dija turi būti žinoma pasau
liui: žmonės čia buvo žudomi 
todėl, kad buvo žmonės ir gy
veno šiame krašte, buvo išnai
kinti baltų genties - prūsų že
mėje. Antrą kartą šis kraštas 
patyrė tautžudystę nuo atei
vių iš Rytų. Dabar tai - suka
rinta Rusijos kolonija, kurio
je pakeisti miestų ir kaimų pa
vadinimai, upių vardai.

Šiemet Mažosios Lietuvos 
tragediją vieni pirmųjų pami
nėjo Tilžės (Sovietsko) lietu
viai. Apie tai pasakojo iš ten 
atvykęs Rytprūsių gyventojas 
Edmundas Pečiulis.

Kaune, Vytauto Didžiojo 

Kaune, Vytauto Didžiojo šventovėje, buvo atnašautos Mišios už Mažosios
Lietuvos tautžudystės aukas Nuotr. A. Garmutės

šventovėje, Kretingos pranciš
konai už žuvusius aukojo Mi
šias. Per pamaldas giedojo 
atvykęs iš Kretingos choras, 
vadovaujamas Muzikos akade
mijos docentės Genovaitės 
Maironienės.

Po Mišių įvyko dvasinio po
būdžio minėjimas prie Nemu
no. Jame kalbėjo Lietuvių tau
tininkų Kauno valdybos pirmi
ninkė Laima Mikelienė, kuri 
prisiminė baltų tautų istoriją 
ir pažymėjo, jog į bendrus van
denis teka mūsų upės ir skaus
mas, kuris niekad nebus už
mirštas. Tautininkų frakcijos 
seniūnas seime Leonas Milčius 
pabrėžė, jog šią gedulo dieną 
bus stengiamasi ateityje įtei
sinti, ir išreiškė viltį, jog kitą
met į tokį minėjimą atsinešime 
ir tautines vėliavas, perrištas 
juodais kaspinais.

Žmonės plukdė Nemunu vai
nikus su degančiomis žvakė
mis. Pro Rytprūsius, į Kuršių 
marių vandenis.

Europos komisijos parama
BNS pranešimu, spalio 27 d. 

Europos komisija, Europos 
sąjungos vykdomosios val
džios institucija, pasisakė už 
glaudesnius politinius ryšius 
su Lietuva ir paskelbė “pra
šysianti ES narių vyriausybes 
įgalioti ją pradėti derybas su 
Baltijos valstybėmis dėl aso
cijuotos narystės, vadinamųjų 
“Europos sutarčių”, kurios už
tikrintų nuolatinį politinį dia
logą ir bendradarbiavimą 
švietimo, kultūros ir finansų 
srityse”. Komisijos teigimu, 
Baltijos jūros pakraštys “yra 
didelė rinka ir svarbus eko
nominis veiklos centras”, o 
Baltijos kraštai, būdami “pla
čiais komerciniais vartais į 
Rusiją” atvers naujas preky
bos galimybes augant Rusijos 
ekonomikai. Sakoma, kad Bal
tijos kraštų įjungimas į Eu
ropos ir pasaulio ekonomiką 
pasitarnaus ES ir Baltijos 
kraštų politiniams, ekonomi
niams ir saugumo interesams.

Sutartys jau pasirašytos su 
Čekija, Slovakija, Lenkija, 
Vengrija, Bulgarija ir Rumu
nija. ES jau turi laisvos pre
kybos sutartis su Lietuva, Lat
vija ir Estija, įsigaliojančias 
1995 m. sausio 1 d.

Fondas tautžudystės aukoms
ELTA praneša, kad spalio 

20 d. Lietuvos vyriausybė įstei
gė “Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos aukų rėmi
mo fondą” pri« LGGR tyrimo 
centro. Fondo tikslas yra ma
terialiai bei moraliai remti 
Lietuvos piliečius, nukentėju
sius kovoje už nepriklausomy
bę sovietinės, hitlerinės bei 
lenkų okupacijos metu. Taip 
pat bus šelpiami piliečiai, nu
kentėję nuo Černobilio avari
jos ir prievarta tarnavusieji 
okupacinių valstybių kariuo
menėse. Parama taipgi bus 
teikiama leidimui literatū
ros apie rezistenciją ir taut
žudystę. Fondo lėšos bus su
kauptos iš valstybės biudžeto, 
leidybos bei labdaros ir iš su
mų, gautų iš Lietuvą okupavu
sių valstybių. Fondo valdybos 
pirmininku paskirtas vyriau
sybės patarėjas išeivijos klau
simams S. Stungurys.

Pripažintas neteisėtas 
privatizavimas

Lietuvos seimo opozicija 
skelbia, jog valstybės kontro
lierius V. Kondrotas, kuriam 
pagal konstituciją pavesta 
prižiūrėti, ar teisėtai valdo
mas ir panaudojamas valsty
bės turtas, spalio 24 d. viešai 
pripažino, kad “neteisėtu bū
du, apeinant pirminio privati
zavimo įstatymą, pakeičiant 
valstybinių įmonių statusą 
kapitalizavus pelną, buvo nu
savinta valstybės turto balan
sinė vertė daugiau kaip už 2.5 
mlrd. litų”. Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frak
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A.a. Eleną Valiūtę-Tumienę prisimenant

cijos seniūno A. Kubiliaus 
nuomone, tokiu būdu buvo pri
vatizuojami kaip tik patys ver
tingiausi objektai, todėl reali 
jų rinkos vertė gerokai aukš
tesnė, negu nurodoma Valsty
bės kontrolės departamento 
ataskaitoje. Reiškia, kad opo
zicija teisingai įrodinėjo ne
teisėtą privatizaciją bei žalą, 
kurią padarė vyriausybė, atsi
sakydama indeksuoti valsty
bės turtą. Jis pranešė taipgi, 
kad ruošiamasi įteikti prašy
mą generaliniam prokurorui, 
norint išaiškinti, kas asme
niškai atsakingas už 2.5 mlrd. 
litų vertės turtą.

Lietuva dalyvauja pratybose
Šiaurės Atlanto sąjungos 

karinės pratybos prasidėjo 
spalio 21 d. Olandijoje daly
vaujant šešiems daliniams iš 
buvusių komunistinių valsty
bių. Kaip rašė “The Globe and 
Mail” (spalio 21 d.), nėra 
klausimo, kad naujosios Rytų 
ir Vidurio Europos demokra
tijos taps pilnateisėmis ŠAS 
narėmis, pasak vyriausiojo 
šios organizacijos karininko 
generolo George Joulwan. Tik 
neaišku, kada jos įstos, pasa
kė jis pokalbyje su gynybos 
ministeriais Otavoje. Praty
bose dalyvauja kariai iš Čeki
jos, Slovakijos, Estijos, Lie
tuvos, Lenkijos ir Ukrainos 
kartu su JAV, Vokietijos, Di
džiosios Britanijos ir Olandi
jos bei 90 Kanados kariais. 
Pabrėžiama, kad Rusija praty
bose nedalyvaus, nepaisant to, 
kad prezidentas Jelcinas yra 
pareiškęs norą įstoti į ŠAS.

Susirūpinęs Karaliaučiaus 
seimas

BNS žiniomis (spalio 14 d.), 
Karaliaučiaus srities seimas 
ketina svarstyti Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko 
kalbą, pasakytą Jungtinių Tau
tų visuotiniame posėdyje rug
sėjo 30 d. Karaliaučiaus depu
tatams kelia nerimą preziden
to pasakymas, jog srities liki
mą turi spręsti Europa prie 
apskrito stalo Europos sąjun
gos stabilumo pakto rėmuose. 
Jis pabrėžęs, kad šiai sričiai 
reikia skirti ypatingą dėmesį, 
nes ji gali tapti arba atrama 
pastovumui ir ekonominė 
bendradarbė, arba karinės 
grėsmės ir neramumo šaltinis.

Pasipriešinta sutarčiai 
su Lenkija

Lietuvos seimo trisdešimt 
penkių narių grupė spalio 13 
d. pasirašė pareiškimą “Dėl 
Lietuvos respublikos ir Lenki
jos respublikos draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio bend
radarbiavimo sutarties inter
pretavimo”, kuriame rašoma, 
jog negalima bendradarbiavi
mo sutarties ar jos atskirų 
straipsnių interpretuoti, ne
atsižvelgiant į tai, kad Vil
niaus kraštas buvo atplėštas 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Krikščionys pokomunistinėje 
Europos dalyje

Mintys, išryškėjusios tarptautiniame seminare

Naujy veiklos gairių ieškant
Besikeičiant visuomeninio gyvenimo sąlygoms, turi keistis ir visuomeninė Lietuvos išeivijos 
veikla, siekianti išlaikyti išeivijos lietuviškumą ir glaudžius ryšius su Lietuva, kad abi tautos 

dalys jaustų vieningą priklausomybę ir atsakomybę

Romoje 1994 m. spalyje bu
vo surengtas studijų semina
ras, skirtas Vidurio ir Rytų 
Europos krikščionių vaidme
niui dabartiniu demokratijų 
kūrimo pereinamuoju laiku. 
Seminarų surengė vadinama
sis “Ežio Aletti” studijų ir 
tyrimų centras, veikiantis prie 
Popiežinio Rytų instituto. Da
lyvavo krikščionių intelektua
lai ir politikai iš aštuonių 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių.

Pasibaigus seminarui, jį su
rengusio “Ežio Aletti” centro 
direktorius kunigas Marco 
Ivan Rupnik, apžvelgė turėtas 
diskusijas ir apibendrino iš
vadas.

Pirmiausia išryškėjo dideli 
sunkumai, su kuriais susidu
ria krikščionys veikėjai dėl 
politinio pasirengimo stokos, 
— pareiškė kunigas Rupnik. 
Tai visiškai natūralu, nes 
komunistų valdymo metais po
litinis švietimas buvo tik 
vienos rūšies ir jis buvo pri
einamas tik vienai žmonių rū
šiai. Tačiau, nors ir laiku ne
gavę reikiamo politinio išsi
lavinimo, Rytų Europos kraš
tų krikščionys patys nesitrau
kia iš pirmaisiais permainų 
metais spontaniškai užimtų 
pozicijų. Sunkiai, bet vis dėl
to nuolat gerėja jų politinio 
angažavimosi kokybė.

Kitą didelį sunkumą sudaro 
per komunistų valdymo de
šimtmečius atsiradusi krikš
čioniško kultūrinio tęstinu
mo spraga bei kultūriniai Ry
tų ir Vakarų valstybių skirtu
mai. Komunizmas kultūros sri
tyje bvo konservatyvus. Vaka
rų Europoje iš vadinamosios 
modernizmo kultūrinės stadi
jos savaime išaugo dabarti
niai modeliai, kuriuos vadi

Savaitė Lietuvoje
likos partijų vadovybių pasi
rašytas kreipimasis taipgi 
kvietė seimo narius “vardiniu 
balsavimu atlikti savo parei
gą”

Parama orauosčiui
“Aviation Week & Space 

Technology” žurnale spalio 
10 d. buvo išspausdintas pra
nešimas, kad Europos inves
ticijų bankas pažadėjo parem
ti Lietuvą 10 milijonų ekiu 
($12.4 milijonų dolerių) kre
ditais Vilniaus orauosčio re
montui. Ketinama pagerinti 
takus, apšvietimą, kanalizaci
ją ir patarnavimo bei saugumo 
tvarką, padaugėjus skrydžiams 
tarp Vilniaus ir Kopenhagos 
bei Frankfurto. RSJ

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
jėga 1920-1939 metais ir, kad 
Lietuva niekad nepripažino 
nei Lenkijos valdymo teisėtu
mo, nei Lietuvos teritorijos 
įjungimo į Lenkiją.

Spalio 12 d. “Kauno dienoje” 
pasirodė straipsnis, teigian
tis, kad partijų atstovams ne
buvo leista peržiūrėti sutartį. 
Pabrėžiama, jog sutartyje dau
giau teisių duodama lenkams 
Lietuvoje, negu lietuviams 
Lenkijoje, o tam pritaria mi- 
nisteris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, nes lenkų yra di
desnis skaičius. Lenkijos už
sienio reikalų ministeris, pri
statydamas sutartį savo seime, 
pasidžiaugęs, kad sutartyje 
nebuvo jokios pastraipos, ga
lėjusios pažeisti Lenkijos tei
sinę poziciją dėl Vilnijos sta
tuso ir Lenkijos vadovavimo 
šioje srityje 1920-1939 m. Dvy

REMKIME KANADOS LIETUVIŲFONDĄ! j
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 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

name “postmodernizmu”. Ry
tų Europos gyventojai, netu
rėję modernizmo kultūrinės 
patirties, dabar tiesiai išeina 
į laukinį liberalizmą, kuris 
daugelį žmonių tiesiog sukre
čia.

Panaši būklė susidarė ir 
pačioje tikėjimo sferoje, — 
kalbėjo kunigas Rupnik. Per
sekiojimai skatino Rytų Eu
ropos krikščionių tikėjimą, 
bet neleido gyvuoti tikėji
mui būtinoms struktūroms. 
Dabar tie kraštai mums atrodo 
kaip visiškai sekuliarizuoti 
ir praradę tikėjimą. Tai ne
tiesa. Rytų Europoje yra pa
kankamai daug tikinčių žmo
nių, tačiau, be krikščioniškų 
kultūrinių struktūrų, jų tikė
jimas negali reikštis kultū
ros plotmėje ir iš šalies at
rodo tarytum jo visai nebūtų.

Norint pakeisti šitokią sun
kią padėtį, pasak kun. Rup- 
nik’o, pirmiausia reikia iš
laikyti pirmųjų permainų me
tu užimtas pozicijas ir kant
riai kelti savo kultūrinę ko
kybę. Šitai iš dalies yra iš
šūkis Rytų Europos tikintie
siems. Kat. Bendrija pati tu
ri skleisti tarp savo narių tam 
tikru tikybiniu nuostatu, 
pirmiausia turi įdiegti įsiti
kinimą, kad Kat. Bendrijai rū
pi kiekviena teigiama šiuolai
kinio žmogaus pastanga. Kat. 
Bendrija taip pat turi stip
rinti dialogą su komunizmo 
metais nukrikščioninta kul
tūra, ypač su meno ir mokslo 
pasauliu. Iš šitokio dialogo 
turi gimti nauji simboliai, 
naujos metaforos, turi susi
formuoti nauja krikščioniška 
tradicija. Šitaip įsitvirti
nę krikščionys galės sėkmin
gai konkuruoti su kitomis kul
tūrinėmis ir politinėmis sa
vo kraštų jėgomis. Vat. rd.

• Reikia žvelgti į ateitį toliau negu 
siekia praeities šešėliai.

- Lech Walesa

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

Per 50-ties metų laikotarpį 
išeivijoje susidūrėm su labai 
svarbiais ir esminiais išgyveni
mais. Svarbu pabrėžti, kad mes 
atsiradom ant tų gyvenimo 
slenksčių staiga ir nepasiruo
šę. Iš savo krašto visi turėjom 
skirtingas priežastis bėgti ir 
skirtingas aplinkybes: vieni 
traukėsi su tėvais ir šeimomis, 
kiti be jų. Dauguma bėgom, nes 
bijojom karo ir mirties, bijo
jom nelaisvės ir priespaudos, 
bijojom kančių ir tremties Si
bire ar kalėjime. Bet visi bė
gom į nežinią be jokių nurody
mų ar plano, bėgom nepasiruo
šę ir nežinodami, kas mūsų 
laukia.

Ir vėl nepasiruošę
Baigėsi karas ir prasidėjo 

DP laikotarpis - pasidarė aiš
ku, kad nebėgom keliom savai
tėm, kol frontas bus sustabdy
tas. Ir vėl atsiradom prieš sa
vo krašto okupaciją ant emi
gracijos slenksčio. Vėl daugu
ma leido dienas DP stovyklose 
smagiai, bet nevisada prasmin
gai. Atsiradom vėl nepasiruo
šę kaip toliau gyventi.

Vyko visa eilė įvykių ir kapi
talinių pasikeitimų. Mirė Sta
linas, atsirado daugiau pro
peršų ryšiui su Lietuva. Ir vėl 
nepasiruošę, kaip bendrauti 
su savo tautiečiais, neišduo- 
dant okupantui ar prisitaikė
liui savo meilės bei ištikimy
bės tėvynei. Kiek buvo rezo
liucijų ir nutarimų, kurie mus 
skaldė ir kiršino vieni su ki
tais.

Galų gale netikėtai Lietuva 
pasiskelbia nepriklausoma - 
ir vėl nepasiruošę šiam laimin
gam netikėtumui. Prasideda 
didelis aktyvumas ir iš Lietu
vos, ir iš išeivijos pusės, bet 
trūksta koordinacijos, reiš
kiasi rungtyniavimo dvasia, 
ieškojimas, kas pirmesnis, kas 
geresnis, kas teisingesnis, daž
nai “stumk-trauk” dvasia. Dėl 
to ir Lietuvos žmonės, ir išei
vijos tautiečiai patiria sankir- 
tį. Iškyla konfliktai, nesusipra
timai, vienas kitų kritikavimas 
ir teisimas.

Nepaisant daugelio labai 
pozityvių pastangų, tebėra 
daug neaiškumų ir pasimeti
mo. Tai rodo įvykiai ir straips
niai spaudoje, įvairūs planai, 
nesklandumai. Jų sprendimas 
nerodo daug prošvaisčių. At
rodo, atėjo momentas rimtai 
sustoti ir, sukaupus visas sa
vo intelektualines, socialines 
ir dvasines jėgas, pažvelgti į 
savo, kaip išeivių, naują būk
lę ir atrasti veiklos rėmus, ku
rie jungtų lietuvius, gyvenan
čius užsienyje, nustatytų nau
jas gaires.

Kur mūsų stiprybė?
Turime daug organizacijų, 

kultūrinių ir religinių vienetų, 
bet pati ryškiausia institucija 
yra Pasaulio lietuvių bendruo
menė, veikianti daugelyje pa
saulio kraštų, jungianti akty
vių lietuvių užsienyje veiklą. 
Savo veiklos gairėse ir struk
tūrose PLB apima politinę, vi
suomeninę, kultūrinę, švieti
mo ir socialines sritis, siek
dama išlaikyti užsienyje gyve
nančius lietuvius gyva lietu
vių tautos dalimi ir kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą. Šiuo metu Lietu
va laisva, bet reikalinga pla
ningos ir koordinuotos pagal
bos tos atgautos laisvės ir de
mokratijos įgyvendinimui. Lie
tuvių išeivija yra stipri ir są
moninga, nes PLB sugebėjo iš
vystyti ją jungiančius organi
zacinius pagrindus ir kūrybin
gumo dvasią. Lietuvių bend
ruomenės ribose veikia švie
timo, kultūros, socialinių rei
kalų tarybos, kurios rūpina
si kiekviename krašte ar vie
tovėje šių sričių puoselėjimu.

Šalia Lietuvių bendruome
nės reikia pabrėžti ir iškelti 
religinių bendruomenių svar
bą bei reikšmę. Tai dažnai yra 
viena svarbiausių lietuvybės 
tvirtovių. Daugeliu atvejų lie
tuvybė ir religija yra glaudžiai 
susijusios ir neatskiriamos. 
Kai kuriose vietovėse lietu
viškos parapijos yra išugdžiu- 
sios didžiulius kultūros cent
rus.

Spauda, ideologinės organi
zacijos, sporto ir įvairūs kul
tūriniai vienetai yra tautinės 
gyvybės lopšiai išeivijoje.

Lietuviška dvasia gyvenan

čios šeimos yra pats didžiau
sias pagrindas išeivijos tauti
niam išlikimui. Jos randa įvai
rius savo poreikiams atsakan
čius veiklos būdus, bet turė
tų susilaukti iš Lietuvių bend
ruomenės ir religirių bendruo
menių didesnės paramos bei 
dėmesio.

Visa išeivijos veikla remia
si aukomis, savanorišku solida
rumo ar organizacijų mokes
čiais, renginiais, fondais. De
ja, išeivija neturi nei finansi
nių ministerijų? nei “Soros” 
lygio fondų. Kiekvieno į visuo
meninį darbą įsijungusio tau
tiečio įnašas neįmanomas ap
skaičiuoti nei lėšų, nei moksli
niais mastais. Tik konkretūs 
veiklos rezultatai parodo at
skirų vietovių organizacijų ar 
asmenų gyvastingumą.

Rūpesčiai ir sprendimai
Šiuo metu daug rūpesčio 

kelia spaudoje gvildenami 
įvairūs klausimai, o kartais 
ir sprendimai/kultūros insti
tuto steigimas, teisinės komi
sijos sudarymas bendravimui 
su Lietuva, PLB valdybos pa
naikinimas ir t.t. Tai dauge
liu atvejų, atrodo, nesiorien- 
tavimo ar pasimetimo reiški
nys arba gal net asmeninių ar 
politinių sankirčių sprendi
mas vardan “tautos gerovės”, 
remiantis asmeninėmis ambi
cijomis.

Išeivija per 50 metų sukūrė 
organizacines struktūras ir 
institucijas pagal Lietuvių 
chartos ir PLB gaires, kurios 
pagal reikalą ir norą galėtų 
ir turėtų apimti visas veiklos 
sritis. Ne nauju vardu pava
dintos ir nauju būdu įsteigtos 
institucijos ar PLB sugriovi
mas, o juo labiau įstatymais 
apibrėžtas bendravimas su sa
vo tauta padarys mūsų veiklą 
prasmingesnę ir gyvesnę. Tik 
prisiminkim, kokius “stebuk
lingus” rezultatus davė “pa
saulį seną išardysim” princi
pas! Įdomu būtų žinoti, kuri 
užsienyje gyvenanti tautinė 
bendruomehė pasaulyje bend
rauja su savo kraštu seimo nu
tarimų ir įstatymų pagrindu?

Reikia naujų gairių
Šiandien mūsų tautos gyve

nime Lietuvoje ir užsienyje yra 
daug sudėtingų problemų, ku
rių neišspręsime asmeninių 
sąskaitų suvedimo pagrindais. 
Todėl ir siūlau PLB valdybai 
ir visų kraštų vadovybėm ir su
interesuotom kitom instituci
joms bei organizacijoms rim
tai išgvildenti esamas proble
mas, nustatyti mūsų veiklos 
gaires ir pradėti suderintai 
statyti savo veiklos tiltus ir 
užsienyje, ir Lietuvoje. To ne

AfA 
dr. MARIJAI KARKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
sūnų dr. RIMĄ KARKĄ ir šeimą, brolį dr. GEDIMINĄ 
GRINIŲ ir šeimą bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi -

Kanados lietuvių medikų draugija

AfA
MARIJAI KARKIENEI 

mirus,
jos liūdinčiai šeimai-sūnui RIMUI irjo žmonai AUŠRAI, 
vaikaičiams-ADRIANAI, VILIJAI, DARIUI-bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

K. ir J. Gataveckai
B. ir S. Prakapai su šeima
I. ir J. Ross su šeima

PADĖKA

A.a. STASIUI DAUNORAVIČIUI
mirus, nuoširdžiai dėkoju kun. Vyt. Volertui už maldas 
prie karsto ir atnašautas Mišias bei palydėjimą į kapines.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už dalyvavimą laidotu
vių apeigose ir išreikštą velioniui paskutinę pagarbą. 
Labai ačiū visiems už užprašytas Mišias bei gražias 
gėles. Dėkoju ponioms už suneštus pyragus, ponams 
Mačiams už skanius pietus.

Lieku dėkinga-
žmona Albina

padarę, pabirsim kai “žydo bi
tės”, prarasim savo jaunų žmo
nių dalyvavimą, o savo nesan- 
taikom ir ginčais palengvin- 
sim išeivijos skaldymo darbą 
tiems, kurie planingai to sie
kia ir kuriems stipri bei gerai 
organizuota išeivija labai ne
naudinga.

Konkrečiai šios problemos 
sprendimui matau tris pakopas:

1. PLB valdyba turėtų suda
ryti komisiją, kuri numatytų 
rėmus ir esminius klausimus, 
kuriuos pateiktų kraštų bend
ruomenės išgvildenti pagal 
jų gyvenamas sąlygas bei po
reikius ir per nustatytą ribo
tą laiką paruoštų išvadas su 
pasiūlymais, tinkamus tam 
kraštui.

2. PLB valdyba ir sudaryto
ji komisija padarytų tų kraš
tų pasiūlymų suvestinę ir api- 
bendrytų išvadas, kurių dėka 
galima būtų prieiti prie reika
lingų ir pagrįstų sugestijų 
ateities veiklai. Reikėtų aiš
kiai suformuluoti esminius 
klausimus, ir jų sprendimui 
numatyti reikalingas priemo
nes bei naują pagalbą.

3. Pagal išvadų ir reikalų 
svarbumą šaukti PLB seimą 
anksčiau nei po ketverių me
tų arba sudaryti persiorgani
zavimo, persiorientavimo ir 
veiklos koordinavimo planus 
PLB ir kraštuose veikiančių 
bendruomenių, rėmuose. Svar
bu numatyti komunikacijos 
tinklą ir tarpusavio bendra
vimo metodus tarp atskirų sek
cijų ir institucijų, veikti atvi
rumo ir vienas kito respekto 
principu.

Šiuo metu labiau negu bet 
kada tiek išeivijai, tiek Lie
tuvai reikia poreikių ir veik
los gairių. Nesu tikra, kad šie 
visi reikalai galės būti spren
džiami kartu su Lietuva, bent 
šiuo metu, neš esamos sąlygos 
yra labai skirtingos, todėl ir 
jų sprendimui turėtų būti tai
komi skirtingi mastai ir kiek
vienai būklei tinkami būdai.

Dabar laikas pramatyti bū
dus ir priemones, kuriomis iš- 
laikysim išeiviją stiprią ir kū
rybingą, naudingą Lietuvai. 
Taip pat, pagal Lietuvos sąly
gas ir išeivijos poreikių suderi
nimą, paaiškės, ką Lietuva jau 
dabar išeivijai gali duoti ir kuo 
gali abipusiai pasidalinti. Jau 
laikas pradėti gvildenti tuos vi
sus gyvybinius klausimus kaip 
lygus su lygiu - dvi tos pačios 
tautos dalys, priklausančios 
tam pačiam kamienui, bet gy
venančios skirtingose sąlygo
se ir galimybėse. Reikia tik 
neužkasti savo idealą ir kūry
bingumo naujose sąlygose, ku
riant savo lietuvišką ateitį Lie
tuvoje ir išeivijoje.

AfA 
MONIKAI BUMBULIENEI

mirus,
velionės vyrą ANTANĄ BUMBULĮ, dukteris — 

VIDĄ ir RIMĄ, jų šeimas bei visus artimuosius 

netekties valandą nuoširdžiai užjaučia-

“Tėviškės žiburiai”

BRANGIAI MAMYTEI

AtA
BIRUTEI VAITIEKŪNIENEI

mirus, dukteris - LINĄ KULIAVIENĘ ir VIDĄ 
ŠIAUČIULIENĘ bei jų šeimas sunkią valandą giliai 

užjaučia-
Joana Bubulienė Aldona ir Edvardas Bubuliai

Claus, Diana ir Cristina Wiese

MIELAI MAMAI

a.a. KONSTANCIJAI RADZEVIČIENEI 
mirus,

jos sūnų LEONĄ RADZEVIČIŲ ir šeimą giliai 
užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

AfA 
STASIUI DAUNORAVIČIUI 

tragiškai žuvus,
jo žmonai ALBINAI DAUNORAVIČIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą-

< M. ir B. Genčiai
G. Slaboševičienė

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos 
centro valdybos revizijos narei

1 AfA . 
DANUTEI BRAZIENEI

mirus,
vyrui ALFREDUI, šeimai ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą.

Taip pat dėkojame Alfredui Bražiui už pageidavimą šviesiam 
velionės atminimui pagerbti skirtas aukas nukreipti labdarai 
į Lietuvą.

KLKM draugijos centro valdyba

PADĖKA

a.a. LEONUI LORENCUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos 
Tėvams pranciškonams už maldas laidotuvių namuose, 
šventovėje ir palydėjimą į kapines. Dėkojame visiems 
už gausiai užprašytas Mišias bei gražias gėles.

Ačiū karsto nešėjams, sol. D. Radtkei už gražų 
giedojimą Mišių metu, ponioms už skanius pyragus, 
šeimininkei B. Stanulienei už pusryčių paruošimą ir 
visiems, dalyvavusiems laidotuvėse.

Nuliūdime likę —
žmona Teresė, duktė Danna ir 

sūnus Edvardas su šeima

PADĖKA 
AfA

FELIKSUI RIMKUI
mirus, nuoširdi padėka gerb. kun. J. Liaubai, OFM, pagel- 
bėjusiam velioniui pasiruošti amžinajam gyvenimui, už Roži
nio kalbėjimą ir maldas laidotuvių koplyčioje, aukojusiam 
Mišias už jo sielą ir palydėjusiam į amžino poilsio vietą Šv. 
Jono lietuvių kapinėse.

Dėkojame sol. L. Marcinkutei už giedojimą Mišių metu. 
Didelis ačiū DLK Algirdo šaulių kuopos nariams, nešusiems 
karstą ir tvarkingai pravedusiems laidotuvių eigą. Ačiū ilga
mečiam kuopos vadui Povilui Kanopai, pasakiusiam jautrius 
atsisveikinimo žodžius.

Maloniai nustebino tokia daugybė pyragų, už kurių iš- 
kepimą nuoširdžiai dėkojame mieloms ponioms. Didelė 
padėka visiems mieliems draugams ir pažįstamiems, gau
siai lankiusiems ligoninėse velionį jo ilgos ligos metu, pa- 
reiškusiems mums užuojautą, aukojusiems Mišioms, lietu
viškoms organizacijoms, "Tėviškės žiburiams", pagerbu
siems velionį gėlėmis ar kitokiu būdu, gausiai dalyvavu
siems Rožinio kalbėjime laidotuvių koplyčioje, šventovė
je bei palydėjusiems palaikus į kapines.

Jūsų parodytas nuoširdumas lydės likusį mūsų gy
venimą.

Su gilia padėka - žmona Albina ir sūnus Algis
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Prezidento Griniaus valia įvykdyta
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GENOVAITE GUSTAITE

Sūnui Liūtui, artimiesiems 
pareikšta valia skambėjo: kai 
Lietuva bus laisva, palaidoti 
gimtojoje žemėje. Tai buvo 
įvykdyta dabar, 1994 m. spalio 
8 d., Mondžgirėje, Maumedžių 
giraitėje. (Vieta prie pat Ma
rijampolės-Kauno plento, 15 
km nuo Marijampolės, netoli 
Vinčų).

Specialus lėktuvas iš Čika
gos į Vilnių su prezidento pa
laikais vėlavo. Ar ne prasmin
gas vėlavimas? Juk K. Griniaus 
urna ne tik mirtingų pelenų 
sauja, ji — nemirtingų demo
kratinių idėjų ženklas. Suti
kimo iškilmėse dalyvauja mi- 
nisteris pirmininkas A. Šleže
vičius, seimo, vyriausybės, 
prezidentūros nariai, K. Gri
niaus giminės, ir kiti.

Trečiajam prezidentui pa
gerbti buvo skirtas neeilinis 
seimo posėdis, pradėtas tylos 
minute. Posėdyje apie K. Gri
niaus gyvenimą, veiklą kalbė
jo įvairių partijų nariai: A. 
Vaižmužis — valstiečių parti
jos pirmininkas, V. Andriukai
tis — socialdemokratų parti
jos pirmininko pavaduotojas, 
V. Petrauskas — demokratų 
partijos atsakingasis sekre
torius, K. Bobelis — užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
J. Kubilius — demokratinės 
darbo partijos tarybos narys. 
Pranešimą padarė Romas Gu tų įamžinimo komisijos nariai. 

Kelionę savo malone lydėjo

spalio
žaluma, 
dienos 
veikusi 

ramuma,

Buvusio Lietuvos prezidento KAZIO GRINIAUS paminklas tėviškės 
žemėje - Mondžgirėje. Paminklo autorius-skulptorius KĘSTUTIS 
BALČIŪNAS Nuotr. G. Svitojaus

daitis — Lietuvos respublikos 
prezidentų įamžinimo komisi
jos sekretorius.

Seimo rūmuose ant pakylos 
pastatytą urną juosia tauti
nė juosta, supa baltos chri
zantemos, prie sienos tarp 
trispalvių — Kazio Griniaus 
atvaizdas. Aidi gedulo muzi
ka. Neskubėdami eina žmo
nės, eina po vieną, po kelis, 
būreliais ir pagerbia nevie
nodai: sustoja, patyli, lenkia
si, žegnojasi, kiti klaupiasi, 
meldžiasi, gieda. Pagarbos 
atiduoti ateina Dimitrijus 
Gelpernas — Kauno geto ko
vos organizacijos sekreto
rius, Dachau koncentracijos 
stovyklos kalinys. Juk K. Gri
nius kartu su J. Aleksa, pre
latu M. Krupavičium 1942 m. 
pasirašė dėl žydų žudynių pro
testo raštą, įteiktą Lietuvos 
generalkomisarui.

Specialus automobilis iš 
Vilniaus per Kauną, kur su
stota prie buvusios prezi
dentūros, kur kauniečiai ati
davė paskutinę pagarbą, į 
Mondžgirę išvažiavo rytą. Jį 
lydėjo Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas, seimo pirmi
ninkas Č. Juršėnas, min. pir
mininkas A. Šleževičius, gi
minės — Nijolė Griniuvienė, 
marti, Liūto žmona, jos moti
na Ona Siliūnienė, preziden- 

taip pat gamta. Jokio vėjelio, 
blyški saulė, atsigavusios, lyg 
pavasariškos, žolės 
nenusakoma
grožybė, akį, širdį 
spalvomis, tyluma, 
sykiu buities laikinumo, su
vokimo grauduliu. Po 44-rių 
metų nuo mirties svetur su
grįžusį trečiąjį Lietuvos pre

zidentą motina gamta apglėbė 
didingu kilnumu, išmintim.

Tėviškėje K. Griniaus atmi
nimas įamžintas ne vienoje 
vietoje. Skulptoriaus J. Na- 
rušio paminklinį akmenį gim
tinėje, Selemos Būdos kaime, 
kur stovėjo tėvų Onos ir Vin
co Grinių sodyba, atidengė 
A. Šleževičius. Paminklinė 
lenta atidengta taip pat Alks- 
niškių kaime, prie F. Bacevi
čiaus (K. Griniaus sesuo Ba
cevičienė) sodybos. Į ją iš Kau
no K. Grinius buvo ištremtas 
vokiečių už protesto parašą 
dėl žydų žudynių. Čia jis pra
leido paskutinį laiką iki pa
sitraukimo į Vakarus. Lentą 
atidengė K. Bobelis. Savo kal
boje priminė: “Iš K Griniaus 
turėtume pasimokyti kaip (...) 
sugyventi, surasti bendrą kal
bą, kartu dirbti (...) Trečia
sis prezidentas sugebėjo sugy
venti net su tais žmonėmis, 
kurie jį pašalino iš šių pa
reigų”.

Paminklą (skulpt. K. Balčiū
nas) Mondžgirėje atidengė, 
kalbėjo prezidentas A. Bra
zauskas. Apžvelgdamas K. Gri
niaus veiklą, jis pabrėžė ne
pakertamą tikėjimą tautos 
genijum, kūrybinėmis galio
mis, gyvybingumu. Po pervers
mo pašalinto prezidento lai
kyseną, veiklą taip apibūdi
no: buvo pašalintas, bet lai
mėjo didelę moralinę pergalę. 
Baigdamas kvietė: “Būkime 
verti prezidento K. Griniaus 
didžio žygio vardan Tėvynės 
ir lietuvių tautos”.

Iš tiesų K. Griniaus tikėji
mas tauta, jos kūrybinėmis ga
liomis, gyvybingumu, nepaker
tamas. Tikėjimo tvirtybė ir 
atlaidumas. Antai dar Vokie
tijoje, Hanau stovykloje, pla
čiai pasklido jo šūkis: “Vie
nas kitam paskelbkime am
nestiją”. O pradedant trans
liuoti valandėles lietuvių kal
ba per “Amerikos balsą” jis 
kalbėjo apie Lietuvos valsty
bę, turinčią tūkstantmetę pra
eitį, apie tokią pat jos ateitį. 
Ja tikėjo! Tikėjo 1949-aisiais ... 
Tikėjimą ateitimi teigė ir vė
liau, 1950-aisiais, testamen
te, paskutinėje valioje: “Lie
tuva Sovietų Sąjungos karinės 
jėgos okupuota tik laikinai 
(...) Pati Sovietų Sąjunga 
yra milžinas molinėmis kojo
mis, ji gali žūti greičiau, negu 
kas šiuo metu galvoja (...) Lie
tuvių tauta prisikels! Nepri
klausoma demokratinė Lie
tuvos Respublika išsilais
vins!”

Urna su trečiojo prezidento 
palaikais palaidota. Didžio 
varpininko, Valstybės vyro, 
tauraus žmogaus ir ... švie
saus senolio valia įvykdyta. 
Urną iš Čikagos ištikimai par
lydėjo moterys — marti ir jos 
motina. Nesimatė vaikai
čių . . . Lietuvai jie jau išplėšti, 
sulydyti didžiajame tautų ly
dymo katile? Graudu ...

Urnos su gen. Stasio Raštikio ir jo žmonos Elenos-Marijos palaikais Vil
niaus arkikatedroje-bazilikoje 1993.XI.19 Nuotr. Alf. Laučkos

Atsiprašymas ir jo atgarsiai
Žydų naikinimo klausimas vėl keliamas Lietuvos spaudoje 

ryšium su premjero viešai išreikštu atsiprašymu

Lietuvos savaitraštis “Dienovi
dis” 1994 m. 37 nr. išspausdino kun. 
Alfonso Svarinsko straipsnį “Ką 
premjeras užmiršo pasakyti savo 
kalboje?” Autorius remiasi prem
jero A. Šleževičiaus pasakyta kal
ba 1994 m. rugsėjo 22 d. per televi
zinę “Panoramos” programą. Esą 
premjeras atsiprašė “lietuvių tau
tos vardu už kelis šimtus žydų žu
dikų”. Oficialiame premjero teks
te sakoma: “Ir nors žudynės buvo 
nacių politikos realizacija okupuo
tame krašte, tačiau tai, kad ne vie
nas šimtas lietuvių tiesiogiai da
lyvavo žydų tautos genocide, reika
lauja mūsų ištarti atgailos žodžius, 
atsiprašyti žydų tautą už nekaltų 
mūsų bendrapiliečių kančias, veži
mą į koncentracijos stovyklas, žu
dymą”. Kun. A. Svarinsko straipsnį, 
čia pateikiame beveik ištisai. RED.

Lietuva ir lietuvių tauta (taip 
pat ir kitos tautinės mažumos, 
gyvenusios Lietuvoje) 1940 m. 
birželio 15 dieną buvo okupuo
ta komunistinės Raudonosios 
armijos.Tai pasekmė komunis
tinio ir nacistinio suokalbio, 
vadinamo Ribentropo-Moloto
vo paktu. Vokiečiai po kelių 
darbo savaičių išvaikė sukilė
lių Juozo Ambrazevičiaus vy
riausybę. Taigi nebuvo Lietu
vos vyriausybės, nebuvo vals
tybės. Lietuva buvo okupuota 
komunistų, vėliau nacistų, o 
nuo 1944 metų vasaros vėl ko
munistinės Rusijos, kurią bu
vęs JAV prezidentas R. Reiga
nas labai taikliai pavadino blo
gio (pikto) imperija. Visa, kas 
okupacijų metu padaryta žy
dams ar kitiems, padaryta at
skirų asmenų - lietuvių, len

kų, žydų ir kitų. Ne paslaptis, 
kad ir žydų gete buvo žydų “po
licininkų”, kurie aktyviai tal
kininkavo vokiečių civilinei 
valdžiai.

Premjeras pareiškė, kad keli 
šimtai lietuvių žudė žydus. Rei
kėjo šį teiginį patikslinti bent 
apytikriais skaičiais. Juk yra 
didžiulis skirtumas, ar buvo 
du ar devyni šimtai žydžudžių.

Pasirodo, Premjeras žinojo, 
jog už žydų žudymą 239 buvo 
nuteisti mirties bausme, o 100 
nuteistųjų nereabilituota. Tai 
kodėl nepaaiškino klausyto
jams, o pasakė “keli šimtai”?

Premjeras užmiršo pasaky 
ti, kad daug lietuvių gelbėjo 
žydus. Vilniaus žydų bendruo
menė man davė du sąrašus 
žmonių, gelbėjusių žydus. Vie 
name - 62 kunigų ir vienuolių 
pavardės. Dar norima nustaty
ti Kužiųt Kvėdarnos, Nerim- 
daičių ir Upninkų klebonų, gel
bėjusių žydus, pavardes. Tel
šių kunigų seminarijoje buvo 
slepiami du žydai jaunuoliai 
kaip klierikai.

Yra ir žydų pasisakymai apie 
lietuvius gelbėtojus. Manau, 
kad didžiai gerbiama prof. I. 
Veisaitė galėtų pasidalyti pri
siminimais apie garbingos at
minties Stefaniją Ladygienę.

Pasauliečių lietuvių, gelbė
jusių žydus, sąrašas yra daug 
didesnis, apie 250 šeimų. Bet 
ir jis dar nepilnas, nes lietu
viai, pasak žydų, yra kuklūs ir 
nenoriai šneka apie praeitį. 
Jie mano, kad jie, kaip katali

atstovus, 
ar neno- 
krimina- 
patrauk-

kai, vykdė didįjį Meilės įstaty
mą - mylėsi savo artimą kaip 
pats save. Jei šitą sąrašą pa
dauginsime iš keturių, nes ano 
meto šeimose buvo po keletą 
vaikų, turėsime gana solidų 
skaičių. O juk už žydų gelbėji
mą grėsė mirties bausmė vi
siems šeimos nariams.

Manau, nenusikalsiu tiesai 
tvirtindamas, kad lietuvių žy
dų gelbėtojų buvo daugiau ne
gu žudikų.

Šiuo metu Lietuva turi savo 
valdžią: Prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę. Be eilinių polici
ninkų, yra dar du Vidaus rei
kalų ministerijos pulkai. O 
kokios žudynės vyksta Lietu
voje! Šiais metais iki rugpjū
čio 31 d. imtinai nužudyta 174 
žmonės, per balandį-rugpjūtį 
rasta 969 neatpažinti lavonai. 
O kokia valdžios reakcija? Vie
nos komisijos kovai su nusi
kalstamumu paleidžiamos, o 
kitos kuriamos. Taip visi apsi
pratome su nusikalstamumu, 
kad visai nereaguojame. Tyli 
ir Premjeras. Ar ne metas kai 
kuriuos valdžios 
kaip nesugebančius 
rinčius priešintis 
listams, paleisti ir 
ti atsakomybėn? Ar ne tragiš
ka, kad taikos metu Lietuva 
sistemingai ir planingai nai
kinama? O anuomet buvo ka
ras, okupacija, svetima val
džia ...

Be to, Premjeras turėjo pri
minti ir žydams, kad ir jie atsi
prašytų Lietuvos piliečių už 
žydų, tarnavusių NKVD, MGB 
ir kituose naikinamuose orga
nuose, nusikaltimus. Aš pats 
turėjau reikalų su D. Todesu, 
Kauno MGB operatyvinio sky
riaus viršininku, tardytoju Du- 
šanskiu ir kitais. O kiek tokių 
sutikome Gulage?

Kartą apie lietuvių ir žydų 
santykius okupacijos metais 
kalbėjau su vienu žydu gydyto
ju, grįžusiu iš Vokietijos geto. 
Ir sutarėme, kad lietuvius ir 
žydus, tarnavusius įvairiems 
Lietuvos okupantams, reikia 
laikyti atskirais piliečiais, 
o ne kaltinti visą lietuvių ar 
žydų tautą. Taigi turi būti vie
nas matas abiem tautom, vie
nas matas visiems nusikaltė
liams.

Mes, politiniai kaliniai, ste
bimės, kad žydai taip retai pri
simena sovietų išvežtus žydus 
ir žuvusius Gulage. O jų buvo 
per 7000. Tiktų pareikalauti, 
kad ir sovietiniai budeliai atsi
prašytų žydų tautos.

Sovietai, norėdami pasmaug
ti jauną Lietuvos Respubliką, 
išbandė įvairias kortas: nacio
nalines, religines, tautines, o 
dabar griebiasi paskutinės - 
žydiškos. Nuolatiniai žydų 
puolimai prieš Lietuvą yra ne
objektyvūs ir įskaudina ne tik 
pačius žydų gelbėtojus, bet ir 
visus Lietuvos piliečius. Ma
nau, kad ir žydus. Juk kiekvie
nas galvojantis žmogus čia 
įžiūri KGB pirštą.

Premjeras, atsiprašydamas 
žydų tautos, padarė gerą, se-

niai lauktą precedentą. Da
bar pats metas, nors ir gero
kai pavėluota, ir kompartijai 
atsiprašyti Lietuvos piliečių: 
lietuvių, žydų, lenkų, rusų ir 
kitų už genocidą, kurį vykdė 
Raudonosios Maskvos nurody
mu. Kiek iššaudyta, išžudyta, 
kiek išniekinta turgavietėse, 
kiek areštuota ir išvežta, kiek 
nužudyta partizanų! Dar ir da
bar jų kaulai neperlaidoti. 
Kiek žuvo priverstinai paimtų 
į sovietų kariuomenę karo me
tu ir Afganistane?

Prieš porą metų lietuviai, 
aukštų karininkų, žuvusių so
vietiniuose lageriuose, vai
kai ir vaikaičiai, Norilsko ka
linių kapinėse pastatė pamink
lą. Ant paminklinės lentos dau
giau kaip 650 pavardžių. Vie
nintelė visų kaltė: jie mylė
jo tėvynę Lietuvą ir buvo jai 
iki galo ištikimi. Nedideliame 
kapinių sklypelyje palaidota 
per 100.000 įvairių tautų kali
nių. O vietiniai mano, kad gali 
būti ir daugiau - 200.000. Pluk
dant upe iš Krasnojarsko į No- 
rilską, susirgusius išmesdavo 
už laivo borto. Ir tokių aukų 
buvo per 100.000. Sovietų isto
rikas R. Medvedevas tvirtina, 
kad po revoliucijos vien lage
riuose buvo nužudyta 45 milijo
nai. Ar ne košmaras? Pas mus 
sumankurtinti žmonės tyli, o 
Vakaruose budeliams spau
džiamos rankos. Iki šiol net 
A. Solženicyno “Gulago saly
no” neišleidom, nors šios kny
gos vertimas jau seniai pa
ruoštas.

Deja, Lietuvos valdžia iki 
komunistinio genocido 

netarė nė vieno gero 
Ir masiniuose tauti- 
renginiuose nedaly- 
Neturime represijos 

šiol 
aukoms 
žodžio, 
niuose 
vauja.
aukų sąrašų. Lietuvos valdžiai 
labai tiktų pasimokyti iš žy
dų, besirūpinančių atkurti 
savo tautos genocido atmintį.

Manome, jei Premjeras turė
jo drąsos atsiprašyti žydų tau
tos už atskirų lietuvių nusi
kaltimus, tai jis turės drąsos 
ir privers atsiprašyti kompar
tiją, aklai per visą sovietų oku
paciją talkininkavusią Mask
vai, žudžiusiai lietuvius ir ki
tų tautybių žmones, gyvenan
čius Lietuvoje.

Esam linkę manyti, jog arti
miausiu laiku Premjeras pa
reikš Lietuvai ir visam pasau
liui, kad Lietuvos Respubli
kos įstatymai persekios visus, 
kurie vykdė komunistinį ir na
cistinį genocidą Lietuvoje.

Visiems privalo būti vienas 
matas ir viena atsakomybė!

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

Šiandien niekas nesistebi, 
kad kalbame lietuviškai. Tai 
valstybinę nepriklausomybę vėl 
atkūrusios šalies kalba. Tačiau 
juk galėjo atsitikti ir kitaip. 
Jeigu ne pirmosios lietuviš
kos knygos, žurnalai ir laikraš
čiai Mažojoje Lietuvoje, jeigu 
čia, abiejose Nemuno pusėse, 
Klaipėdoje, Priekulėje, Šilu
tėje, Bitėnuose, Tilžėje, Ra
gainėje, Karaliaučiuje, niūriai
siais carinės priespaudos me
tais, kai buvo draudžiama 
spauda lotyniškomis raidėmis, 
nebūtų pasirodę be galo svar
būs tautinę sąmonę žadinan
tys leidiniai, vėliau nulėmę 
ir Lietuvos valstybingumo at
kūrimą. Keturis šimtus metų 
šiame krašte formavosi ir gy
vavo neįkainojamos vertės 
lietuvių raštijos ir visos kul
tūros lobynas.

Tokiu būdu Mažoji Lietuva 
nuo amžių glaudžiai susijusi 
su visa mūsų kultūra, istori
ja ir etnine savastim. Tai tos 
pačios baltiškos žemės. Tai 
įtikinamai liudija ir lietuviš
ki vietovardžiai bei vanden
vardžiai, ir palyginti neseniai 
čia gyvenę tūkstančiai lietu
viškai kalbėjusių žmonių. Jų 
tautinio identiteto dar nebu
vo spėję sunaikinti vokiečių 
kolonistai, plėsdami aktyvią 
germanizavimo politiką, įgiju
sią ypač brutalias formas hit- 
lerizmo vešėjimo laikais.

Tačiau pats liūdniausias li
kimas ištiko Mažąją Lietuvą

Negalime likti abejingi Mažosios Lietuvos likimui!
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje, įžengus į ją Raudonajai 
armijai. Kraštas ir jo gyven
tojai buvo tiesiog nušluoti! 
Taip pat neturime pamiršti, 
kad Vokietijos valdyta Rytų 
Prūsijos administracinė sri
tis pagal Potsdamo konferen
cijos susitarimą tik laikinai 
buvo palikta Maskvos valdžio
je. Deja, Kremlius sutarties 
nepaisė ir neteisėtai inkorpo
ravo visą sritį - Karaliaučiaus 
kraštą - į Rusiją, kuri ėmėsi 
intensyvaus kolonizavimo ir 
militarizavimo, nusikalstamai 
naikindama savitą krašto kul
tūrą, visiškai ignoruodama čia 
gyvenusių tautų, tarp jų ir lie
tuvių, pagrindines teises. Jos 
tenai trypiamos iki šiol. Su
naikintas paminklas 
Mantui.

Mes negalime likti 
gi Mažosios Lietuvos 
pagrįstiems, ilgametės istori
jos sąlygotiems savo intere
sams ir tai nuolatinei grėsmei, 
kuri akivaizdi dėl toliau tęsia
mo Karaliaučiaus krašto mili
tarizavimo ir bandymo jį lai
kyti natūraliu Rusijos karo 
grobiu. Šitoks abejingumas 
būtų visais požiūriais nedo
vanotinas. Mes nusikaltu
me istorijai, tiesai ir teisin
gumui, neatliktume būtiniau
sios savo pareigos, lengvabū-

Herkui

abejin- 
likimui,

Balsas iš visuomenės

diškai nusigręžę nuo Mažo
sios Lietuvos, nesuvokdami 
didelės jos reikšmės dabar
čiai ir ateičiai.

Ir vis dėlto su apgailestavi
mu ir nerimu esame priversti 
konstatuoti, kad nei Lietuvos 
respublikos Užsienio reikalų 
ministerija, nei seimas, nei 
ministerių taryba neskyrė rei
kiamo dėmesio šiai be galo 
svarbiai problemai, tarsi jos 
apskritai nė nebūtų . ..

Iš tikrųjų Karaliaučiaus 
krašto problemos suregulia
vimo ilgiau nebegalima atidė
lioti, ji turi atsidurti svar
biausių tarptautinių forumų 
darbotvarkėje ir susilaukti 
rimčiausio svarstymo, kad bū
tų surastas optimalus, Lietu
vos interesus atitinkantis jos 
sprendimo variantas. Dėl to 
atėjo laikas nedelsiant tam 
rengtis, pateikiant konkre
čius ir konstruktyvius pasiū
lymus dėl būsimo krašto sta
tuso.

Kitas itin aktualus, netgi 
ypatingos svarbos uždavinys 
- krašto demilitarizavimas ir 
dekolonizavimas. Nė vienas 
doras žmogus negali sutikti, 
kad Maskvos valdoma Mažosios 
Lietuvos dalis būtų paversta 
Rusijos kariniu placdarmu, 

neš tai jokiais atžvilgiais ne
pateisinama ir nepriimtina 
nei Lietuvai, nei kitoms kai
myninėms šalimis. Tuo priva
lo susirūpinti ir įtakingiau
sios Vakarų Europos valsty
bės tvirtesnės taikos ir padė
ties šiame regione normaliza
vimo labui. Tik tokiu būdu įma
noma užtikrinti nuolatinę tai
ką visoje Europoje.

Negalima teigti, kad nesama 
susidomėjimo tolesniu krašto 
likimu. Juo ypač domimasi Vo
kietijoje. Ir mums, be abejo, 
suprantami kitų tautų intere
sai. Užtat keista ir nedovano
tina, kad tas dėmesys gana 
menkas lietuvių valdžios ir in
teligentijos sluoksniuose, o 
daugelio inteligentų sąmonė
je Mažoji Lietuva iš viso nebe
egzistuoja, - taip ji dingsta iš 
mūsų istorinės atminties.

Remdamiesi išdėstytomis 
nuostatomis ir savo pilietine 
pareiga, mes primygtinai ragi
name mūsų valdžios instituci
jas ir visą susipratusią visuo
menę atsigręžti į Mažąją Lietu
vą, - jos niekada nevalia išsi

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

žadėti ir pamiršti. Mūsų bro
lių prūsų ir lietuvininkų bal
sas, ataidintis iš šio krašto ir 
amžių glūdumos, mums įsak
miai tai primena!

Romualdas Lankauskas, 
Lietuvių PEN centras 
Zigmas Zinkevičius, 

akademikas, VU profesorius 
Vytautas Mažiulis, 

akademikas, VU profesorius 
Domas Kaunas, 

Vilniaus universiteto profesorius 
Dr. Vacys Bagdonavičius, 

Filosofijos, sociologijos ir teisės 
instituto direktorius

Vilnius, 1994 m. rugsėjo 27 d.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
SSSS SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$ 
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pa
kvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki S2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau 
kaipS2,000.00tik3% plius pristatymas. • Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida. • Galime nuvežti 
į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą. • Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes 
galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL.
$..............................Siunčiama suma ..............

Patarnavimas 4% arba 3% 
Pristatymas į rankas ........
Išviso: ..............................
Siuntėjas: .........................

S...........
Gavėjas:

12.00
... .00

KANADOS DOL.
$..............................

15.00
... .00

Tel. Tel.........................................................................
Rašyti čekį arba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti 

517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905 643-3334, fax 905 643-8980
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® LAISVOJE TEVYDJEJE & LIETUVIAI PASAULYJE
MIRŠTANTIS KRAŠTAS?

Anykštiečiams rūpestį kelia 
liūdna demografinė jų rajono 
statistika. 1993 m. ten gimė 505 
gyventojai, o mirė 724. Panaši 
proporcija laikosi ir šiais me
tais. Pirmajame pusmetyje gi
mė 205, mirė 391. Pernai Anykš
čių rajone buvo sutuoktos 205 
poros, išsiskyrė — 114. Liūdna 
ir 1994 m. pirmojo pusmečio sta
tistika: 81 santuoka ir 38 skyry
bos.

DALINĖ VIZŲ IŠIMTIS
Daug išeivijos lietuvių yra 

nepatenkinti, kad jiems įvažiuo
ti Lietuvon reikia jos vizų. At
rodo, dalinė išimtis jau padary
ta Lietuvos vyriausybės š. m. 
rugsėjo 28 d. posėdyje. Sekan
čios dienos “Lietuvos ryte” ko
respondentė Rita Grumadaitė 
rašo: “Lietuvos Vyriausybė vie
našališkai panaikino vizų reži
mą JAV ir Australijos pilie
čiams, atvykstantiems į Lietu
vą būti šalyje iki 90 dienų per 
metus ar vykstantiems per ją 
tranzitu. Tai palengvins Lietu
vos išeivių važiavimo į Lietu
vą sąlygas, taip pat turėtų pa
didėti turistų srautas iš minė
tų šalių ...” Ji taipgi praneša: 
“Iš dalies pakeitus Lietuvos vi
zų gavimo nuostatus, labiau kon
kretizuoti vizų išdavimo atve
jai valstybės sienos perėjimo 
punktuose”.

“ŽIBURIO” ABITURIENTAI
Rugpjūčio 28 d. Prienuose 

susitiko savo vardą atgavusios 
“Žiburio” gimnazijos 1949 m. 
laidos abiturientai. Jų eilėse 
buvo žymusis poetas ir drama
turgas Justinas Marcinkevičius, 
žurnalistas ir kompartijai per 
daug tarnavęs rašytojas Anta
nas Bieliauskas, dail. Juozas 
Petrauskas. Po keturiasdešimt 
penkerių metų įvykęs abiturien
tų susitikimas buvo pradėtas 
Prienų šventovėje maldomis už 
jau mirusius mokytojus. Šven
toriuje buvo susimąstyta prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
žiburiečiams pastatyto kry
žiaus. Tada aplankyti kun. Fe
likso Martišiaus, gimnazijos 
įsteigėjo, Prienuose palaidotų 
mokytojų kapai. Prienų kultū
ros namuose įvykusiame susiti
kime su visuomene savo kūri
nius skaitė 1949 m. laidos abi
turientų atstovai Justinas Mar
cinkevičius ir Antanas Bie
liauskas. Prienų kraštiečių mu
ziejuje pagrindinis abiturien
tų dėmesys teko kampeliui, ku
ris yra skirtas žymiajam kalbi
ninkui prof. dr. Jonui Kazlaus
kui (1930-1970), dėl politinės 
įtampos nusiskandinusiam ar 
KGB saugumiečių nuskandin
tam Neryje.

GEDIMINO ŠVENTĖ
Rugsėjo 24 d. vilniečiams jau 

ketvirtą kartą buvo surengta 
metinė Gedimino šventė. Jai 
Vilniaus miesto savivaldybės 
kultūros skyrius yra pasirin
kęs rudens lygiadienį. Kultū
ros skyriaus vedėja Renė Jaku
bėnaitė “Lietuvos ryto” atsto
vei Daliai Gudavičiūtei primi
nė, kad Gedimino šventės pro
gramą paruošė Vilniuje įsteig
tas Etninės veiklos centras. Jau 
esąs sudarytas kitas Gedimino 
šventės komitetas, šią šventę 
turėsiantis paversti didžiau
siu renginiu Vilniuje. Šieme

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

tinės Gedimino šventės daly
viai nori, kad jau sekančiais 
metais šventę papildytų kon
ferencija Gediminui paminėti, 
svarstanti tautinių mažumų 
įjungimo problemas. Vilniaus 
miesto tradicijų puoselėjimas 
patikėtas Etninės veiklos cent
rui. Tada Pilies gatvėje buvo ati
dengtas aukuro akmuo, nors dau
gelis istorikų nesutinka, kad to
je vietoje būta Ragučio šven
tyklos. Jie betgi neabejoja ati
dengto aukuro akmens autentiš
kumu. Akmens granite iškaltas 
įrašas skelbia: “Ragučio legen
dinės šventovės vieta”. Akme
nį apsupus senoviškai apsiren
gusiems lietuviams, buvo per
skaityta Kornelijaus Platelio 
“Odė aukuro akmeniui", šieme
tiniu “Vilniaus garso” premi
jos laureatu paskelbtas isto
rikas Pranas Razmukas. Tada 
buvo sudeginta iš medžio ir 
šiaudų pagaminta aukojimui pa
ruošto ožio figūra su jon įmes
tais pageidavimų lapeliais. 
Šventės dalyviai, nuo aukuro 
akmens susirinkę Žemutinės 
pilies kasinėjimo vietoje, 
pradėjo “Žemutinės ugnies ap
gaubimo” apeigą, klausydamie
si Vilniaus ansamblių dainų 
ir stebėdami šokius. Gedimino 
šventė baigta Menininkų rūmų 
kieme atliktu spektakliu “Lie
tuvos krikštas”.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministerijoje lankėsi tokios mi
nisterijos pareigūnai iš Kali
ningrado. ELTA praneša, kad 
buvo išklausyti jų pageidavi
mai ir pasirašytas bendras su
sitarimas. Lietuvos pedagogų 
pasiūlytą metodiką lietuvių 
kalba dėstomose klasėse kali
ningradiečiai atmetė. Jie betgi 
sutiko su priemonėmis, kurios 
taikomos kitakalbių mokykloms 
Lietuvoje. Tad dabar ten lietu
vių kilmės ir mišrių šeimų vai
kai lietuvių kalbos per savaitę 
mokysis dviejų valandų pamo
kose ir fakultatyvų metu. To
kias grupeles klasėse sudaro 
vidutiniškai po dešimtį vaikų. 
Fakultatyviniai užsiėmimai įgy
ja tvirtesnį pagrindą Kalinin
grade (Karaliaučiuje), Nemane 
(Ragainėje) ir Slavske (Gasto- 
se). Gudijoje yra lietuviškų mo
kyklų, kuriose viskas dėstoma 
lietuvių kalba pagal ten galio
jančią vietinę švietimo siste
mą. Maskvoj lietuviška mokykla 
veikia prie Lietuvos ambasados. 
Jai dabar gautos vaikų darželio 
patalpos, bet joms reikia kapi
talinio remonto. Inspekcijos 
skyriaus vyr. specialistė Aldo
na Kuodytė, ELTOS atstovui pa
teikusi šiuos duomenis, pasako
ja: “Suvalkų krašte yra keturios 
lietuviškos mokyklos, kuriose 
visi dalykai dėstomi lietuvių 
kalba, tačiau mokoma pagal 
Lenkijos švietimo programą. 
Todėl iškyla problemų aprūpi
nant vadovėliais, nes pamokų 
metu dėstoma lietuvių kalba, o 
moksleiviai skaito lenkiškus 
vadovėlius, atsakinėja taip pat 
lietuviškai. Taigi iš Lietuvos 
siunčiami vadovėliai tėra pagal
binė medžiaga. Lenkijoje dir
bančius lietuviškų vadovėlių 
autorius konsultuoja moksli
ninkai iš mūsų šalies, o pareng
ti knygas lenkiškoms mokyk
loms Lietuvoje padeda Lenki
jos aukštųjų mokyklų dėstyto
jai”. V. Kst.

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

KLKM draugijos Hamiltono skyriaus 45 metų sukakties minėjimas 1994 m. spalio 22-23 d.d. Viršutinėje nuotrauko
je meninės dalies atlikėjai: (iš kairės) akt. M. KALVAITIENĖ, sol. L. TURŪTAITĖ, V. RAMANAUSKAS; šalia jų 
sveikintojos - R. CHOROMANSKYTĖ ir M. VAITONIENĖ. Apatinėje nuotraukoje - draugijos narės iškilmingų 
Mišių metu su vėliavomis Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto

no Aušros Vartų parapijos sky
rius spalio 22-23 d.d. iškilmingai 
atšventė 45 metų veiklos sukaktį. 
Iškilmės praėjo pakilioje, malo
nioje nuotaikoje su gražiu koncer
tu, puikiomis vaišėmis dalyvau
jant svečiams iš Kanados ir JAV. 
Oficialią minėjimo dalį pradėjo 
dr-jos Hamiltono skyriaus pirmi
ninkė Z. Rickienė, pakviesdama 
dvasios vadą Aušros Vartų para
pijos kleboną kun. J. Liaubą, OFM, 
sukalbėti maldą.

Pirmininkė išsamiai apibūdino 
visą 45 metų nueitą kelią tiesos 
ir meilės artimui labdarybės dar
buose, primindama, kad tai buvo 
ne vien tik jų nuopelnai, bet ir 
visų geraširdžių lietuvių pastan
gos. Neapsiribojo KLKM dr-ja sa
vo veikla vien išeivijoje, bet tie
sė pagalbos ranką “Caritas” orga
nizacijai, Sibiro tremtiniams-kali
niams, Lietuvos našlaičiams ir ki
tiems nelaimingiems lietuviams 
pasaulyje.

Sukakties proga sveikinimais su 
linkėjimais nepailsti ateities dar
buose, dalinosi įvairių valdybų 
bei organizacijų pirmininkės-at- 
stovės ir dalyvavę dvasiškiai: kun. 
J. Staškus ir AV par. klebonas kun. 
J. Liauba, OFM, buvęs JAV ir 
Kanados katalikių moterų są-gos 
dvasios vadas. Jautriais žodžiais, 
su dideliu įvertinimu, draugijos 
centro valdybos pirmininkė A. 
Sungailienė pasveikino taip gau
siai susirinkusius.

Tylos minute buvo prisiminti 
mirusieji: buvęs dvasios vadas 
a.a. prel. dr. J. Tadarauskas, vado
vės ir narės. Pabaigoje sveikini
mo žodį tarė Hamiltono bendruo
menės pirm. K. Deksnys. Šventėje 
dalyvavo Hamiltono skyriaus įstei
gėja Pranė Žymantienė, šiuo metu 
gyvenanti Čikagoje. Su dideliu pa
sigėrėjimu buvo išklausytas sol. 
Lilijos Turūtaitės ir Valdo Ra
manausko koncertas. Dalyviai bu
vo gardžiai pavaišinti. Sukaktis

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
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: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% PASKOLAS
santaupas......................... 2.50% Asmenines nuo...........  10.00%
kasd. pal. taupymo nekiln. turto 1 m..............8.00%
sąsk.....................................2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.00% Nemokamas čekių ir sąskaitų
180 dienų indėlius ........ 5.50%
1 m.term.indėlius ...........6.50% apmokėjimo patarnavimas.
2 m. term.indėlius ...........7.00% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... 7.50%
4 m. term.indėlius ...........7.75% drauda Pa9al santaupų
5 m. term.indėlius ......... 8.00% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF asmeninių paskolų

1 m.ind..............................  6.50% drauda iki $25.000.
2 m.ind................................ 7.00%
3 m.ind................................ 7.50%
4 m.ind..............................  7.75%
5 m.ind..............................  8.00%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

KLKM DR-JOS HAMILTONO SKYRIAUS įsteigėja PRANE ŽYMANTIENE 
(viduryje) atvykusi iš Čikagos į sukaktuvinę šventę. Kairėje - dabartinė 
skyriaus vicepirmininkė REGINA CHOROMANSKYTĖ, dešinėje skyriaus 
pirmininkė ZOSĖ RICKIENĖ Nuotr. J. Miltenio

baigta organizuotu tautiniais dra
bužiais pasipuošusių moterų daly
vavimu Mišiose spalio 23 d. Aušros 
Vartų šventovėje. L.S.

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUSDAMI ar
timuosius, vietoj gėlių fondui Pa
galba Lietuvos vaikams aukojo: $50
- T. J. Povilauskai a.a. Sheilos Als- 
bergienės atminimui; $20 - B. Sa
dauskienė a.a. Kazimiero Mikšio 
atminimui; $10 - F. M. Gudinskai 
a.a. Audrey Tunstead atminimui.

Už aukas dėkoja- PLV komitetas

Delhi, Ontario
A.a. BALIO ORVIDO atminimui 

Svėdasų parapijos- našlaičiams 
aukojo: $200 - Z. Orvidienė; $150
- Z. P. Augaičiai; $60 - D. Augai- 
tis, B. Augaitis-Mollby; $25 - V. M. 
Miceikos; $20 - A. K. Ratavičiai, 
p. Motieka. P.A.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

London, Ontario
“PAŠVAISTĖS” CHORAS, atvy

kęs savo “penkmetiniam” spek- 
takliui-koncertui, pasirodė Lie
tuvių namų Toronte metiniame 
baliuje lapkričio 5 d. Čia 1984 m. 
buvo atlikti “Siluetai”, o 1989 m. 
“Romantika”. Šių, 1994 m. tema - 
“Širdies daina”, estradinių dainų, 
solo, duetų ir kupletų pynėje.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
JAV LB Vidurio Vakarų nau

jąją valdybą sudarė pirm. Biru
tė Vindašienė, vykdomasis vice- 
pirm. Aleksas Vitkus, sekr. Ag
nė Katiliškytė-Berner, ižd. Al
gis Urbutis, vicepirmininkai: 
Genė Rimkienė — renginiams, 
Pranas Jurkus — visuomeni
niams reikalams, Salomėja Dau- 
lienė — socialiniams, Svajonė 
Kerelytė — švietimo ir kultū
riniams reikalams.

JAV LB Baltimorės apylinkė 
1994 m. gegužės mėnesį įvyku
siame susirinkime išrinko dalį 
valdybos narių. Persitvarkiu
sią valdybą tada sudarė pirm. 
V. Ėringis, vicepirmininkas ir 
sekr. K. Česonis, ižd. J. Sauru- 
saitis, nariai: J. Banienė ir E. 
Žilionis — kultūriniams reika
lams, M. Krasauskienė ir V. Sa- 
jauskienė — renginiams, M. Pat- 
labaitė — socialiniams reika
lams, N. Radžius — jaunimo rei
kalams.

Australija
Australijos lietuvių savait

raščiai paskelbė išeivijos vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, laišką, 
pranešantį planuojamą apsi
lankymą lietuvių kolonijose. 
Australijon jis žada atskristi 
su pensijon išėjusiu mons. Leo
nu Peciukevičiumi (Peck) š. m. 
gruodžio 18 d. į Sidnį, o iš jo į 
Niujorką išskristi 1995 m. sau
sio 6 d. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
dalyvaus XVIII-siose Australi
jos lietuvių dienose, įvyksian
čiose Adelaidėje š. m. gruodžio 
27-31 d.d. Jos pradedamos Ade
laidės katalikų Šv. Pranciškaus 
Ksavero katedroje ir baigiamos 
Naujųjų metų sutikimu. Dėl jų 
vysk. P. Baltakis, OFM, visų Aus
tralijos lietuvių didžiųjų ko
lonijų negalės aplankyti. Jį bet
gi galės pavaduoti mons. L. Pe- 
ciukevičius, jau turintis numa
tytą skrydį pas Pertho lietuvius, 
tolimon Vakarų Australijos pa
krantėn.

Sidnyje gyvenantys zanavy
kai, 1994 m. spalio 9 d. susirinkę 
Sidnio lietuvių klube Banks- 
towne, įsteigė Australijos za
navykų draugiją. Šiam žingsniui 
juos paskatino vyriausybės pra
dedamas administracinių Lie
tuvos sričių pertvarkymas. Ji 
nori administracinį Zanavyki- 
jos centrą iš Šakių perkelti Ma
rijampolėn. Australijos zanavy
kai nuogąstauja, kad tokiu atve
ju bus panaikintas etnografinis 
Zanavykijos vienetas, o ji bus 
išbraukta iš etnografinio Lie
tuvos žemėlapio. Susirinkiman 
įsijungė ir iš Newcastelio at
vykę zanavykų kilmės tautiečiai. 
Tad steigiamajame draugijos 
susirinkime su svečiais buvo 
susilaukta 38 dalyvių. Jame da
lyvavo ir Lietuvos garbės kon
sulas Viktoras Šliteris, Aus
tralijoje tada viešėjusi Lietu
vos ministerio pirm. Adolfo Šle
ževičiaus žmona Birutė, kelios 
Lietuvos sportininkės, dalyva
vusios Pasaulio sporto vetera
nų žaidynėse. Sveikinimą Aus
tralijos lietuviams zanavykams 
atsiuntė Šakių ligoninės vyr.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ai 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius 
ukius. žemes Wasagos 
Stayneno ir Collingwo 
odo apylinkėse kreipki 
tęs t - .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

Žemos kainos, garantuotas pristatymas (namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą. 
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00. * Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Skambinkite dėl mūsų * Galime siuntinius paimti iš

kubinių dėžių jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

4>********#*4>

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .................................  514-366-8259
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

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI, 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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

gydytojas Algirdas Klimaitis, 
ragindamas juos kovoti už Za
navykijos išsaugojimą. Austra
lijos zanavykų protestą B. Šle
ževičienė sutiko nuvežti savo 
vyrui ministeriui pirm. A. Šle
ževičiui. Ji betgi priminė, kad 
šiuo klausimu ji nėra Lietuvos 
vyriausybės atstovė, tik Lietu
vos pilietė, pritarianti Austra
lijos lietuvių zanavykų susirū
pinimui, bet neturinti politi
nio svorio. Sidnio lietuvių klu
bo vadovams B. Šleževičienė 
įteikė iš Lietuvos atvežtą sim
bolinį ragą. Iš tokio tikro rago 
senovės lietuviai gerdavo midų. 
Laikina Australijos zanavykų 
draugijos pirmininke tapusi 
Martina Reisgienė B. Šleževi
čienei buvo išaudusi tautinę 
juostą. Zanavykų draugijos stei
gėjai džiaugėsi Alicijos Rūgy
tės (1902-1985) Čikagoje išleis
ta dvitome “Zanavykija”.

Italija
Kaziui Lozoraičiui, Lietuvos 

ambasadoriui prie Šv. Sosto, 
popiežius Jonas Paulius II su
teikė aukštą Vatikano valsty
bės apdovanojimą — Pijaus IX 
Didžiojo Kryžiaus ordiną. Jį 
ambasadoriui K. Lozoraičiui 
Vatikano valstybės sekretoriate 
su valstybės sekretoriaus kar
dinolo Angelo Sodano laišku 
įteikė protokolinio skyriaus 
vedėjas prel. Tommasco Caputo.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Londone turi ir tokiu var
du pavadintą lietuvių klubą. Jo 
narių metinis susirinkimas 1994 
m. rugsėjo 18 d. įvyko parapi
jos menėje. Klubo valdybos 
pirm. Stasys Kasparas, papra
šęs susikaupimo minute prisi
minti pastarųjų vienerių metų 
laikotarpyje mirusius narius, 
nusiskundė sparčiai retėjan
čiomis narių eilėmis. Vyres
nieji miršta arba išvyksta Lie
tuvon praleisti saulėlydžio 
dienų. Tad mažėja ir visa Šv. 
Kazimiero lietuvių klubo veik
la, bet likusieji tebedirba. Fi
nansiniai pareiškimai liudijo, 
kad metų laikotarpyje pajamų 
buvo turėta 6.647 svarai, išlai
dų — 5.824, pelno — 723. Klu
bo piniginis turtas 1944 m. sau
sio 31 d. sudarė 23.693 svarus. 
Diskusijose Justas Černis pa
siūlė Šv. Kazimiero klubui per 
metus surengti vieną vakaronės 
pobūdžio pobūvį savo nariams. 
Vienbalsiu nutarimu palikta 
ta pati klubo vadovybė: prez. 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, 
pirm. Stasys Kasparas, ižd. Ze
nonas Mackevičius-Mockus, 
sekr. Frances Senkuvienė, re
vizorius Mykolas Šemeta, val
dybos nariai Viktorija Puido
kienė, Hilda Piščikienė, Bro
nė Černienė, Sofija Grupiljo- 
nienė. Patvirtintas sunkiai be- 
įgyvendinamas nutarimas nerū
kyti klubo patalpose.

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Sudbury

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontario



Los Angeles lituanistinės mokyklos ir “Spindulio” ansamblis sukaktyje (1994.X.9). Iš kairės prel. J. KUČINGIS, D. 
VARNIENĖ, D. VARNAITĖ, MARYTĖ NEWSOM, ALEKSAS NEWSOM (kun. Kučingio vaidmenyje). L MEDŽIUKAS 

Lietuviškos mokyklos steigėjai ir augintiniai 
Sukaktuvinės iškilmės Los Angeles mieste, kur ištvermingai veikia mokykla,

Lietuvių radijo tarnyboje
Petro Viščinio “Laisvės varpas” skamba jau 40 metų

1994 m. spalio 9 d. Los Ange
les Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla ir jaunimo ansamblis 
“Spindulys” paminėjo savo 45 
m. sukaktį. Lituanistinė mokyk
la buvo įsteigta klebono kun. 
J. Kučingio 1949 m. rudenį, kai 
parapija buvo dar kūrimosi sta
dijoje. Pradžioje visur buvo jau
čiama trūkumų, bet tėvų ir moky
tojų entuziazmas nugalėjo visas 
kliūtis.

Po keleto metų, pastačius pa
rapijos mokyklą, joje veikė li
tuanistinė klasė, kur mokyt. O. 
Razutienė kasdien dėstė litua
nistinius dalykus. Ši klasė vei
kė, kol buvo pakankamai moki
nių, norinčių mokytis lietuviš
kai. Šeštadieniais parapijos mo
kyklos erdviomis klasėmis ga
lėjo naudotis ir lituanistinė mo
kykla. Pastaroji ir dabar užpil-

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

sulaukusi 45-rių metų
do parapijos mokyklas klases 
kiekvieną šeštadienį.

Mokyt. O. Razutienė iš pat pra
džių traukė mokinius į sceną, 
pratindama juos deklamuoti, 
dainuoti, vaidinti, šokti. Iš čia 
prasidėjo jaunimo ansamblio 
veikla, kol ansamblis, išaugęs iš 
mokyklos, pasivadino LB jauni
mo ansambliu “Spindulys”.

Iškilmės prasidėjo Mišiomis 
Šv. Kazimiero šventovėje, ku
rias atnašavo svečias kun. A. 
Budrius iš Lietuvos. Jis pasa
kė ir pritaikintą pamokslą. Au
kas nešė mokiniai, ansamblie
čiai, mokyklos dir. Marytė New
som ir mokyt. D. Kuolienė. Tarp 
aukų buvo nešami simboliai “45” 
ir mokytojų, dirbusių šioje mo
kykloje per 45 m., ilgas sąrašas.

Parapijos salėje įvyko iškil
mingas minėjimas, kurį pradė
jo T. Dabšys. Jis vadovavo ir 
tolimesnei programai. Sveiki
no gen. garbės konsulas V. Čeka
nauskas, JAV LB tarybos prezi
diumo vicepirm. A. Nelsienė. 
Kalbėjo mokyklos steigėjas prel. 
J. Kučingis, prisimindamas pir
muosius mokyklos žingsnius, ku
rie iš tikrųjų buvo nelengvi. Po 
to, prel. J. Kučingiui sukalbė
jus maldą, visi vaišinosi G. Plu- 
kienės skaniai paruoštais pie
tumis.

DĖMESIO
Lietuvių parapijoms, organizacijoms, redakcijoms, 
jaunimo grupuotėms, sporto ir verslo vadovams

Jeigu jums reikia rašyti programas, biuletenius, daugiaraščius 
bei kitokius rašinius ir norite rašyti taisyklingai lietuviškai su 
gražaus stiliaus raidėmis, galite įsigyti lietuviškus “fontus" (raš
menis), pritaikytus Macintosh kompiuteriams, nes tik su šiais kom
piuteriais galima geriausiai ir lengviausiai vartoti lietuvių raidyno 
raides ir ženklus. Šie lietuviški “fontai” jums labai palengvins dar
bą ir sutaupys brangų laiką. Jie pritaikyti prie paskutiniu laiku pa
darytos milžiniškos kompiuterių technologijos pažangos. Lietu
viškų “fontų” komplektas, sudarytas iš trijų dalių, kainuoja tik $150 
US dol. su persiuntimu. Galima įsigyti ir jo atskiras dalis. Pirma dalis 
kainuoja $35 US dol., o antra ir trečia dalys kainuoja po $65 US dol. 
Šiam laikotarpiui kainos specialiai nustatytos pačia galima že
miausia kaina ir ta nuolaida galės pasinaudoti visi, kurie lietuviš
kus “fontus” užsisakys iki 1995 m. sausio mėn. 1 dienos. Lietu
viški “fontai” turi nuo mažiausių, vos įžiūrimų, iki 30 cm ir didesnio 
dydžio, keliolikos stilių raides bei Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautinius ženklus. Su šiais “fontais” galima pasidaryti visus nori
mus organizacijų ar kitokius simbolius.

Taigi pasinaudokite duodamomis žemiausiomis kainomis ir 
tuojau įsigykite lietuviškus “fontus”. Užsakykite juos savo Lie
tuvoje gyvenantiems giminėms, draugams ar pažįstamiems, savo 
ar tėvų gimtosios vietovės mokykloms, ypač studijuojantiems 
kompiuterių mokslus. Tas jiems tikrai suteiks didelę pagalbą ir 
džiaugsmą už vertingą dovaną, nes daugelis nemoka svetimų kalbų 
irtomis kalbomis parašytais “fontais” negali pasinaudoti.

Užsakymus siųsti kartu pridedant čekį ar teirautis dėl papil
domos informacijos šiuo adresu: _ . ..... - . .„Petras Vilinskas “Musų fontai , 

37 Hobson Ave, Windsor, CT 06095, USA

Po pietų programai vadova
vo L. Polikaitis. Pakviestas insp. 
I. Medžiukas kalbėjo apie litua
nistinį švietimą prie Ramiojo 
vandenyno. T. Dabšys supažin
dino su spausdinama knyga “Ona 
Razutienė ir jaunimo ansamb
lis”, kuri netrukus išeis iš spau
dos. Buvo pagerbta V. Baltušie- 
nė, per dvejus metus parašiusi 
šią knygą, dail. R. Matulaitytė, 
ją meniškai apipavidalinusi, ir 
L. Vaitaitis, ją techniškai pa
tvarkęs.

Šeštadieninės mokyklos moki
niai suvaidino mokyklos gyve
nimo kronikos pynę, paruoštą 
akt. A. Žemaitaičio, D. Varnie
nės ir M. Newsom. Raštu pasvei
kino JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė, pridėda
ma 200 dol. čekį, Tautinių šo
kių institutas (pirm. D. Dzikie- 
nė), “Tryptinio” vadovė J. Matu
laitienė iš Niujorko, A. ir D. Po- 
likaičiai (jie buvo išvykę koncer
tuoti į rytines valstybes), mece
natas A. Mikalajūnas su 500 dol. 
čekiu.

Pagaliau buvo prapjautas su
kaktuvinis tortas, kurį prapjau
ti buvo pakviestas prel. J. Ku
čingis. Pasivaišinta šampanu, 
kava ir pyragaičiais. Sceną pa
puošė D. Kuolienė ir A. Prasaus- 
kas, stalus - L. Balčienė.

Sukaktuviniame pokylyje da
lyvavo apie 300 žmonių, jų tar
pe daugelis mokytojų ir buvusių 
mokinių. Jie buvo paprašyti atsi-. 
stoti. Jiems publika garsiai pa
plojo. Iškilmė praėjo šūkiu: “Mes 
buvome, mes esame, mes būsi
me!” Ig. Medžiukas

EDVARDAS ŠULAITIS
Bostono ir apylinkių lietu

viai tebeklauso radijo progra
mos “Laisvės varpas”, kuriai 
40 metų tebevadovauja jos 
įsteigėjas ir vedėjas Petras 
Viščinis. Šias eilutes rašan
čiajam visai neseniai buvo 
proga pirmą kartą išgirsti šią 
programą beviešint Bostone ir 
iš arčiau susipažinti su pa
čiu P. Viščiniu.

Iš šios programos vedėjo 
teko sužinoti apie “Laisvės 
varpą”, kuris pirmą kartą su
skambėjo 1954 m. kovo 7 d. šū
kiu: “Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”. Jis, būdamas iš 
profesijos teisininkas, daug 
dirbo visuomeninėje veikloje, 
vaidino Bostono lietuvių dra
mos sambūrio pastatymuose, 
mokė lituanistinėje mokyk
loje, dirbo Lietuvių bendruo
menėje, organizavo koncertus 
ir 1.1.

P. Viščinis gyvena Brockto- 
ne, netoli Bostono, Amerikoje 
yra ilgiausiai vienai lietuvių 
radijo programai vadovaujan
tis žmogus. Jo dar niekas šio
je srityje nėra pralenkęs ir 
turbūt nepralenks.

Anksčiau “Laisvės varpas” 
buvo girdimas iš dviejų sto
čių. Vienoje jų būdavo per
duodama programa dviem kal
bom — lietuviškai ir angliš
kai. Jos klausydavosi daug 
nelietuvių. Kita būdavo gry
nai lietuviška. Šiuo metu 
“Laisvės varpas” girdimas tik 
lietuviškai kiekvieną sekma
dienį nuo 9 iki 10 v.r., WCAV- 
FM 98 banga.

Girdėtoji “Laisvės varpo” 
programa buvo kruopščiai, pro
fesionaliai paruošta ir gana 
puikiai suplanuota (ne taip, 
kaip kai kurios Čikagos lie
tuvių radijo programos, žino
ma, gal dėl to, kad jis perduo
da tik vieną kartą savaitėje).

P. Viščinis du kartus laimė
jo premijas lietuvių radijo 
programų konkursuose. Pir
mą premiją jis gavo Amerikos 
lietuvių tarybos surengtame 
konkurse 1978 m. už kalėdinę 
programą, o 1980 m. jam ati
teko antra premija, skirta LB 
kultūros tarybos už Vilniaus 
universiteto 1100 metų sukak
ties minėjimui skirtą progra
mą.

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

Per šiek tiek daugiau negu 
40 metų veiklą lietuviškų ra
dijo programų srityje P. Viš
činis patyrė ir juoda, ir bal
ta. Būta daug liūdnų, bet pa
sitaikydavo ir džiugių momen-

tų. Buvo nemažai sunkumų, 
apie kuriuos jis taip kalbėjo 
“Lietuvių dienų” žurnalo 1980 
m. spalio mėn. numeryje:

“Tai tinkamos radijo stoties 
gavimas tinkamu laiku ir pini
giniai reikalai. Mat ne visos 
radijo stotys įsileidžia pro
gramas svetimomis kalbomis, 
o tos, kurios įsileidžia, rei
kalauja aukšto mokesčio, nes 
jų visų tikslas — ne patarna
vimas visuomenei, bet pelnas. 
O mūsų visuomenėje vis la
biau stiprėjo ir tebestiprėja 
paradoksas: juo labiau prasi
gyvename, juo mažiau skiria
me lietuviškiems reikalams. 
Stengdamiesi save pateisinti, 
paprastai kaltiname kitus. 
Nors darbas ‘Laisvės varpe’ 
yra garbės (nemokama) tarny
ba, bet vis tiek reikia gana 
daug lėšų, kad galėtum apmo
kėti radijo stotį ir padengti 
kitas būtinas išlaidas, kaip 
aparatūros įsigijimas ir jos 
išlaikymas, magnetinės juos
tos ir kt.”

Tokios problemos slėgė P. 
Viščinį prieš 14 metų, pana
šios tebėra jos ir dabar. O šiuo 
metu prisidėjo dar viena — 
tai sveikatos problema ir jė
gų stoka. Ir tai, žinoma, su
prantama, nes šis vyras jau 
nebe jaunuolis (gimęs 1912 m. 
liepos 27 d.) ir jau turi teisę 
į poilsį. Apie tai P. Viščinis 
dažnai pagalvoja ir yra nu
sprendęs su “Laisvės varpu” 
atsisveikinti. Tą jis norėtų 
padaryti sekančių metų pava
sarį ir tada pajudėti Lietu
von, kur žada praleisti liku
sius savo ilgo ir prasmingo gy
venimo metus.

Paklausus, kas bus su “Lais
vės varpu”, jis atsakė, kad ra
dijo programa gyvuos ir direk
toriaus pareigoms jau rastas 
kitas žmogus. Taigi Bostono 
lietuviai, nors ir neturėdami 
P. Viščinio pas save, galės ir 
toliau girdėti šią pamėgtąją 
radijo programą.

P. Viščinis yra gimęs Drus
kininkuose, kur jaunystėje 
gyveno žinomasis lietuvis me
nininkas M. K. Čiurlionis. Mo
kėsi ir veikė Vilniuje įvairių 
okupacijų metais ir nemažai jo 
veiklos Lietuvoje yra surišta 
su Vilniaus kraštu. Dabar jis 
nori sugrįžti į tą žemę, kurio
je tiek daug dienų praleista, 
tiek daug dėl jos kovota. Toks 
noras ir pasiryžimas yra svei
kintinas, nors Bostono ir apy
linkių lietuviams bus sunku be 
sidabro plaukais pasipuošusio 
Petro Viščinio!

Svečio iš Vilniaus monsinjoro KAZIMIERO VASILIAUSKO - arkikatedros klebono ir kunigų seminarijos rekto
riaus pagerbime Bostone. Iš kairės: Bostono lietuvių parapijos klebonas kun. ALBERTAS KONTAUTAS, mons. 
K. VASILIAUSKAS, PETRAS VIŠČINIS, kuris pasakė atitinkamą kalbą Nuot. E. Šulaičio

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, 830 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 
mūsų sandėlius.

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

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50 
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).
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Bostono lietuvių “Laisvės varpo” radijo programos vedėjas PETRAS 
VIŠČINIS (kairėje) Bostono lietuvių piliečių klubo salėje kalbasi su kom
pozitoriumi JERONIMU KAČINSKU Nuotr. Ed. Šulaičio

Trėmimai sovietų dokumentuose
Nors sovietinė “Geležinė už

danga” turėjo nemažai plyšių, 
pro kuriuos buvo galima stebė
ti komunistinės diktatūros lie
tuvių tautai daromas skriau
das, nors “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” be persto
jo draskė dailiai marginamas 
propagandos skraistes, - Lie
tuvai atgavus laisvę, pradėjus 
nepriklausomą gyvenimą, atsi
vožė archyvų dangčiai, leidyk
los sukruto leisti dokumenti
nes knygas, nuogais faktais pa
pildančias beveik jau nebesu- 
skaičiuojamas atsiminimų ti
radas.

Pirmoji tokia platesnės ap
imties knyga pasirodė Vilniu
je 1992 m. Tai “Lietuvos gyven
tojų genocidas, I tomas 1939- 
1941”, Filosofijos, sociologi
jos ir teisės instituto, Repre
sijų Lietuvoje tyrimo centro 
leidinys. Jį parengė B. Buraus- 
kaitė, M. Pilkienė, V. Radušis, 
V. Vosyliūtė. Įvado redakto
rius — L. Gadeikis. Leidėjai 
dėkoja rėmėjams - Audrai Mi
siūnienei, Lietuvių katalikų 
religinei šalpai, Lietuvių tau
tiniam kultūros fondui.

Antroji - “Lietuvos kovų ir 
kančių istorija”, pirmoji da
lis “Lietuvos gyventojų trėmi
mai, 1941, 1945-1952 m. Doku
mentų rinkinys”. Išleido Lietu
vos istorijos institutas ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdyba. Ši knyga spaudoje jau 
buvo labai plačiai aptarta, 
skirtingai įvertinta, sujudinu
si išeiviją.

Abi knygos pateikia daug 
duomenų apie lietuvių trėmi
mus. Dokumentai paimti iš so
vietinių archyvų atskleidžia 
trėmimų instrukcijas, smul
kius nurodymus, kaip suimti, 
ką ir kiek galima suimtiesiems 
pasiimti, kiek žmonių suvaryti 
į vagonus; nurodomos tremia
mųjų kategorijos, skaičiais pa
teikiamos statistikos, išvardi
namos vietovės, kiek iš kurios 
reikia suimti, kiek “iškeldinti”, 
kiek ir į kurias vietoves Sibi-

re nuvežti tremtinių, kuriose 
geležinkelio stotyse juos iš
laipinti ir 1.1.

Lyginant tas abi knygas, at
randama nemažai tų pačių 
tekstų, paimtų iš sovietinių 
archyvų. Savaime aišku, sovie
tinio saugumo terminologija 
instrukcijose daugeliu atve
jų neatitinka tikrovės; pvz. 
trėmimas pavadintas “iškeldi
nimu”. Taipgi nurodymai apie 
karšto maisto davinius, vaikų 
bei sergančių priežiūrą tėra 
būdingi įprastam komunisti
niam melui, propagandiniam 
tuščiažodžiavimui, kuriame 
glūdi nesakomi, bet “slaptai” 
suprantami priminimai ištiki
miems pareigūnams: sakyk vie
na, elkis sovietiškai pagal KGB 
stilių.

Sutikimas tų abiejų knygų 
nebuvo vienodas, gal iš dalies 
ir dėl to, kad pvz. pirmojoje 
yra net 48 psl. įvairių autorių 
paruoštas įvadas ir nukentėju
siųjų sąrašas pirmaisiais so
vietų okupacijos metais, kai 
antrojoje pasigendama išsames
nio įvado bei skaitytojus įspė
jančio visų autorių paaiškini
mo apie dokumentų autentiš
kumą ir jų atskleidimo tiks
lą. Be to, tikriausiai būta ir 
psichologinio momento: ruo
šiant pirmąją knygą, išeivių 
nuotaikos Lietuvos valdymo 
atžvilgiu buvo vienokios, o ant
rajai knygai pasirodžius - ki
tokios. Įvaizdis apie prorytie- 
tišką orientaciją negalėjo ne
turėti įtakos. Taipgi ir PLB da
lyvavimas tos antrosios knygos 
leidyboje, išankstiniai kreipi
niai į visuomenę, aukų rinki
mas ir, be abejonės, kiek įtemp
tas laukimas, kas čia pasiro
dys, - prisidėjo prie staigaus 
trenksmo, paskaičius ar suži
nojus apie tų paskelbtų doku
mentų tekstus, juolab kad išei
vijos dalis pasijuto angažuota 
per PLB.

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

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

Įvairaus pobūdžio nesutari
mų bei ginčų akivaizdoje už
mojis išleisti keliolika “Lie
tuvos kovų ir kančių istorijos” 
tomų nėra stabdomas. Vyksta 
persiorganizavimas, sudarant 
platesnį leidybos komitetą, į 
kurį pakviesti ir išeivijos at
stovai. Reikia tikėtis, kad “kai 
du stos - visados daugiau pada
rys”. Turbūt ir geriau. Bent 
jau taip, kad tas jautrus klau
simas nebesukeltų audrų ir 
įkarščių. Taipgi ir kai kuriuos 
nesutarimus dėl duomenų ga
lima išlyginti panaudojant 
ne vien tik sovietinius šalti
nius. Kor.

....12.00. ....15.00

Į GROUP

Gavėjas ;

Tel:

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

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

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) 
PACEVIČIUS
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą pra
šome kreiptis šiais 
telefonais: darbo 
tel. 905 896-3333 
(24 vai.); namų - 
905 524-3899;
FAX 905 848-5327.
Adresas: 1528 Dundas Street West, 

Mississauga, Ontario L5C 1E4
Parduodamas 2 miegamųjų, naujas, 
austrų statybos butas (condo) dau
giaaukščiame name, Palangoje, prie 
pat jūros. Dėl informacijos skambinti 

tel. 905 896-3333.



Akademinis šuolis per penkmetį
Vytauto Didžiojo universitetas Kaune po penkerių metų įtempto darbo

J. V. DANYS

Pradiniai žingsniai
Prof. Alfredas Smailys 1988 

m. rudenį dienraštyje “Kauno 
tiesa” pasiūlė svarstyti Vy
tauto Didžiojo universiteto 
atkūrimą Kaune. Ten veikė Po
litechnikos, Medicinos, Vete
rinarijos, Žemės ūkio institu
tai. Buvo pasigendama huma
nitarinių mokslų aukštosios 
mokyklos. Kaune esantieji 
mokslininkai ir Kauno visuo
menė stipriai rėmė pasiūly
mą, kaip ir užsienio lietuviai 
mokslininkai. Išrinkta orga
nizacinė taryba, jos pirminin
kas dr. Jurgis Vilemas, ir ne
trukus gautas Aukščiausios 
tarybos patvirtinimas.

Pirmieji mokslo metai pra
dėti 1989 rugsėjo 1 d. su trimis 
fakultetais: humanitarinių
mokslų, ekonomikos ir tiks
liųjų mokslų. Priimti 173 stu
dentai iš 805 kandidatų.

1989 m. pabaigoje išrink
tas senatas iš 96 narių. Stip
rinant ryšius su išeivijos moks
lininkais ir siekiant ryšių su 
Vakarų pasaulio kultūra bei 
švietimu pusė senatorių (48) 
išrinkta iš užsienio lietuvių 
profesorių, dėstančių užsie
nio universitetuose. Jie buvo 
įpareigojami vieną ar du se
mestrus dėstyti VD universi
tete. Kiti 43 išrinkti iš Lie
tuvos mokslininkų. Pirmieji 
du rinkti VDU rektoriai buvo 
— dr. Algirdas Avižienis, in
žinierius, kompiuterių eksper
tas (1990-92) ir dr. Bronius 
Vaškelis, humanitaras, litua
nistikos katedros vedėjas Ili
nojaus universitete (nuo 1993 

Pasikeitimai per 50 metų! Dr. Milda Danytė, Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune docentė, dovanojo savo tėvams Danutei ir Juozui, kaip prieškarinio 
Vytauto D. universiteto auklėtiniams, sportinius marškinius su atkurto 
VDU insignijomis “Vytauto Didžiojo universitetas”, lietuviškai ir loty
niškai. Milda Danytė, gimusi Kanadoje, dabar yra VDU anglų kalbos ir 
literatūros katedros vedėja, o Juozas Danys (Daniliauskas) buvo VDU 
hidrotechnikos katedros vedėjas 1941-44 metais

m.). Pirmaisiais metais rekto
riaus pareigas laikinai ėjo dr. 
J. Vilemas.

Per šį penkmetį keitėsi fa
kultetų skaičius, jų sąranga, 
mokslo planai. Šeštuosius 
mokslo metus universitetas 
pradėjo su 7 fakultetais: ap
linkotyros (jame yra biologi
ja ir fizika), verslo bei vady
bos, humanitarinių mokslų, in
formatikos (jame yra ir mate
matika), menų, socialinių 
mokslų ir teologijos.

Reformuotas teologijos fa
kultetas pagal susitarimą su 
Vatikano universitetų bei se
minarijų kongregacija veiks 
pagal jos reguliaminą. Tokio 
fakulteto moksliniai laipsniai 
pripažįstami visame pasauly
je. Tai vienintelis teologi
jos fakultetas Lietuvoje. Ja
me mokysis ir dvasiškiai, ir 
pasauliečiai.

Šeštaisiais VDU metais ru
dens semestras pradėtas su 
1,805 studentais; 330 siekian
čių magistro ir 130 — daktaro 
laipsnių. Bendras studijuo
jančių skaičius — 2,250 klau
sytojų.

Mokestis už mokslą 
specialybių studijose

Nepakankant gaunamų lė
šų iš valstybinio biudžeto, 
įvestas daliai studentų dali
nis mokestis už mokslą. Taip 
iš priimtų 441 pirmakursių 
127 mokės už mokslą. Pvz. 
anglų kalbos ir literatūros 
specialybės klasėn konkurso 
būdu priimta 20 studentų, ku
riems už mokslą nereiks mokė
ti, bet priimti į papildomą 

šios specialybės klasę 20 stu
dentų turės mokėti mokestį.

Iškilieji mokslininkai 
įjungiami į profesūrą

Atsikuriančiam universite
tui nelengva sutelkti kompe
tentingą akademinį persona
lą, ypač kai finansiniai ištek
liai nepakankami ir švietimo 
darbuotojų atlyginimai yra 
palyginti maži. VDU sėkmin
gai sprendžia šiuos sunkumus, 
sudarydamas Mokslo ir studi
jų sąjungą su eile Lietuvos 
studijų-tyrimų institutų, kaip 
tai su istorijos, lietuvių kal
bos, literatūros ir tautosakos, 
filosofijos, sociologijos ir tei
sės, matematikos ir informati
kos bei kitais. Taip sutelkiami 
žymiausi Lietuvos mokslinin
kai į VDU dėstytojų eiles. Jie 
yra tarp VD universiteto 62 
profesorių ir habil. daktarų 
ir 100 docentų bei daktarų. 
Dalis jų dėsto nepilną laiką.

Kai kurie atsikūrusio 
VDU bruožai

VDU modelis yra skirtingas 
nuo Lietuvoje veikusių aukš
tųjų mokyklų, kurios buvo 
centralizuotai kontroliuoja
mos vyriausybės ir kompar
tijos. Tarp VDU tikslų yra iš
ugdyti savarankiškai galvo
jantį asmenį, savo gyveni
mą grindžiantį demokratiš
kais, tautiniais principais, 
besiorientuojantį į Vakarų 
pasaulio kultūrą.

Minėtini du VDU mokslo 
planų bruožai siekiant studen
tus supažindinti su Vakarų 
kultūros ir gyvenimo pagrin
dais. Visiems studentams pri
valoma pirmuosiuose dviejuo
se kursuose studijuoti anglų 
kalbą. Šiandien anglų kalba 
yra tarptautinė kalba visose 
komunikacijos srityse.

Pastoviai kviečiami profe
soriai ir dėstytojai iš užsie
nio. Tai ne tik užsienio lietu
viai, bet ir įvairių tautybių 
profesoriai bei dėstytojai. Šia
me rudens semestre jų bus per 
20 iš šių kraštų: JAV, Kana
dos, Australijos, Japonijos, 
Norvegijos, Danijos, Vokieti
jos, Italijos.

Jau daug pasiekė VDU per 
pirmąjį atsikūrimo penkmetį. 
Studijuojančių ir studijas gi
linančių skaičius jau viršija 
2,200 (neplanuojama jo per 
daug didinti), jau išleistos 
dvi bakalaurų laidos, prade
dami išleisti magistrantai ir 
mokslo daktarai. Tai pareika
lavo, pastebi VDU prorekto
rius prof. Vytautas Kamins
kas (“Draugas”, 1994. IX. 17, 
p. 5. “Šeštuosius akademinius 
metus pradedant”) daug 
įtempto darbo per penkerius 
metus iš daugelio asmenų. Pri
dėčiau, nenuilstamo pasiryži
mo ir idealizmo dar labai ne
lengvosiose Lietuvos gyveni
mo sąlygose. Bet dar reikia 
daug darbo iki visiško įsitvir
tinimo.

Anglų kalba populiari
Praėjusią vasarą parvykusi 

atostogų į Kanadą docentė dr. 
Milda Danytė pasidalino kai 
kuria informacija. Ji yra gi
musi Kanadoje, studijavusi 
Otavos ir Toronto universite
tuose, įsigijo MA ir PhD laips
nius. Disertacijai rinko me
džiagą ir Londone, Anglijoje. 
Yra dėsčiusi Toronto univer
sitete ir Universite Sainte- 
Anne Church Point, Nova Sco
tia (anglų literatūrą).

VDU-te dėsto vienintelė iš 
užsienio jau penktus metus 
(nuo 1992 m. rudens, iš tikrųjų 
tai per visus pagrindinius 
VDU atkūrimo metus). 1992 m. 
pabaigoje senato buvo išrink
ta Anglų kalbos ir literatūros 
katedros vedėja.

Šį semestrą anglų kalbos 
mokosi 1,200 studentų (univer
sitete studijuoja, įskaitant 
siekiančius specialybių ir aka
deminių laipsnių — 2,250). 
Nors anglų kalba privaloma 
tik studentams pirmųjų dvie
jų kursų, bet siekiantieji 
specialybių ima ir aukštes
nius anglų kalbos kursus. Per
nai buvo 200 kandidatų į ang
lų kalbos specialistų klasės 
20 vietų. Šiais metais suorga
nizuota papildoma 20 vietų 
klasė, į kurią priimtieji turi 
mokėti papildomą mokestį, 
kad padengtų papildomas dės
tytojų išlaidas. Panašiai yra 
ir su verslo bei vadybos spe
cialybėmis.

Anglų kalbos ir literatūros 

katedroje dabar yra 38 profe
soriai bei dėstytojai. Anglų 
kalbos mokoma intensyviai 
mažomis grupėmis (iki 15 as
menų), todėl reikalingas di
desnis skaičius dėstytojų.

Ypač trūksta dėstytojų lite
ratūros kursams. Čia labai 
svarbi pagalba iš užsienio. 
Šį rudens semestrą iš užsie
nio yra penki: du iš JAV, po 
vieną iš Kanados, Norvegijos 
ir Australijos. Trys iš jų — ne
lietuviai.

Atvykstantieji paprastai 
dėsto vieną ar du semestrus 
kaip svečiai profesoriai, to
dėl nuolatos reikia ieškoti 
naujų. Pernai dienraštyje 
“Draugas” kelis kartus buvo 
skelbiamas kvietimas atvykti 
dėstyti. Nebuvo jokio atsilie
pimo iš lietuvių. Į panašų skel
bimą Amerikos akademinia
me biuletenyje gauta kelio
lika pasiteiravimų. Bet pa
aiškinus universiteto sąly
gas (mokamos tokios pat al
gos litais, kaip vietiniams 
dėstytojams ir aprūpinama 
butu, bet kelionės, buitinės 
ir dėstytojo mokymo medžiaga 
apmokamos paties atvykstan
čioje ar jo surastų fondų), 
nė vienas nesutiko atvykti.

Dr. M. Danytei tenka dėstyti 
daugiau ir įvairių kursų, kaip 
jau įsigyvenusiame universi
tete. Štai kas dėstyta per pas
kutinius dvejus metus (kursas 
dėstomas vieną semestrą, 15 
savaičių). Bakalaureato pro
grama: anglų literatūra I ir 
II, Kanados literatūra, įva
das į romaną, vertimai iš lie
tuvių kalbos į anglų, moderniz
mas. Pažengusiems ir magist
rantams: Šeikspyras, religinė 
poezija anglų literatūroje. 
Magistrantams: Viktorijos lai
kotarpio romanas, romanas po 
Antrojo pasaulinio karo, rink
tinės kūrybos analizė (atitin
kamai magistranto specialy
bei).

Trūksta specialybės knygų
Naujai kuriama VDU biblio

teka neturėjo jokių knygų iš 
anglų literatūros nei studen
tams, nei dėstytojams. Univer
sitetas neturėjo lėšų pirkti 
knygoms iš užsienio, juo la
biau studentai. Teko pasirū
pinti lėšų spausdinti kopija
vimo būdu paruoštas literatū
rines antologijūs, paskaitų 
konspektus. Iš jokių fondų pa
ramos negauta.

Per dvejus metus iš asmeni
nės savo bibliotekos dr. M. Da
nytė Kanadoje persigabeno į 
Kauną per 250 anglų literatū
ros knygų. Jos artimieji su
pirkinėjo jau naudotas anglų 
literatūros knygas iš univer
sitetinių bei privačių parduo
tuvių ir jas siuntė (per 700) 
VDU bibliotekai. Otavos bib
liotekose ji pasigamino apie 
100 kasečių su literatūros kla
sikų įrašais mokymo tikslams.

Panašios pagalbos dar rei
kės nemažai, nes katedrai, 
kaip ir universitetui, dar 
visko daug trūksta.

O kaip su buitiniais daly
kais?

Daug ko trūksta. Kai prieš 
porą metų Rusija nutraukė 
dujas, paskaitose visi buvo 
su apsiaustais. Buvo nepato
gu su pirštinėmis rašyti krei
da ant lentos. Praėjusią žie
mą buvo kiek geriau. Bet uni
versitetui sumažinus šildymą 
balandžio mėnesį, trūkstant 
pinigų, vėl reikėjo dviejų sto
rų vilnonių megstinių.

Atkurtas VD universitetas, 
pradėjęs iš nieko, jau pasie
kė labai daug nelengvose są
lygose. Pernai išleidęs pirmą 
bakalaurų laidą, pasiekė pil
no universiteto statusą. Šių 
metų laida pavasarį buvo jau 
ir daug gausesnė, ir įvaires
nė specialybėmis.

Lietuvis veikėjas ANTANAS RAŠYMAS su kandidatu į Toronto miesto 
tarybą (Ward 1) DAVID HUTCHEON

Vilniaus miesto delegacija, dalyvavusi urbanistikos programoje Kanadoje. Iš kairės: Vilniaus miesto vyr. archi
tektas DANAS RUSECKAS, Toronto miesto tarybos narys (Ward 2) KRIS KORWIN-KUCZYNSKI, Kanados urba
nistikos instituto Vilniaus skyriaus koordinatorė DALIA BARDAUSKIENĖ, Vilniaus miesto planavimo tarybos 
narys - architektas ROMAS DEVYNDUONIS, Vilniaus miesto tarybos pirmininkas VALENTINAS ŠAPALAS, 
ALDONA O'DONOHUE, lietuvių draugas Toronto miesto tarybos narys (Ward 3) - TONY O’DONOHUE, Vilniaus 
miesto tarybos deputatas bei miesto plėtojimo komisijos pirmininkas ALVYDAS KARALIUS

Pokalbiai su profesoriumi Arvydu Žygu III 
Amerikoje gimęs, užaugęs, mokslus baigęs, penkerius metus profesoriavęs Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, vadovavęs ateitininkų jaunimui Lietuvoje, gerai pažinęs atgimstančio krašto gyvenimą, dėsto 
savo mintis dabarties klausimais pokalbiuose su kunigu KAZIMIERU AMBRASU, SJ, Čikagoje

— Kokį įspūdį padarė Jums 
Lietuvos jaunimas? Ar nerei
kėtų didesnio suartėjimo Lie
tu vos ir išeivijos jaunimo ?

— Man didžiausią įspūdį 
padarė jaunuomenė, kuri per 
okupacijos laikotarpį buvo 
ta tylioji, nematoma pogrin
džio jaunuomenė. Ta jaunuo
menė, kuri buvo, sakykime, 
kun. Zdebskio, kun. Laurina
vičiaus, kun. Garucko, kun. 
Tamkevičiaus, kun. Gražulio, 
kun. Borutos auklėtiniai. Jie, 
šitie kunigai ir seselės, kurios 
šimtais — buvo jų ir eucharis- 
tiečių, ir apvaizdiečių, ir ka- 
zimieriečių, — dirbo tyliai, ty
liai auklėdamos jaunimą būti 
gerais katalikais. Tai buvo ty
lusis pogrindžio jaunimas, 
apie kurį mes žinojome iš “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos”, bet kurių pavardžių 
nežinojome. Ir tikrai nežino
jome kas jie yra.

Man padarė labai gilų įspū
dį tai, kad dirbo kaip aitvarai 
pasiaukodami, nebijodami pa
niekos ar pažeminimo, tyliai 
dirbo neieškodami nei garbės, 
nei praturtėjimo, nei kažko
kios sau naudos. Jie buvo iš
auklėti pasiaukojimo dvasio
je, kuri kartais Vakaruose 
yra išblėsusi net katalikų tar
pe. Nors ši katalikiška po
grindžio jaunuomenė buvo 
mažuma Lietuvoje, jinai vis- 
tiek turėjo savyje tokį didelį 
misijos pajautimą, kad dabar 
reikia apaštalauti tai jau
nuomenei, kuri sudarė dau
gumą, kuri nieko nežinojo 
apie Lietuvos praeitį, nieko 
nežinojo apie tautinę rezis
tenciją, kuri buvo labai pasi
metusi, kai sugriuvo komunis
tinės imperijos monopolis ir 
ta visa priespauda. Visa jau
nuomenė buvo prieinama, visa 
jaunuomenė buvo nuoširdi ir 
atvira.

Aš meldžiuosi, kad lietuviš
kas charakteris, kurį pama
čiau Lietuvos jaunimo tarpe, 
neišblėstų. Tas kuklumas, tas 
nuoširdumas, ta šventoji šyp
sena ir draugiškumas tikrai 
daugumoje Lietuvos jaunimo 
egzistuoja.

Buvo maža dalelė tokių žmo
nių, kurie pirmaisiais metais 
važiavo į Vakarus, važiavo į 
Ameriką atstovauti Lietuvai. 
Jie nebuvo patys geriausi at
stovai. Tie žmonės, kurie labai 
rūpinosi tautos atgimimu, ma
tė, kad dabar didžiulis dar
bas jų laukia Lietuvoje, ir jie 
neturėjo laiko važinėti po 
Ameriką. Jie neturėjo laiko 
važinėti į užsienį ir ieškoti 
asmeninių ryšių su užsienie
čiais.

Dabar yra labai svarbus lai
kotarpis, kuriame Lietuvos 
jaunuomenė ir išeivijos jau
nuomenė dar turi viena kitą 
artimai pažinti. Man atrodo, 
dar nesame susisėdę prie vie
no bendro stalo ir susikalbė
ję vienas su kitu, nes buvo la
bai daug darbų. Buvo katilas, 
kuris virė visokiausiais dar
bais ir akademinio gyvenimo 
atsinaujinimu, visokiausių 
studentiškų organizacijų kū
rimu. Stengimasis išvažiuoti 
į Vakarus ir pamatyti pasau
lį, išeivijos lietuvių jaunuo
menės atvažiavimas, susiti
kimas su giminėm, kelionės į 
manifestinius renginius yra 
dalinė proga vienas su kitu 
susipažinti ir pamatyti, kad 
iš tikrųjų esame broliai ir 
seserys, kurie penkiasdešimt 
metų buvome atskirti vienas 
nuo kito.

— Baigiant leiskite paklaus
ti, ar gerėja sušlubavusi svei
kata, kokie Jūsų ateities pla
nai, darbai ir ko linkite mūsų 
visuomenei?

— Čia dabar turiu išreikšti 
vėl didžiausią padėką Dievui, 
kad sveikata po truputį gerė
ja. Teko išgyventi ilgą laiko
tarpį — beveik aštuonių mė
nesių — kai buvo labai dideli 
skausmai. Ir kai žmogus esi 
surakintas skausmų, prarandi 
ir kūrybingumą, nes kai gyve
ni kūniškam skausme, negali 
nei dirbti, nei susikaupti. 
Ačiū Dievui, kad galėjau su
grįžti į Ameriką. Čia dabar 
yra puoselėjama nauja mokslo 
šaka, kuri vadinasi skausmo 
valdymu arba skausmo sutvar- 
dymu. Ir dabar gaunu gerų 
vaistų nuo skausmo.

Kai būnu aplinkoje, kurio
je yra šalta ir vėsu, esu labai 
darbingas ir mažai skausmo 
jaučiu. Vis dėlto gyvenimas 
yra labai pasikeitęs. Aš turė
siu visą gyvenimą vengti sau
lės. Šiluma man yra labai pa
vojinga, nes nuo to pakyla kū
no temperatūra, prasideda 
karščiavimas ir galvos skaus
mai. Dabar didžiausias užda
vinys yra išmokti džiaugsmin
gai gyventi su fiziniais trū
kumais ar su fizine negalia.

Turėjau daug patirties dirb
damas Lietuvoje su jaunimu ir 
studentais, kurie turėjo fizi
nių negalių. Tai didžiulė Die
vo dovana, kad pereidamas 
per šitą fizinio skausmo mo
kyklą, perėjau per tokias teo
logines studijas, kurių nebū
čiau gavęs universitete.

Ir dabar, sugrįžęs namo, irgi 
galėjau būti savo mamytei la
bai naudingas. Dievui esu la
bai dėkingas už tai, nes visą 
gyvenimą skraidžiau po pa
saulį - važiavau į Punską, į

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Mes patarnaujame pristatydami maisto komplektus, sudarytus Lietuvoje. Pristatymas 
į namus per 10 -14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

ŠVENTĖMS SIUNTINYS nr. 3
Kumpis rūkytas ......................... 2 kg
Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg
Sviestas.................................  500 gr
Miltai .......................................... 4 kg
Cukrus ..................................... 4 kg
Ryžiai ....................................... 1 kg
Kakava ................................... 400 gr
Arbata .................................... 200 gr
Kava pupelių............................... 500 gr
Kava tirpstanti ........................ 200 gr 

$137.00
PRIEDAS “MM": šprotai 5 dėž.; mėsos konservai 500 gr, silkės marinuotos 360 gr, 
vištienos sultinys 1 ind. - $14.00. PRIEDAS “NN": Asperinas - ASA 325 mg. 
200 tabl. import, iš Kanados arba Amerikos - $5.50

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

Braziliją, į studijas, į Lietu
vą. Turiu prisipažinti, kad bu
vau apleidęs savo tėvus ir pali
kęs Dievo valiai. Bet dabar tu
riu progą ir mamytei būti nau
dingas ir dėl to labai džiau
giuosi.

Dabar naudoju šį laiką stu
dijom. Kai buvau Lietuvoje 
įsivėlęs į akademinį darbą ir 
ateitininkišką veiklą, nebuvo 
laiko susikaupti, paskaityti, 
akademiškai tobulėti, o dabar 
prieinu prie pačių geriausių 
teologinių bibliotekų. Esu 
amerikietis, buvęs studentas, 
turiu visas teises naudotis 
bibliotekom.

Šiuo metu gilinuos į Vakarų 
pasaulio kontroversinę teolo
giją. Bandau surasti kur glūdi 
prieštaravimas Kat. Bendrijos 
mokymui. Tai problema su pa
klusnumo vertybe. Žmonės no
ri būti labai akademiški, la
bai inteligentiški, bet pamirš
ta, kad Kristus karštai meldė
si, kad mes būtume viena, kad 
išlaikytume vienybę. Man at
rodo, kad šitas dalykas kar
tais yra užmirštas mūsų tų gar
siųjų disidentinių teologų, 
kurie yra dabar labai smar
kiai pasisakę prieš Šv. Tėvą 
ir Kat. Bendrijos mokymą.

Lietuvai šis egzaminas da
bar prasidės. Ar Lietuva to
liau sugebės išlaikyti vien
tisumą katalikiškos bendruo
menės tarpe ir ištikimybę Kat. 
Bendrijai? Ar mes irgi, kaip 
Vakaruose, pereisime per šią 
teologinę krizę? Mano dabar
tiniai planai yra bandyti tą 
dalyką suprasti intelektua
liai, rašyti straipsnius, kurie 
būtų suprantami žmonėms, ne
turintiems teologinio išsila
vinimo, taip pat studentams, 
kurie turi teologinį išsilavi
nimą, kad galėtume užbėgti 
krizei už akių: nepakartoti 
tų pačių skausmingų klaidų, 
kurios įvyko Vakaruose po 
iškreiptos Vatikano II susi
rinkimo interpretacijos.

Lietuvoje esame laimingi ta 
prasme, kad esame mažytė 
šeima. Mažoje šeimoje tai ga
lima lengviau su visais bar
niais susidoroti. Tai mano lin
kėjimas Lietuvai ir išeivijai, 
Lietuvos bendravimui su išei
vija, kad nebijotume atsisės
ti prie bendro stalo, išsibar
ti, pasiginčyti, bandyti išsi
aiškinti. Bet nepamirškime 
paskui pasibučiuoti, paduoti 
vienas kitam ranką ir toliau 
dirbti kaip broliai bei sesės 
lietuviai, broliai bei sesės 
Kristuje.

• Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina tokią lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne 
mirtį. (J. Aistis)

Šokoladas..............................  300 gr
Šokoladiniai saldainiai .............  1 kg
Apelsinai ...................................  2 kg
Citrina šviežia ........................ 500 gr
Medus..................................... 500 gr
Aliejus ....................................... 3 lt.
Vištienos sultinys.................... 1 ind.
Marinuota silkė ...................... 360 gr
Prieskoniai.............................  200 gr
Riešutai skardinėje sūdyti .....  200 gr



Filosofą Girnių prisimenant
PAULIUS JURKUS

Filosofai tautoje užima iš
skirtinę vietą. Sugebėdami 
atitrauktai mąstyti, analizuo
ti laiko problemas ir padaryti 
reikiamas išvadas — atskleisti 
laiko rūpesčius, jie pasidaro 
lyg tautos vadai. Jų filosofi
niai raštai turi įtakos tautai. 
Toks buvo ir velionis filoso
fas dr. Juozas Girnius, ryški
nęs tremties lietuvių proble
mas — lietuvybės išlaikymą, 
atskleidęs mūsų laiko žmo
gaus tragizmą.

Šis filosofas mirė 1994 m. 
rugsėjo 13, antradienį, 8 v.r., 
savo namuose Bostone po sun
kios ligos. Atsisveikinimo Mi
šios, aukotos vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, su keletu kuni
gų, buvo rugsėjo 16 d. Šv. Pet
ro šventovėje, So. Bostone. 
Velionies pelenai bus palai
doti Lietuvoje.

Liko žmona Ona Penkaus- 
kaitė-Girniuvienė, trys sūnūs, 
visi mokslo daktarai: Saulius
— istorikas, Ramūnas — fizi
kas, Kęstutis — filosofas. Bos
tone liko brolis Antanas, in
žinierius. Lietuvoje liko du 
broliai ir sesuo. Vienas bro
lių yra kunigas.

♦ * ♦
Dr. Juozas Grinius gimė 1915 

m. gegužės 25 d. Sudeikiuose, 
bažnytkaimyje prie Alaušo 
ežero, Utenos apskr. (Iš čia ir 
jo dažnai vartotas slapyvar
dis — J. Alaušius). Utenos gim
naziją baigė 1932 m. Jau gim
nazijoje ryškėjo jo palinkimas 
į filosofiją. Tų pačių metų 
rudenį įstojo į VDU Teologi
jos-filosofijos fakulteto filo
sofijos skyrių. Jį baigė 1936 
m. filsofijos licenciato laips
niu. 1936-38 m. studijas gili
no užsienyje: metus klausė 
Louvain’o universitete, po se
mestrą — Freiburg’e i. Br. (pas 
M. Heidegger’į) ir Paryžiuje
— Sorbonoje.

Trumpai dirbo VDU techni
kos fakulteto bibiliotekoje, 
vėliau mokytojavo Aklųjų in
stitute. Laikinosios vyriausy
bės paskirtas filosofijos da
lykų dėstytoju filosofijos fa
kultete vyr. asistento titulu. 
Be filosofijos dalykų, dėstė 
psichologiją ir bendrąją moks
linio darbo metodiką. Tai buvo 
vokiečių okupacijos metai. Čia 
ryškėjo jo literatūros pomė

Naujos knygos
Labai rūpestingu 175 psl. lei

diniu “Baltos lankos” Vilniuje 
1994 m. išleido informatyvią 
apie Lietuvos leidyklas knygą, 
pavadintą “Dirvos’ bendrovė 
knygoms leisti 1918-1940 m.” 
Autorius - Vladas Žukas. Lei
dėjai - “Dirvos” bendrovės 
steigėjų palikuonys: Mari
ja Dundzilaitė-Abromaitienė, 
Antanas Dundzila, Birutė Siru- 
tytė-Drungienė, Marija Siru- 
tytė-Kuprienė. Kruopščiai pa
ruošta informacija, net su nuo
traukomis ir asmenvardžių ro
dykle. Turiny - Bendrovės 
įsteigimas (1993 m. vasarą 75 
m. sukaktis nuo to laiko, kai 
Vilniuje knygininkas Adomas 
Dundzila ir mokyt. Bronius Si
rutis nutarė steigti bendrovę 
knygoms leisti).

Rašoma apie knygų ir perio
dinių leidinių spaustuves, apie 
knygų reklamą ir prekybą lais
voj Lietuvoj ir vokiečių bei so
vietų okupacijų metu; apie 
“Dirvos” knygynus Marijampo
lėj, Kaune. Pilnas vaizdas šių 
knygos mylėtojų veiklos. Tira

gis, aplink save subūrė rate
lį studentų, kurie domėjosi 
poezija, Vakarų literatūra, 
ryškino egzistencializmą.

1944 m. vasarą pasitraukė 
į Vokietiją. Karą praleidęs 
kaimelyje prie Lichtenfelso, 
įsijungė į lietuvių pabėgėlių 
stovyklos gyvenimą, 1946-49 m. 
mokytojavo Nuertingene, vė
liau Schwaebisch Gmuendėje. 
1949 m. atvyko į Ameriką, kvie
čiamas pranciškonų, apsigy
veno prie vienuolyno Greene, 
Maine. Čia turėjo sąlygas baig
ti disertaciją, 1951 m. įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį 
Montrealio universitete. Di
sertaciją skyrė J. Jasperso 
filosofijai. Nuo 1953 m. pra
dėjo dirbti “Lietuvių enciklo
pedijoje” Bostone. Nuo 1947 
m. “Aidų” ir nuo 1952 m. “Li
teratūros lankų” redakcijų ko
lektyvų narys. “Aidų” žurnalą 
redagavo nuo 1965 iki 1980 m.

Išspausdinti veikalai
Velionis daug rašė. “Lietu

vių enciklopedijoje” paskelbė 
daug straipsnių filosofijos 
klausimais. Atskirais straips
niais spaudoje filosofavo ak
tualiais dabarties klausimais. 
Jo disertacijos santrauka apie 
Jasperso filosofiją buvo iš
spausdinta “Aiduose” 1951-52 
m.; atskirai išleista antrašte 
“Laisvė ir būtis” 1953 m.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo dar
buose II, 1939 m. išspausdi
no “Egzistencialistinė filo
sofija ir ateities filosofa
vimo rūpesčiai”. 1939-40 m. 
bendradarbiavo “Židinyje”, 
nuo 1946 m. savo straipsnius 
skelbė “Aiduose”, “Tremties 
mokykloje”.

Šalia filosofijos domėjosi 
estetikos ir literatūros klau
simais. Savo straipsnius daž
nai pasirašydavo J. Alaušiaus 
slapyvardžiu. Atskirai išlei
do “Lietuviškojo charakterio 
problema” 1947 m. (atspausta 
iš “Žiburių”) ir “Tautiniai mū
sų uždaviniai tremtyje” 1947 
metais.

Tremtinio lietuviškumo pro
blemas nagrinėjo veikale 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
1961 m. (J. Zarinio išversta į 
latvių kalbą 1963 m.).

Rūpėjo jam ir ateistinės pro
blemos — 1964 m. išleido vei
kalą “Žmogus be Dievo” (stam

žas 1,000. Kaina - sutartinė. 
Gaunama leidykloj “Baltos lan
kos”, 2600 Vilnius, Universite
to 6, Lietuva.

Antano Mikalajūno “Motinų 
motina”, išleista Kaune 1994 
m. Tai antroji A. Mikalajūno 
išleista knyga iš jo gyvenimo 
įspūdžių ir mąstymų. Šioje kny
goje, pailiustruojant žinomų 
lietuvių poetų kūryba, ypač 
pagerbta motina, jo paties ir 
bendrai žmonijos motina, jos 
reikšmė.

Viršelis - dail. A. Šakalio. 
Tiražas - 3,000. “Spindulio” 
spaustuvė, 3000 Kaunas, Gedi
mino 10, Lietuva. Literatūri
nis A. Mikalajūno bendradar
bis - Alb. Laurinčiukas. An
tanas Mikalajūnas - savamoks
lis, labdarys, daug padedąs 
Lietuvai ekonomiškai. A.

Atsiųsta paminėti
SEPTYNIOSE JŪROSE, nuoty

kių apybraižos. Sudarė Bronys 
Stundžia. Lietuvos rašytojų są
jungos leidinys, Vilnius 1994. 240 
psl. ir kieti viršeliai. Redagavo 
J. Nainys, spausdino “Vilties” 
spaustuvė Vilniuje. Tiražas — 
2000 egz. Kaina sutartinė. 

bus veikalas, 564 psl.). Toliau
— “Idealas ir laikas” 1966 m. 
(žvilgsnis į dabarties ateiti- 
ninkiją ir lietuviškąją išeivi
ją); monografiją “Pranas Dovy
daitis” 1975 m. (knyga 808 psl.). 
Suredagavo St. Šalkauskio 
raštų 3 tomus, parengė biogra
fines apybraižas Pr. Kuraičio 
raštų rinktinei ir J. Keliuočio 
atsiminimams. Rašė plačią 
monografiją apie Juozą Bra
zaitį, bet jos nebaigė.

Skaitė pagrindines paskai
tas: Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos VIII suvažiavime 
1970 m. (atspaudas “Tauta kaip 
žmogiškoji tikrovė”), I, II, ir
IV Mokslo bei kūrybos simpo
ziumuose Čikagoje, Pasaulio 
lietuvių katalikų kongrese 
Toronte 1984 m. 1972 m. gavo 
Ohio gydytojų premiją, 1975 m.
— Lietuvių kat. mokslo akade
mijos premiją už mokslinį 
darbą.

Kolektyviniuose veikaluose 
paskelbta: “Liberalizmas ir 
krikščionybė” (“Lietuviškas 
liberalizmas” 1959 m.), “Isto
rinė krikščionių atsakomybė” 
(Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimo darbai,
V tomas, 1964 m.); “Visumos 
žvilgsnis į mūsų egzodo lite
ratūrą” (“Lietuvių literatūra 
svetur” 1968 m.).

Nuo gimnazijos laikų reiš
kėsi ateitininkuose. Gyven
damas Amerikoje, buvo Atei
tininkų federacijos tarybo
je ir ateitininkų federaci
jos vadas 1963-1967 m. Skaitė 
įvadines paskaitas ateitinin
kų kongresuose. Reiškėsi ir 
Lietuvių fronto bičiulių veik
loje, buvo jos tarybos nariu. 
Buvo ir JAV LB taryboje. Pa
rašė įvadą ir žemininkų kar
tos antologijai “Žemė”.

Artimiausi jo draugai ir bu
vo poetai, rašytojai bei kiti 
menininkai.

Jo netektis yra didelis nuo
stolis ne tik filosofijos moks
lui, bet ir lietuviškai visuo
menei. Jo idėjas reikia dar 
skleisti. Tikriausiai yra likę 
įvairių kitų raštų, kuriuos bū
tų galima surinkti į atskirą 
tomą ir išleisti, nes velionis 
sugebėjo sugestyviai filoso
fuoti, išryškinti mūsų laiko 
žmogiškosios ir tautinės eg
zistencijos rūpesčius. Jo raš
tai pradėti leisti ir Lietuvoje.

Vytautas Vaitiekūnas, VIDUR
NAKČIO SARGYBOJE II. Rinkti
niai raštai. Redagavo Antanas 
Sabalis. Knygos viršelis - Pau
liaus Jurkaus. Leidėjas - Į lais
vę fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti. Čikaga, 1994 m., 375 psl. Kai
na - $10 JAV, pasiuntimas - $2.75. 
Leidinys gaunamas “Drauge” ir 
pas platintojus.

Pilypas Narutis, TAUTOS SUKI
LIMAS 1941”, prisiminimai, 404 
psl. ir viršeliai, gausiai iliustruo
tas leidinys, pirmoji dalis, 1994 m. 
Viršelis dail. A. Sutkuvienės. Spaus
dino McNaughton and Gunn Ine. 
spaustuvė, Saline, MI. Kaina 17 
JAV dolerių. Leidinį platina kny
gų platintojai.

Kęstutis Radvilėnas, KAI SIAU
BAS ATĖJO. Antrojo pasaulinio 
karo dienoraštiniai prisiminimai. 
178 psl. ir viršeliai. Tech, redak
torius S. Birgelis. Išleido “Auš
ros” leidykla Punske, 1993 m. Ti
ražas 700 egz. Kaina nepažymėta.

Juozas B. Laučka, ŽVILGSNIAI 
ANAPUS ATLANTO- Asmenys, 
įvykiai, knygos. Redaktorius — 
Romualdas Norkus, techninė re
daktorė —- Irena Kaminskienė. 
Išleido “Žuvėdra”. Vilnius, 1994 
m., 184 psl. Tiražas — 1000 egz. 
Spausdino “Ryto” spaustuvė Klai
pėdoje.

Žymusis lietuvių tautos filosofas a.a. dr. JUOZAS GIRNIUS Nuotr. Vyt. Maželio

Profesorei ir poetei 
A. a. Elena Valiūtė-Tumienė, gimusi 1920. II. 16 Šilalėj, 

Tauragės aps., mirusi 1994. X. 21
ALĖ RŪTA

Elena Valiūtė Kaune bei 
Vilniuje studijavo anglistiką, 
literatūrą ir pedagogiką, stu
dijas gilino Karaliaučiuje ir 
Hamburg’e. 1951 m. atvykusi į 
Los Angeles tęsė studijas Im
maculate College ir Kaliforni
jos universitete. 1958 m. gavo 
magistrės laipsnį už darbą 
“Moterys T. S. Eliot kūryboj”. 
1964 m. už disertaciją “L.N. 
Tolstojaus itt.R. Rolland’o li
teratūrinė giminystė” gavo fi
losofijos daktarės laipsnį. Vi
sa tai pasiekė teisininkui Her
manui Tumui, jos vyrui, dir
bančiam fabrike ir padedan
čiam auginti sūnų Vydūną.

EI. Tumienė mokytojavo Ši
lalės gimnazijoje, Prekybos 
mokykloje ir lietuvių gimna
zijoje Vokietijoj, Paramount 
Senior gimnazijoj Los Ange
les. Dirbo lektore Immaculate 
Heart kolegijoj, o vėliau iki 
pensijos — Kalifornijos uni
versitete Fullerton, Calif. Stu
dentų buvo labai mėgstama.

Visuomenininkė-ateitinin- 
kė; “Giedros” korp. pirminin
kė (1939-40), pavasarininkių 
vadovė. Amerikoj — Lietuvių 
rašytojų draugijos ir Dailiųjų 
menų klubo (Los Angeles) na
rė, “Lietuvių dienų” žurnalo 
literatūrinės dalies redakto
rė (1956-58). Los Angeles 
mieste veikli ateitininkuose, 
Lietuvių bendruomenėje, Šv. 
Kazimiero parapijoje — tal
kino klebonui prel. Jonui 
Kučingiui, su kuriuo buvo 
artima nuo Šilalės laikų. Mo
kė jaunimą tautinių šokių, da
lyvavo Fronto bičiulių ruošia
muose literatūros vakaruose, 
jų programose ...

Malonaus būdo moteris, lin
kusi visus užjausti ir padėti 
visiems.

Poetė, Ne tik periodikoj 
spausdino savo eilėraščių, 
bet ir išleido knygų: “Kara
liai ir šventieji” — 1958, “Gin
taro šalies baladė” — 1988. 
Literatūros, estetikos temo
mis rašė “Moteryje”, “Lietu
vių dienose”, “Drauge”, “Ai
duose”. Amerikiečių tarpe po
puliarino Donelaičio ir Bern. 

Prieš 30 metų kai visi dar buvome Jauni ir linksmi ... Iš dešinės: prof. dr. 
E. Tumienė, Marius Katiliškis. Br. Raila, Bern. Brazdžionis, Alė Rūta

Brazdžionio poeziją. Jau ruo
šė naują savos poezijos kny
gą. Deja, nusilpusi širdis nu
stojo plakusi — ramiai mirė 
miegodama naktį 1994 m. tarp 
spalio 21-22 dienos, Kolora
do valstijoje, kur buvo išvy
kusi gyventi arčiau sūnaus 
šeimos.

Jos palaikai bus palaidoti 
Šilalės kapinėse prie vyro 
Hermano, mirusio prieš de
šimtmetį.

Liko sūnus — medicinos dr. 
Vydūnas, marti Jeannie, vai
kaičiai — Aistis, Mantas ir ma
žoji (“princesė”) Agnė.

A. a. Elenos Tumienės šei
mos adresas: Dr. Vydūnas Tu
mas, P. O. Box 922, Alamosa, 
Colorado 81101, USA.

Kaip gimęs kūdikis...
Kai žvelgiu į Tavo 
Kryžių, Viešpatie, - 
IHan regis, pats niekingiausias 
Pasaulyje esu žmogus: 
Be sąžinės, ištižęs ir 
Pats kaltesnis
Už visas padarytąsias skriaudas.

Atleisk, atleisk,
Kantrusis Jėzau, 
Už mano artimąją 
Ir mano nuodėmes visas ...

Man gėda dėl tavą žaizdą, 
Dėl kiekvienos mėlynės, 
Rando ir sopės, -
Tai aš kapojau Šventą Kūną, 
Daužiau ir tyčiojausi iš Tavęs ...

Atleisk, -juk Tu gali atleisti viską. 
Net Judui, Jei prašęs būtą, - 
Tad atleisk ir man senas, 
Net būsimas klaidas.

Bučiuoju almantį kiekvieną 
kraujo krešulį.

Magdalenos ašarom vilgau kojas, 
Pervertas vinim,
Už žmonijos kraupią gėdą - 
Erškėčiais apipintą Tavo galvą, - 
Tiesiu aš virpančias nuo atgailos 

rankas.

Kaip gimęs kūdikis
Prieš Tave trokštu visad būti, - 
Vien Tau dėkot, aukoti ir kentėt. 
Atleisk, atleisk, o Kristau, 
Pasaulio, mano ir visos tautos 

kaltes...
Kun. K. J. Ambrasas, SJ,
Kanada
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0 KULTMEJE VEIKLOJE
Baltimorės lietuviai 1994 m. 

birželio 17 d. J. Gužausko inicia
tyva sušauktam susirinkime nuta
rė įsteigti šios kolonijos archy
vą Lietuvių namuose. Pradžia pa
daryta su velionies Broniaus Me
delio palikta archyvine medžia
ga, kurią giminės, mirus Stasei 
Medelienei, atidavė J. Gužausko 
globai. Lietuvių namų ir Balti
morės tautinio knygyno vadovams 
sutikus, didžioji archyvinės me
džiagos dalis jau pervežta į Lie
tuvių namus. Archyvo projektą 
sutiko paruošti H. Gaidis ir su 
J. Gužausku sudaryti laikiną stei
gėjų komiteto vadovybę.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus šią vasarą čikagiečiams su
rengė rugpjūčio 19 d. atidarytą 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivių dailės dar
bų parodą. Jai buvo sutelktas pus
šimtis grafikos technika atliktų 
darbų, kuriuos sukūrė 15-18 metų 
paaugliai. Dailės skyrius, M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje įsteig
tas 1969 m., priima talentingus 
11-12 metų vaikus. Juos ten sep
tynerius metus tapybos, grafikos, 
skulptūros, dailės istorijos mo
ko žymieji lietuvių dailininkai 
ir pedagogai. Panašiai elgiamasi 
ir su anksčiau įsteigtų skyrių mu
zikai bei šokiui talentingais vai
kais. Jie taip pat priimami kon
kursinės atrankos būdu. Po septy- 
nerių metų specializuoto moky
mosi visų skyrių moksleivių lau
kia studijos Vilniaus dailės aka
demijoje, Lietuvos muzikos aka
demijoje, o baleto šokėjų — Lie
tuvos operos ir baleto teatre Vil
niuje.

Rašytojo Mariaus Katiliškio 
(1915-1980) aštuoniasdešimtosios 
gimimo metinės jau pradedamos 
minėti Lietuvoje. Mat skirtingas 
gimimo datas pateikia mūsų ir jų 
enciklopedijos. Pasak Bostone 
išleistos “Lietuvių enciklopedi
jos”, M. Katiliškis gimė 1915 m. 
rugsėjo 15 d. Kitokios nuomonės 
yra vilniškės sovietinės “Tarybų 
Lietuvos enciklopedijos” redak
toriai. Jiems M. Katiliškis gimė 
1914 m. rugsėjo 26 d. Jam skirtą 
vakarą jau surengė viešojoje Kau
no bibliotekoje veikiantis Rober
to Keturakio vadovaujamas gyvo
jo žodžio almanachas “Ąžuoly
nas”. Vakare dalyvavo ir prane
šimus padarė du literatūros kri
tikai iš JAV — Algirdas Titus An
tanaitis ir prof. Rimvydas Šilba
joris, šiuo metu abu dirbantys 
Vytauto Didžiojo universitete. 
A. T. Antanaitis savo praneši
mą pradėjo prisiminimais iš tų 
laikų, kai jam ir M. Katiliškiui 
teko dirbti pianinų gamykloje 
Čikagoje ir kai jie abu svajojo 
pasistatyti namus. Jis taipgi kal
bėjo apie M. Katiliškio parašy
tus romanus “Užuovėja” (1952), 
“Miškais ateina ruduo” (1957), 
“Išėjusiems negrįžti” (1958) bei 
jų išleidimą. Prof. R. Šilbajoris 
džiaugėsi M. Katiliškio “Užuovė
jos” meniniais slėpiniais, kalbos 
unikalumu. Ištraukas iš M. Kati
liškio kūrinių skaitė aktoriai Rū
ta Staliliūnaitė, Saulius Bagaliū- 
nas ir “Ąžuolyno” atstovė Daina 
Kazlauskienė. Programon įsijun
gė ir VDU studentų folklorinis 
ansamblis.

Vieneriais metais paankstin
tas rašytojo Mariaus Katiliš
kio gimimo aštuoniasdešimtmečio 
metines specialiu seminaru jau 
paminėjo ir Pasvalio centrinė 
biblioteka. Vidos Bielskytės pra
nešimu “Dienoje”, šia proga cent
rinė Pasvalio biblioteka buvo pa
vadinta Mariaus Katiliškio vardu. 
Mat II D. karo metais jam teko jo
je dirbti dar savo tikrąja Albino 
Mariaus Vaitkaus pavarde. Lietu
vos rašytojų sąjunga pritarė M. 
Katiliškio vardo suteikimui Pa
svalio bibliotekai. Centrinės 
bibliotekos pastatą dabar jau pa
puošė iškaba su M. Katiliškio var
du, o bibliotekos vidų — jauno 
pasvaliečio dailės studento Li
no Janulevičiaus sukurtas barel
jefas. M. Katiliškio kūrybinio 
seminaro proga rengiamai paro
dai penkias velionies knygas iš 
Čikagos atsiuntė poetė Liūne Su
tema, jo našlė. Tarp bibliotekai 
atsiųstų M. Katiliškio knygų yra 
jo pirmasis novelių rinkinys “Pra
silenkimo valanda” (1948) ir pas
kutinis romanas “Pirmadienis 
Emerald gatvėje”, parašytas 1965 
m., išleistas 1993 m. Nuotraukų 
buvo gauta iš M. Katiliškio sūnė
no Benedikto. Čikagietė prof. 
Violeta Kelertienė atsiuntė mo
nografiją “Išėjęs negrįžti”. Se
minaro dalyviams Liūnės Sutemos 
eilėraštį “Vendeta”, skirtą M. 
Katiliškiui, skaitė aktorė O. Dau
tartaitė, o jo kūrinius — aktoriai 
P. Venclova ir V. Bagdonas.

Pasaulio dzūkų kongresas įvyks 
Alytuje 1995 m. vasarą. Jam jau 
tų metų pavasarį norima išleisti 
pirmąjį Dzūkijos poetų almana
chą “Tėkmė”. Šio leidinio orga
nizatorius yra poetas Stasys Šmi- 
gelskis. Sumanymą patvirtino 
Alytaus miesto valdybos kultū
ros skyrius ir jo reikalus tvarkanti 
viceburmistrė O. Suncovienė. Ei
lėraščių planuojamam almanachui 
tuojau pat atsiuntė 22 poetai. 
Spėjama, kad jų pačiame Alytuje 
ir jo rajone yra apie 120, bent 
tokių, kurie save laiko poetais.

Vilniuje nuo 1994 m. pavasa
rio archeologai atlieka kasinėji
mus prie Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmų vakarinės dalies, 
kuri XV-XVIII š. rėmėsi į Vil
niaus katedrą. Ten esančiame 
vidiniame kieme, šią vasarą ati
dengus XV š. kultūrinį sluoksnį, 
buvo rasta įvairaus dydžio apde
gusių akmeninių sviedinių, keli 
šimtai rankinio lanko strėlių ant
galių bei kitų apdegusių geleži
nių dirbinių. Archeologo Adolfo 
Tautavičiaus nuomone, tai turbūt 
yra Vilniaus pilies arsenalui pri
klausę ginklai, nukentėję 1409 m. 
gaisre ir išmesti šiukšlių duobėn.

Penktąjį “Poetinį Druskinin
kų rudenį” spalio 15-16 d.d. su
rengė Druskininkų kultūros sky
rius ir Lietuvių PEN centras, va
dovaujamas Kornelijaus Platelio. 
Programon buvo įtraukta teorinė 
konferencija “Tekstai ir konteks
tai”, susitikimai su poezijos mė
gėjais, naktiniai jos skaitymai, 
konkursai. Pagrindinis dėmesys 
teko Jotvingių premijai, 1985 m. 
įsteigtai poeto Sigito Gedos, no
rėjusio pakeisti sovietines. Jot
vingių premija buvo pradėta skir
ti dar prieš “Poetinio Druskinin
kų rudens” įjungimą į metinių ren
ginių eiles. Jotvingių premijas 
jau yra laimėję Lietuvos ir išei
vijos poetai — Kornelijus Plate
lis, Vytautas Bložė, Alfonsas Ny- 
ka-Nyliūnas, Kazys Bradūnas, 
Henrikas Čigriejus, Henrikas Na- 
gys, Donaldas Kajokas ir latvis 
Knutas Skujeniekas. Šiemetinė 
Jotvingių premija įteikta ją įstei
gusiam Sigitui Gedai už jo naują 
eilėraščių rinkinį “Babilono at
statymas” bei jo ankstesnius eilė
raščius. Judita Vaičiūnienė savo 
ode laimėjo Druskininkų 200 me
tų sukakčiai paskelbtą poezijos 
konkursą. Geriausiu anoniminio 
eilėraščio autoriumi buvo pri
pažintas poetas Valdas Gedgau
das. Premiją įteikimo vakarą 
“Anykščių šileliu” papildė Lie
tuvos filharmonijos baritonas 
sol. Danielius Sadauskas. Paties 
vysk. Antano Baranausko melodi
ją, remdamasis liaudies daini
ninkų atmintimi, yra atkūręs kom
pozitorius Vytautas Juozapaitis.

Lietuvos žemės ūkio akademi
ja, įsteigta 1924 m. spalio 15 d. 
Dotnuvoje, dabar veikianti No
reikiškėse, Kauno rajone, savai
tę trukusiais renginiais paminėjo 
veiklos septyniasdešimtmetį. Jos 
agronomijos, miškų, vandens 
ūkio, žemėtvarkos, ekonomikos 
ir inžinerijos fakultetų dieniniai 
skyriai dabar turi 1.690 studen
tų, o 1.470 mokosi neakivaizdi
niu būdu. Sukakčiai buvo skirta 
tarptautinė mokslinė konferen
cija “Šiuolaikinės žemės, miškų 
ir vandens ūkio problemos”. Pra
nešimus skaitė ne tik Lietuvos 
mokslininkai, bet ir svečiai iš 
Latvijos, Vokietijos, Danijos, 
Lenkijos. Konferencijos daly
viams buvo surengtas šventinis 
akademijos studentą choro “Dai
na” koncertas ir “Žemynos” an
samblio vakaronė. Tabariškių 
šventovėje buvo atnašaujamos 
sukakčiai skirtos Mišios, pa
šventinta LŽŪA vėliava. Iškil
mingame septyniasdešimtmečio 
posėdyje kalbėjo dabartinis 
LŽŪA rektorius R. Urbonas, 
Lietuvos žemės ūkio ministeris 
R. Karazija,' Danijos karališko
jo žemės ūkio ir veterinarijos 
universiteto atstovas J. Peder- 
sonas. Akademijos prof. Anta
nui Stancevičiui suteiktas aka
demiko garbės vardas. Prie cent
rinių rūmų atidengti paminklai 
dviem rektoriam: pirmajam 1924- 
28 m. rektoriui Povilui Matulio
niui (1860-1932) ir 1934-40 m. rek
toriui Vincui Vilkaičiui (1892- 
1943). Pastarasis mirė ištremtas 
Jakutijon. LŽŪA trečiuosiuose 
rūmuose atidarytas studentų kraš
totyrininkų kaimo etnografijos 
muziejus. Per septynias dešim
tis veiklos metų LŽŪA paruošė 
ir diplomus įteikė apie 27.000 
žemės, vandens ir miškų ūkio spe
cialistų, išleido apie 320 vadovė
lių, mokymo priemonių, 2.200 
monografijų, brošiūrų ir kitų lei
dinių. V. Kst.
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DRISIKĖLIMO 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

------7-----  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1 \8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

Pasaulio krepšinio pirmenybių metu Toronte 1994 m. rugpjūčio pradžio
je susitikę: Lietuvos krepšinio federacijos pirmininkas prof. St. Stonkus 
(dešinėje), federacijos generalinis sekretorius Alg. Ivašauskas ir Audrius 
Šileika (centre), ŠALFASS-gos pirmininkas

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 4.75%

180-364 d. term, ind.......... 5.25%
1 metų term, indėlius........ 5.75%
2 metų term, indėlius...... 6.00%
3 metų term, indėlius...... 6.25%
4 metų term, indėlius...... 6.50%
5 metų term, indėlius...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuočirftčlu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ................ 9.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.50%

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

Dalis jaunųjų lietuvių lankiusių Leono Rautinš’o krepšinio mokyklų (Rau- 
tins-House International Basketball School) Toronte 1994 m. liepos 18-22 
ir rugpjūčio 2-5 dienomis Nuotr. St. Ignatavičiaus

mavimą? Dalis žaidėjų grįžo į Vil
nių, pajėgi gynėja R. Kreivytė pe
rėjo į “Laisvę”, taip pat iš pajėgiau
sių šalies krepšininkių puolėja J. 
Štreimikytė (22 metų, 189 cm) išvyko į 
Prancūziją. Kauno “Laisvę” sustip
rino sugrįžusios iš Slovakijos ša
lies rinktinės žaidėjos D. Kurtinai
tienė ir J. Jonkutė.

“Lietuvos ryto” vertinimu geriau
sių žaidėjų tarpe pirmauja Kauno 
“Laisvės” puolėja Dalia Kurtinai
tienė - 47 tšk. Sekanti Birutė But
kutė - 43. “Laisvės” taiklioji Ne
ringa Zakalskienė - 38, iš Vilniaus 
į Klaipėdą persikėlusi Rima Jucy
tė - 37, “Laisvės” žaidėja Ingrida 
Jonkutė - 36, Žiedūnė Cijunčikienė 
iš “Telerinos” ir Radvila Žeimytė 
iš “Universiteto” - po 35.

Iš “Lietuvos ryto”

/MvM' lietuvių
■fili KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

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

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

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E23M
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių 

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas ^dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas • prieplaukos agaražai atvoros «židiniai • virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas • šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. *18 metų 
patirtis • Nemokamas įkainavimas • Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 
Namų: 905-277-0814

2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 
Toronto, Ontario M8V 1B6

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

drauda
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
• ” 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Negalutinis 1995 m. varžybinis 
kalendorius

(Žymesnieji sportinio gyvenimo 
įvykiai 1995 m. Kai kurios datos ir 
vietos jau paaiškėjusios, kitos - 
dar tik planuojamos).

V-jų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių kalnų (alpinistinės) slidinė
jimo varžybos numatomos 1995 m. 
vasario 23, 24 ir 25 d.d. Kanadoje. 
Data dar nėra galutinai patvirtinta. 
Prie jų planuojama prijungti ir 
1995 m. ŠALFASS-gos slidinėjimo 
pirmenybes.

1995 m. Š. Amerikos lietuvių vy
rų senjorų (35 m. ir vyresnių) krep
šinio pirmenybės planuojamos 1995 
m. balandžio 1 ir 2 d.d., Detroite, 
Mich. Data ir vieta - dar negalutinės.

1995 m. Š. Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio pirmenybės pla
nuojamos pravesti 1995 m. balan
džio 29-30 d.d., Hamiltone, Ont., šio
se klasėse: jaunių B (1979-80 m. gi
mimo), jaunučių C (1981-82 m. gim.), 
jaunučių D (1983-84 m. gim.) ir jau
nučių E (1985 m. gim. ir jaunesnių). 
Data ir vieta dar galutinai nepa
tvirtintos.

45-osios Š. Amerikos Lietuvių me
tinės žaidynės įvyks 1995 m. gegu
žės 19, 20 ir 21 d.d., Klivlande. Vyk
do Klivlando LSK “Žaibas”. Data ir 
vieta jau galutinai patvirtintos. Pro
gramoje - 1995 m. ŠALFASS-gos vy
rų A ir B, moterų ir jaunių A, (1976 
gim. ir jaun.) krepšinio ir visų kla
sių tinklinio, stalo teniso ir šach
matų pirmenybės. Gal bus prijungta 
ir raketbolo, kėgliavimo bei lauko 
teniso pirmenybės.

V-sios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės įvyks 1995 m. nuo liepos 
30 d. iki rugpjūčio 5 d. Lietuvoje. 
Bus varžomasi net 25 sporto šakose. 
Ši data yra galutinė, nebent iš ren
gėjų pusės būtų pakeitimų. Galuti
nės, smulkios atskirų sporto šakų 
programos bus pateiktos iki 1995 
m. vasario 15 d.

1995 m. Š. Amerikos lietuvių gol
fo pirmenybės įvyks 1995 m. rugsė
jo 2 ir 3 d.d., Klivlande, Ohio. Da
ta ir vieta yra galutinai nustatytos.

1995 m. Š. Amerikos baltų ir lie
tuvių lengvosios atletikos pirmeny
bės įvyks 1995 m. rugsėjo 9-10 d.d., 
Klivlande, Ohio.

Įvairios mažesnės varžybos čia 
nepaminėtos, nes dauguma jų dar 
nepaaiškėjusios. Pilnesnis varžy
binis kalendorius bus paskelbtas 
po visuotinio ŠALFASS-gos suvažia
vimo, kuris įvyks lapkričio 12 d. 
Klivlande.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Kalėdienė - pasaulio 
rekordininkė

Birutė Zalagaitytė-Kalėdienė, 
buvusi pasaulio ieties metimo re
kordininkė 1958 m., Sovietų Sąjun
gos čempionė 1958, 1959 ir 1960 m., 
1960 Romoje XVII olimpinėse žai
dynėse yra laimėjusi bronzos meda
lį. Ji buvo pirmoji lietuvė, iškovo
jusi olimpinį žymenį. Jos ieties skry
džiai tais laikais siekdavo 55 metrų 
atstumą.

Neperseniai vykusiose Brisbane 
(Australijoje) pasaulio veteranų 
žaidynėse B. Kalėdienė (gimusi 
1934 m.) ietį nuskraidino 40 metrų 
76 cm. ir laimėjo naują pasaulio 
ieties metimo veteranių rekordą.

Šiose pirmenybėse pasireiškė 
ir kaunietis Rimas Žalys. Jis, per
šokęs kartelę 167 cm., laimėjo auk
so medalį. Vilhelmina Bardauskie- 
nė, pirmoji iš šuolininkių į tolį įvei
kusi 7 metrų ribą, Brisbane nušoko 
4 m. 86 cm. ir užėmė trečią vietą. 
Sėkmingai rungtyniavo ir Lietu
vos veteranai krepšininkai.

Olimpinių žaidynių albumas
“Lietuva sugrįžo”, 160 puslapių 

Lietuvos tautinio olimpinio komite
to leidinys, primenąs šalies sporti
ninkų dalyvavimą Albertvillės ir 
Barcelonos olimpiadose. Albumo 
viršelius ir 86 puslapius teksto puo
šia 202 spalvotos nuotraukos. Čia 
ir Lietuvos olimpiečių pirmieji sa
varankiški žingsniai olimpinėse

arenose, ir Romo Ubarto auksinis 
disko metimas, ir jo triumfo akimir
kos, ir krepšininkų kelias į bron
zines aukštumas, ir ne taip sėkmin
gai rungtyniavusių sportininkų ban
dymai ir nuotaikos.

Tekstą albumui parašė “Lietuvos 
aido” sporto skyriaus vedėja Roma 
Grinbergienė. Teksto santraukos- 
anglų kalba. Dauguma nuotraukų - 
Valdo Malinausko. Kitos Jono Do- 
manskio ir Romos Grinbergienės. 
Vyriausias leidinio redaktorius 
Petras Statutą, redaktorė Nijolė 
Bučelienė. Dailininkas Alvydas 
Ladyga. Albumą 3000 egzempliorių 
tiražu spausdino “Vilties” spaus
tuvė. Leidinio kaina 60 litų.

Lietuva pakilo net 26 vietomis
Tarptautinė futbolo federacija 

(FIFA) paskelbė naujausią vals
tybinių rinktinių vertinimą. Lie
tuva iš 84 pakilo į 58 vietą. Lietu
vos rinktinei 26 vietoms pakilti pa
dėjo laimėtos Baltijos šalių pirme
nybės, pergalė 2:0 Kijeve prieš Uk
rainos reprezentantus Europos pir
menybių atrankos turnyre. O ir išvy
koje pralaimėtos draugiškos rungty
nės 3:5 Čekijai bei 2:4 Švedijai anaip
tol nesmukdė Lietuvos rinktinės, 
nes žaista su aukštą vertinimą ir 
gerą vardą turinčiomis ekipomis.

Naujajame FIFA vertinime Latvi
ja užima 70 vietą, Estija -116.

“Lietuvos ryto” inf.

Lietuvos jaunučiai nugalėjo 
Lenkijos komandą

“Lietuvos ryte” skelbta, kad pir
mąsias iš dviejų draugiškų futbolo 
rungtynių su Lenkijos bendraamžiais 
Lietuvos jaunučių (iki 17 metų) rink
tinė Vilniaus “Vingio” stadione 
sužaidė lygiosiomis 0:0.

Sekančią dieną abi komandos 
“Žalgirio” stadione susitiko ant
rą kartą. Šįsyk 2:1 (1:1) nugalėjo 
šeimininkai. Nuo rungtynių pra
džios iki pabaigos vyko lygi kova, 
bet pirmi įmušė lietuviai (M. Čia- 
pas). Kėlinio pabaigoje lenkai, ku
rie ruošėsi Europos čempionato at
rankos rungtynėms su Šveicarijos 
bei Gudijos jaunučių rinktinėmis, 
rezultatą išlygino.

Lemiamą įvartį po pertraukos 
įmušė Vilniaus RSRC atstovas P. 
Lukšys. Lietuvos jaunučiai sekan
tį kartą žais Lichtenstein’e Euro
pos pirmenybių atrankos grupės tur
nyre su šeimininkų ir Norvegijos 
komandomis. “Lietuvos ryto” inf.

Prasidėjo moterų krepšinio 
lygos sezonas

Lietuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) pristatymo iškilmių metu 
buvo sužaistos pirmosios oficialios 
rungtynės tarp dviejų krašte pajė
giausių praėjusio čempionato ko
mandų - Kauno “Viktorijos” ir “Lais
vės”. “Laisvė” laimėjo 89:60 (40: 
24), kur labiausiai pasižymėjo D. 
Kurtinaitienė 28 tšk., N. Zakarskie- 
nė 24 ir I. Jonkutė 17.

Lygą sudaro septynios komandos: 
Kauno “Viktorija” ir “Laisvė”, Vil
niaus “Telerina”, Marijampolės 
“Gija”, Šiaulių “Maistas”, Klaipė
dos “Universitetas” ir Mažeikių 
“Inkomi”.

Pirmieji susitikimai - Šiaulių 
“Maistas” - Marijampolės “Gija” 
82:67 (42:32). Klaipėdos “Univer
sitetas” - Vilniaus “Telerina” po 
pratęsimo 54:61 (27:26, 52:52). Ma
žeikių “Inkomi” - Kauno “Laisvė” 
63:90 (37:47). Marijampolės “Gija” - 
Klaipėdos “Universitetas” 69:79 
(38:43). Vilniaus “Telerina” - Ma
žeikių “Inkomi” 89:54 (43:31).

“Į Lietuvos krepšinio lygą per
nai susibūrę vyrai pastebimai iš
judino šalies krepšinį, kur įdomes
nės tapo varžybos, - per LMKL pri
statymą kalbėjo lygos prezidentas, 
buvęs Kauno “Žalgirio” komandos 
žaidėjas Anatolijus Čiupkovas. - 
Taigi turime kuo sekti, pamėgin
sime ir mes žengti panašiu keliu”.

Čempionatas tik prasidėjo, tačiau 
ar pavyks praėjusio sezono laimėto
jai Kauno “Viktorijai” išlaikyti pir

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų kuopos 

valdyba, kuriai pirmininkauja 
Lidija Pranaitytė, spalio 30 su
šaukė ir suorganizavo susirnki- 
mą Prisikėlimo parapijoje tuojau 
po 10.15 vai. Mišių, pasirinkusi 
Šeimos metams pritaikytą temą. 
Referatą apie šeimos sudėtį šian
dieniniame pasaulyje su įvairių 
kraštų duomenų lentelėmis pri
statė kuopos pirmininkė Lidija 
Pranaitytė. Po referato vyko dis
kusijos būreliuose šiais klausi
mais: Kodėl šeima man svarbi? Ką 
man duoda šeima? Skyrybų efek
tas: tėvų skyrybos arba vaikų at
siskyrimas nuo tėvų. Kaip derinti 
žiniasklaidos duomenis apie žmo
nijos daugėjimą pasaulyje su sun
kėjančiomis maisto gaminimo ga
limybėmis? Kokia Katalikų Band- 
rijos pozicija šiuo klausimu?

Šeimos šventės proga, Prisikė
limo parapijoje moksleivių kuo
pa atliko gerąjį darbelį, pasisiū
lydama pasaugoti jaunesnius vai
kučius, kad jų tėveliai galėtų lais
vai dalyvauti paskaitoje ir diskusi
jose. Moksleiviai mažiesiems parū
pino užkandžius ir pravedė su jais 
žaidimus.

Pasiruošimas bazarui, kurį Ka
lėdų proga rengia Prisikėlimo pa
rapija, prasidėjo lietuviškų kalė
dinių atviručių iš šiaudų ruošimu 
lapkričio 5, šeštadienį, tuojau po 
lietuviškos mokyklos. Užsiėmimui 
vadovauja tautodailininkė A. Ab- 
romaitienė. Jai nuoširdus ačiū. 
Moksleiviai turės savo stalą ba- 
zare. Šalia bendro atviručių ruo
šimo, kiekvienas moksleivis skati
namas atsinešti ir savo indivi
dualiai paruoštų rankdarbių par
davimui. Bazaras įvyks lapkričio 
26, šeštadienį. G.P.

Skautų veikla
• “Rudens vakarą” - šokius 

spalio 22 d. Lietuvių namuose pra
dėjo ps. L Paškauskienė, padariu
si keletą pranešimų bei padėko
jusi susirinkusiems. Į sceną pa
kvietė “Sutartinę” (Dainą ir Zitą 
Gurklytės, G. Karasiejus, A. Nausė
das, D. Pargauskaitė, A. Puzery- 
tė, P. Sukauskas, P. Bekeris ir va
dovė J. Vaičytė). Ši dainos grupė 
žavėjo klausytojus gerą valandą. 
Po koncerto tuntininkai apdova
nojo dainininkes-kus gėlėmis, 
žiūrovams nuoširdžiai plojant. 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
išleido garsajuostę “Sutartinė 
dainuoja”, kuri buvo platinama.

Toliau vyko vaišės - puikiai pa
ruošta B. Stanulienės karšta va
karienė su vynu ir pyragais. Šo
kiams grojo “Good Time Boy’s” 
orkestras. Veikė įvairių gėrimų 
bufetas ir loterija. Tą vakarą or
ganizavo tuntų tėvų komitetas, va
dovaujamas ps. O Narušienės.

Sekmadienį spalio 23 d. Lietu
vos kankinių šventovėje sąskry
džio dalyviai ir tuntai su vėlia
vomis dalyvavo 9.30 v. ryto Mi
šiose. Dvasios vadas s. kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, pasveikino są
skrydžio dalyvius, ypač atvykusius 
iš tolimų vietovių. Mišias atnaša
vo klebonas kun. J. Staškus, pasa
kęs ir prasmingą pamokslą. Mišių 
skaitinius skaitė sk. v. kand. si. 
L. Narušis ir vyr. sk. si. I. Viskon- 
taitė. Aukas nešė skautai-tės ir 
vyriausieji skautininkai. Giedojo 
muz. N. Benotienės vadovaujamas 
vaikų choras.

Po pusryčių muziejaus salėje 
vyko sąskrydžio tąsa. Kalbėjo s. 
kun. A. Žilinskas, evangelikų sk. 
dvasios vadas tema “Skautiška 
dvasia”. LSS tarybos pirmijos 
pirm. v.s. fil. K. Ječius apibūdi
no dabartinę veiklą ir pateikė su
manymų ateičiai. Ragino kaip gali
ma daugiau įtraukti naujų narių 
- jaunimo. Buvo klausimų, pasi
sakymų ir siūlymų.

Sąskrydyje kilusius klausimus 
apsvarsčius, prieita išvadų, kad 
ir vyresniems, ir jaunimui reikia 
kelti tas pačias gaires, eiti puose
lėjant tą brangų lietuvišką žodį vi
siems mūsų jauniesiems ir tarnau
ti Dievui, tėvynei ir artimui. Da
lyviai, išklausę visus pašnekesius, 
gavo pažymėjimus, kuriuos meniš
kai paruošė v.s. V. Dilba. Sąskry
džiui vadovavo VS pavaduotojai 
v.s. R. Otto ir s. V. Čepienė. Jie vi
siems padėkojo už dalyvavimą, 
ypatingai torontiečiams už malo
nų priėmimą ir skanų maistą. Są
skrydis baigtas vakarine malda 
“Ateina naktis”. Tuntininkai v.s. 
Algis ir s. Vida Senkai visus pa
kvietė pietų, kuriuos pagamino D. 
Gurklienė. Atsisveikinta iki kito 
sąskrydžio.

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.00% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius
6.50% už 4 m. term, indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
6.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.25% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda)
3.75% kasd. pal čekių

sąsk. virš 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

_________ Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...........  7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .......
2 metų .......
3 metų .......
4 metų ........
5 metų .......

(fixed rate)

7.50%
8.50%
8.75%
9.00%
9.25%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.50% 
(variable rate)

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

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross).
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union Insu
rance Services).

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 416 532-1149

’SAMOGRIA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

s

s
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS
DUJINĖS ŠILDYMO KROSNIES (GAS FURNACE) 

f\ IŠVALYMAS IR /l
V PATIKRINIMAS CĮ) I XJ

Skambinti R. Jareckui 
tel. 416 370-3539 Toronte 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti.)

SOLD
V ------V

coLDiueu. 
BANK6RQ

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745 
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiantjūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, Paryžių, Varšuvą 
arba kitomis jūsų pageidaujamomis oro linijomis. Didelis 
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų gimines iš Lietuvos.

KALĖDINĖ KELIONĖ
per Kopenhagą. Nakvynės nereikalingos. 

Išskrendanti gruodžio 20 — grįžtam sausio 4.
Teiraukitės!

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE (VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



Toronto Maironio mokyklos mokinė V. NAUDZIŪNAITĖ šoka su lėlė
mis iš Mažeikių spektaklio “Atsiprašau, Slibinuk!” 1994 m. spalio 
22 d. Nuotr. G. Paulionienės

Mažeikių lėlių teatro vaidintojos su vadove IRENA MIKUCKIENE (sėdi 
priekyje) po pasirodymo Toronto Maironio mokyklos vaikams 1994 m. 
spalio 22 d. Nuotr. G. Paulionienės

Vaikai su lėlėmis iš Lietuvos
Toronto Maironio mokyklą 

spalio 22 d. aplankė mėgėjiš
kas vaikų lėlių teatras iš Ma
žeikių, vadovaujamas Irenos 
Mikuckienės. Jauniausieji mo
kinukai turėjo progos pama
tyti jiems skirtą linksmą ir nuo
taikingą spektakliuką “Atsi
prašau, Slibinuk!”. Spalvin
gos (beje, pačių jaunųjų ak
torių ir vadovės sukurtos bei 
pasiūtos) įdomios lėlės ir sce
nos dekoracijos, nesudėtingas 
vaidinimo turinys, pailiust
ruotas dainelėmis, o ypač be
tarpiškas ir draugiškas mer
gaičių bendravimas su smal
siais, nenustygstančiais ma
žaisiais žiūrovais tuoj pat su
žadino visų dėmesį ir norą 
bendrauti. Vaikai susidomėję 
sekė Sesutės ir Broliuko, Asi
liuko ir Pelytės, nenuoramos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Slibinuko ir tauškalės Varnos 
nuotykius, pasakojamus gra
žia ir raiškia lietuvių kalba. 
Vaidinimą mergaitės pradėjo 
melodinga lyriška daina apie 
Lietuvą, o pasirodymo pabai
goje, skambant linksmai muzi
kai, paragino priekinėse eilė
se sėdėjusius vaikus įsijungti 
į bendrą šokį su lėlytėmis, 
kurias šie taip nekantravo pa
liesti. Pradžioje mažieji ne
drąsiai kilo ir vėl sėdosi, bet 
netrukus tuoj sukosi bendra
me krykštaujančiame rately
je. Gausiais plojimais paly
dėję, padėkoję ir apdovanoję 
vadovę ir aktores, vaikučiai 
sugrįžo į savo klases prie įpras
tinių užduočių.

Viešnios iš Lietuvos, lydi
mos vedėjos G. Paulionienės, 
apsilankė atskirose klasėse, 
pabendravo su vyresniais mo
kiniais, susipažino su mokyto
jais, o po šios trumpos apžval
gėlės buvo pakviestos į moky
tojų kambarį. Ten lietuvaičių 
laukė tikri kanadietiški pusry
čiai - kava ir mergaitėms labai 
patikusios šviežios spurgos 
’’donuts”. Papusryčiavus, pa
sišnekučiavus, o pabaigoje vi
siems kartu nusifotografavus, 
viešnios pasirašė į svečių kny
gą ir atsisveikino su vedėja 
bei mokytojais. Visiems malo
nus, o vaikams ne tik malonus, 
bet ir naudingas bei reikalin
gas buvo toks susitikimas su 
jų amžininkėmis iš Lietuvos. 
Tai padeda praplėsti jų akira
tį, lavina kalbos supratimą, 
skatina norą domėtis brangiu 
mums kraštu. Tad lauksime 
naujų svečių iš Lietuvos. Be
lieka tik dar kartą pasvajoti: 
o, jei būtume arčiau vieni kitų...

Monika Raščiauskienė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ją bei jų vaikai Kanadon bus 
įsileidžiami be jokių suvaržy
mų. Tačiau tėvams ar sene
liams atvažiuoti į vaikų šei
mas reikės tų šeimų pasirašy
tos garantijos, kad jos trejus 
metus užtikrins pilną tokių at
vykėlių pragyvenimą bei rū
pinimąsi jų globa.

Kadangi tokie vaikų šeimų 
pažadai dabar būdavo dažnai 
sulaužomi, galvojama apie 
specialų fondą. Į jį tėvus ar 
senelius atsikviečiančios šei
mos įneštų nustatytą finansi
nį užstatą arba užstatytų ati
tinkamą dalį savo turto. Tokiu 
atveju dolerio ar turto užsta
tas būtų grąžinamas, jei įsipa
reigojimas nebūtų sulaužytas 
trejų metų laikotarpyje.

Silpnoji šio naujo plano da
lis yra nutylėjimas sprendi
mo, liečiančio gausius atbėgė- 
lius Kanadon, dar ir šiandien 
nesusilaukusius oficialaus 
teisių pripažinimo, atmestų
jų nesibaigiančias apeliacijas. 
Juk jų visas išlaidas paden
gia Kanada, atidėdama gali
mą ištrėmimą ir žarstydama 
dolerius, kurių trūksta kitiems 
svarbesniems reikalams. Pa
gausėjusios žmogžudystės bei 
kiti kriminaliniai nusikalti
mai liudija, kad su atbėgėliais 
Kanadon atvyko ir pasipini
gauti norinčių nusikaltėlių.

Praėjusią savaitę finansų 
ministerio S. Marchio spren
dimu neribotam laikui buvo 
suspenduotas Atbėgėlių tary
bos vicepirm. Michael Sche- 
lew. Spėjama, kad suspenda
vimas yra susietas su numato
mu jo darbo tyrimu. Tokios 
nuomonės yra kiti šios tary
bos nariai. Mėnesinis žurna
las “Saturday Night” (“Šešta
dienio naktis”) teigia, kad M.

KLK moterų draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus susirinkimas, įvy
kęs 1994 m. spalio 16 d. Jame dalyvavo ir nares bei svečius pasveikino Pane
vėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS (sėdi kairėje); šalia jo - susirinkimo 
pagrindinė kalbėtoja IRENA LUKOŠEVIČIENĖ ir Troškūnų parapijos 
klebonas kun. SAULIUS FILIPAVIČIUS Nuotr. I. Vibrienės

TORONTO
Toronto “Gintaro” vaizdajuos

tė iš Dainų ir šokių šventės Lie
tuvoje, papildomai užsakyta ir 
jau gauta. Norintys ją įsigyti 
prašome kreiptis pas J. ir R. 
Karasiejus, 2364 Adena Ct., 
Mississauga, Ont. L5A IRI. Tel. 
905 896-7239. Kaina - $25.

Dr. Auksuolė T. Lingytė, lie
tuvė gydytoja, vienintelė at
stovavo Kanadai Pasaulio gy
dytojų suvažiavime, įvykusia
me 1994 m. spalio mėn. Austra
lijos Melburne.

Schelewas ragino tarybos na
rius padidinti globos teisių 
suteikimą atbėgėliams. Jo da
bar susilaukia 68% apklaustų 
atbėgėlių. Tarybos pareigū
nus, globos teises suteikian
čius mažiau kaip 35% apklaus
tų atbėgėlių, jis žadėjo pasiū
lyti imigracijos ministeriui 
S. Marchiui atleisti iš darbo.

V. Kst.

KROVINIAI į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas

A

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai

Wpolimex FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

KLKM draugijos Prisikėli
mo parapijos skyriaus susirin
kimas įvyko spalio 16 d. Vysku
pas Juozas Preikšas, Panevė
žio vyskupijos ordinaras, su
kalbėjo maldą ir pasveikino 
susirinkusias nares bei vieš
nias, linkėdamas dirbti ir to
liau artimo gerovei.

Pranešime perskaitytas mons. 
Vytauto Kazlausko laiškas, ku
riame dėkojama už auką Vaiko 
tėviškės namams. Iš viso buvo 
nusiųsta 14,700 dolerių, surink
tų šio skyriaus. Mons. V. Kaz
lauskas laiške paaiškino, kaip 
aukos bus panaudotos namų už
baigimui. Vienas iš 8 namų ne
toli Marijampolės bus pavadin
tas Kanados lietuvių katalikių 
moterų vardu. Mons. V. Kaz
lauskas kviečia ir toliau auko
ti šiam kilniam tikslui.

Socialinės globos tema kal
bėjo Irena Lukoševičienė, pa
sidalindama įgytu Lietuvoje 
patyrimu. Ji įvedė šios srities 
skyrių Kauno medicinos aka
demijoje ir papasakojo apie 
šį darbą. Susirinkimas baig
tas įprasta loterija ir vaišėmis. 
Sekantis susirinkimas - lapk
ričio 13 d. Kor.

Toronto miesto ir priemies
čių savivaldybių rinkimai 
įvyks lapkričio 14 d., pirma
dienį. Kandidatai domisi ir 
lietuvių balsais. “TŽ” redak
cija gauna ne mažai rinkimi
nės informacijos. Atrodo, kad 
iš lietuvių tarpo kandidatų 
nėra.

Ontario provincijos sveika
tos ministerija praneša, kad 
1994-95 metams paskirta $1.1 
milijonas dolerių (pernai 
$813,400) Moterų sveikatos 
biuro administruojamiems 
projektams. Pašalpa teikia
ma matomų mažumų (visible 
minorities), naujų ateivių bei 
pabėgėlių įteisintoms organi
zacijoms.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416-530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖUS B.A. M.LS...LL.B.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416)532-3443

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės Kaunan į vieną pusę. Kaina $630 (kan.)

Atostogos paskutinę minutę!
Platus pasirinkimas 1-2 savaitėm.

NASSAU
Tik skrydis $198
“Radisson” (4 naktys) $348
ST. MARTEN
“Laguna” $498
CUBAVARADERO 
“Paradiso” $427
LAS VEGAS
“Sahara” (4 naktys) $378

Viena arba dvi savaitės 
su pilnu išlaikymu ir skrydžiu 
CANCUN 7 naktys 14 naktų 

“Club Lagoon" $728 1108
ARUBA
“Tamarijri” $1098 1778
MANZANILLO
“Sierra" $848
CANCUN
“Oasis Pto Aven” $838

Kelionės laivais:
Rytinės, vakarinės ir pietinės Karibų salos 7 dienom.

Kaina - pradedant $599 (JAV)
Skridimai Kanadoje

Vancouver-$276 Edmonton - $266
Turite sugrįžti iki spalio 31 dienos.

(Papildomi valstybiniai mokesčiai (kainas neįskaityti)

Kelionės į Lietuvą!
Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. 

Skambinkite nedelsdami!
Telefonas 41 6 533-8443

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

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, 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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos" viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

IĮ DRESHER
GINTARAS

EXPRESS

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ......  $7.00 plius $14 pristatymas

arba
1 kg .............................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg ...........................  $5.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai:
4% plius $1 4 — pristatymas.

Pigiausiomis kainomis persiunčiami 
automobiliai ir kiti stambūs kroviniai į
Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šven
tines gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo 3>1 050

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais). 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422; 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751; 
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel.’ 519' 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane, 
tel. 514-637-9495.

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo 
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo. 
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė — telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Lapkričio 6, sekmadienį, su
ėjo 5 metai nuo mūsų gero para
pijiečio ir buvusio Lietuvos ge
neralinio konsulo Kanadai dr. Jo
no Žmuidzino mirties. Visi buvo 
kviečiami jį prisiminti savo mal
dose.

— Tėveliai prašomi registruoti 
savo vaikučius Pirmosios Komu
nijos pasiruošimo pamokoms kle
bonijoje tel. 277-1270.

— Lapkričio 2, trečiadienį, pa
laidota a.a. Joana Rovienė, 75 m. 
amžiaus; lapkričio 4, penktadie
nį, palaidota a.a. Konstancija 
Radzevičienė, 87 m. amžiaus.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje ieško šių žurnalo “Tė
vynės sargas” numerių: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 17, 27, 28, 30, 58, 63, 64, 65, 66, 
67, 70. Prašome paskambinti tel. 
(905) 566-8755, jei galite padėti. 
Muziejaus lankymo valandos: 
sekmadieniais nuo 10.30 v.r. iki 
8 v.v., o pirmadieniais nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius organizuoja 
drabužių siuntų į Lietuvą buvu
siems Sibiro tremtiniams. Jei kas 
turėtų geroje būklėje atliekamų 
drabužių, prašome pristatyti 
draugijos narėms sekmadieniais 
parapijos salėn.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti Tautinių šokių šventės vaiz
dajuosčių ir Kūčių plotkelių.

— Mišios lapkričio 13, sekma
dienį, 9.30 v.r. už Paulionių šei
mos mirusius, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Vin
cą Miškinį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėj lap

kričio 7 d. dalyvavo 168 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė June 
Rowlands (Toronto burmistre), 
Tony O’Donohue, Dorothy Fon- 
tach, Hazel Wilcart, Sandy Duma, 
Murray Rowland, K. Korwin Ku- 
czynski (miesto tarybos narys), 
Andrew Witer (tarybos narys), 
Sonata Andriulevičiūtė iš Kau
no. Pranešimus padarė ir svečius 
supažindino LN valdybos narys 
J. R. Juodis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 10, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN tradicinis 43-čiasis pobū
vis praėjo sėkmingai. Dalyvavo 
200 asmenų. Londono choras “Pa
švaistė” atliko įdomių programą. 
Atlikėjai buvo sutikti šiltais 
plojimais. Nuoširdžiai dėkojame 
už laimikius loterijai Lietuvių 
namams, LN moterų ir vyrų būre
liams, kult. kom. nariams bei vi
siems aukojusiems. Ypatinga pa
dėka moterų būreliui už salės 
papuošimą, vyrų būreliui už baro 
aptarnavimą ir administracijai 
už pagalbą. Tikimės visus, daly
vavusius šiame vakare, pamatyti 
ir Naujųjų metų sutikime.

— Gruodžio 31 d. LN visuomeni
nės veiklos komitetas, vadovau
jamas T. Stanulio, rengia iškil
mingą N. metų sutikimą, kuris 
įvyks Karaliaus Mindaugo menė
je. Šiais metais svečius linksmins 
puikus 13 asmenų orkestras, pasi
žymintis turtingu klasikinės bei 
modernios muzikos repertuaru. 
Dėl išsamesnės informacijos bei 
stalų rezervacijos kreiptis į LN 
administraciją tel. 416-532-3311 
arba skambinti T. Stanuliui die
nos metu tel. 416 231-3000, vaka
rais 416 231-4937.

— A. a. Albinos Kriaučiūnie
nės atminimui Slaugos namams 
aukojo $40 S. V. Paulioniai. Au
kos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6.

IEŠKOME auklės prižiūrėti 2 vai
kučiams. Skambinti tel. 905 848-9628.

RUSŲ ŠEIMAI reikalinga patyru
si auklė mažai mergaitei. Ji turėtų 
būti 30-55 m. amžiaus, galėtų gyventi 
kartu, turi gerai mokėti rusų kal
bą; taip pat galėtų atlikti lengvus 
namų ruošos darbus. Skambinti tel. 
416 414-4808. Palikti vardą, amžių 
ir telefono numerį, įkalbant rusiš
kai. Bus atskambinta vėliau.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

■■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LEPAGE
■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Residential Real Estate Services
5110 Dundas Street West,
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.; (416) 231-4937
Fax (416) 231-6993 Teodoras (Ted) Stanulis
Jane-St. Clair, 2 miegamųjų “bungallow”, didelis kiemas 40x154 
pėdų. Puikus pirkinys perkant namą pirmą kartą. Kaina $169,000. 
Visais klausimais kreiptis į Teodorą StanulĮ tel. 416 231-3000; namų 
tel. 416 231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Popiežiaus Jono Pauliaus 

II paskelbtų 1994 šeimos metų 
proga praeitą sekmadienį jaunos 
šeimos su vaikučiais dalyvavo 
10.15 v.r. Mišiose, kurių metu bu
vo vedybinių pažadų atnaujini
mas, tai progai pritaikytas kun. 
E. Putrimo pamokslas ir jaunimo 
dalyvavimas Mišiose, grojant gi
tarom ir kanklėm. Kankliavo D. 
Čičinskienė (iš Lietuvos, Žibutė 
Janeliūnienė ir D. Radtke, gita
rom grojo Larry Folk, Stasys Ku- 
liavas, Tomas Skrinskas, Arūnas 
Radtke ir Ramūnas Underys. Po 
Mišių Parodų salėje vyko simpo
ziumas šeimos tema, kurį pravedė 
tam tikslui pakviesti asmenys, 
kalbantys angliškai. Po disku
sijų buvo suneštiniai pietūs. Šią 
šeimos šventę suorganizavo para
pijos tarybos religinė sekcija ir 
šeimų sekcija, kurioms vadovauja 
Rita Radžiūnaitė ir Indrė Paš- 
kauskienė.

— Lapkričio 2 d. buvo palaidota 
a.a. Anelė Rickevičienė, 81 m.; 
lapkričio 5 d.-— a.a. dr. Marija 
Katkienė, 79 m.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus sekantis su
sirinkimas įvyks ateinantį sek
madienį, lapkričio 13 d. po 11.30 
v.r. Mišių Parodų salėje. Progra
moje Valės Siminkevičienės po
kalbis apie gėles ir demonstra
vimas kaip sukurti puokštes.

— Pasauliečių pranciškonų 
(Trečiojo Šv. Pranciškaus ordi
no) mūsų parapijos kongregaci
jos Mišios bus šį ketvirtadienį, 
10 v.r. Po Mišių — susirinkimas 
T. Bernardino kambaryje.

— Metinės uždaros rekolekci
jos, kurias organizuoja KLK mo
terų draugijos mūsų parapijos 
skyrius, įvyks 1994 m. gruodžio 
2-4 d.d. Marylake vienuolyne, King 
City, Ont. Rekolekcijas praves 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Re
gistruotis parapijos raštinėje.

— Mišios lapkričio 13, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. prel. Pra
ną Vaserį; 9.20 v.r. — už a.a. Ma
riją ir Michael Waitowitz; 10.15 
v.r. — už Vėlinių Mišioms paves
tas sielas, a.a. Romą Draudvilą, 
a.a. Mariją Štuikienę; 11.30 v.r. 
už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos su Šventa vaka

riene lapkričio 13 d. įprastu lai
ku — 9.30 v.r. laikys kun. Valdas 
Aušra iš Čikagos.

— Jei kas norėtų, kad kun. Val
das Aušra mūsų ligonius aplanky
tų su pastoriniu patarnavimu li
goninėse arba namuose, paskam
binkite parapijos pirmininkui 
Ernestui Steponui tel. 416-622- 
5896 iki penktadienio, lapkri
čio 11 d.

— Lapkričio 20 d. 9.30 v.r. pamal
das laikys kun. A. Žilinskas.

— 1994 metais Išganytojo para
pijos moterų draugija parėmė: 
Klaipėdos evangelikų teologijos 
seminariją, žurnalą “Keleivis” 
Klaipėdoje, liuterono studento 
studijas, maisto produktais Pa
gėgių vaikų globos namus, inva
lidą Marijampolėje maistu, dra
bužiais ir kt., iš Sibiro grįžusius 
vaikus. Iš viso tai šalpai paskir
ta apie $1.637. E.J.ST.

Patikslinimas. V. S. Radzevičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25 
Albinos Kriaučiūnienės atmini
mui, ne Albino Kriaučiūno, kaip iš
spausdinta “TŽ” 44 nr. Atsiprašome.

Atitaisymas. “TŽ” 41 nr. V. Pečiu
lio straipsnyje “Šaulių šventė” 
sumaišytos pavardės: šaulių žvaigž
dės medalis buvo įteiktas Mykolui 
Petroniui, ne Petruliui.

VERTIMAI 
•Eul ŽODŽIU ir 

ęSį RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
i,ranc^zv

■■L ■ ® kalbomis. Taip pat 
užpildau įvairias anketas, pa
ruošiu skelbimus, suteikiu ver
tėjo paslaugas teismuose. Esu 
Ontario provincijos akredituota 
vertėja prie Teisingumo minis
terijos (The Ministry of Attorney 
General). Prieinamos kainos.

Skambinti tel. 416 621-1638.
Adresas. 106 Meadowbank Road, 

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 13 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, užsisakyti “TŽ” kaip 
dovaną savo bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 13 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.

“Sodauto” Bostono etnogra
finio ansamblio programa 
“Ten, kur anglių kalnai stėri” - 
šį šeštadienį, lapkričio 12 d., 
7.30 v.v. Prisikėlimo parapijos 
salėje, Toronte. Tai vienkarti
nis pasirodymas Kanadoje. 
Ansamblį pasikvietė “Volun
gė” - Toronto lietuvių choras; 
jis kviečia visus atsilankyti 
ir pamatyti šį spektaklį apie 
lietuvių angliakasių gyvenimą 
Pensilvanijoje praeitame šimt
metyje. Įėjimas suaugusiems - 
$8, o vaikams (studentams) - 
$5. Bilietų dar bus galma gau
ti prie įėjimo.

Toronto Maironio mokykla 
dėkoja “Paramos” kredito 
kooperatyvui už vaikams do
vanotus sąsiuvinius bei ka
lendorius ir mokytojams - ra- 
šykles. Didelis ačiū ir už pir
mininko sveikinimus.

Mokyklos tėvų visuotinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 19, 
šeštadienį, 9.30 v.r. mokyklos 
auditorijoje. Laukiame nors vie
no iš kiekvienos šeimos.

Giedra Paulionienė, vedėja

Dail. Reginos Žiūraitienės 
tapybos darbų paroda įvyks 
lapkričio 20 - gruodžio 3 d.d. 
McLaren Barnes galerijoje, 
Oakville, Ont. Dailininkė yra 
plačiai žinoma Kanadoje šio 
krašto gamtovaizdžių atsklei
dimu savo kūryboje.

Toronto pensininkų klubas 
rengia dvi ilgesnes keliones 
1995 metais: į Graikiją - išvyks
tame sausio 15 d.; į Aliaską - 
liepos 19 d. Abiems kelionėms 
reikia jau dabar registruotis. 
Informacijas teikia Lydija 
Balsienė tel. 416 766-7724. L.B.

ALGIS MEDELIS lapkričio pabai
goj važiuoja į Lietuvą. Reikalingi 
paslaugų kreipkitės telefonu 1-905 
434-1847.

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS i 
f maloniai kviečia visus dalyvauti f

j RUDENS ŠOKIUOSE, ' 
f kurie įvyks 1994 m. lapkričio 19, šeštadienį, 6 vai. vakaro, I 
| Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor St.W. (Vytauto Didžiojo menėje) |

Muzikinę programą atliks “Sutartinė”
| Veiks baras, šilta vakarienė, loterija. Šokiams gros smagi muzika. I 
' Įėjimas 8 doL, pensininkams-7 dol. Rengėjai '

O PARAMA 
J T * lietuvių kredito kooperatyvas 

praneša namų savin inKams,
kad turime teisę išduoti nekilnojamo turto didėjančias paskolas 
pagal sutartį (paskolą galima didinti iki nustatytos ribos).
- HOMEFUND REVERSE MORTGAGE LINE OF CREDIT - 
Šios nekilnojamo turto paskolos suteikia galimybę gauti pajamų pragyvenimui, 
kelionėms, padėti vaikams ar turėti didesnes pajamas iki nuosavybės pardavimo. 
Norint gauti daugiau informacijų, prašoma skambinti paskolų vedėjams 

tel. 41 e 532-1 1 49
PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
1 573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

McARTHUR LAKE Yoho, B.C. (aliejus), dail. REGINA ZIŪRAITIENE. 
Jos darbų paroda įvyks lapkričio 20-gruodžio 3 d.d. McLaren-Barnes 
galerijoje, Oakville, Ontario

Žemiškąją kelionę praeitą 
savaitę užbaigė a.a. dr. Marija 
Karkienė, a.a . Monika Bumbu- 
lienė ir a.a. Birutė Vaitiekū
nienė. Visos trys ilgesnį laiką 
Toronte reiškėsi KLK moterų 
dr-jos bei parapijų veikloje, 
buvo įvairaus visuomeninio 
darbo uolios talkininkės. Pa
laidotos Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, Ont.

KLB Toronto apylinkės rin
kiminės komisijos posėdyje, 
įvykusiame lapkričio 4 d., nu
tarta, kad sekantys kandidatai 
į KLB Toronto apylinkės tary
bą išrinkti aklamacijos būdu: 
Angelė Abromaitytė, Emilius 
Bartminas, Kęstutis Budrevi- 
čius, Algis Empakeris, Danutė 
Garbaliauskienė, Ona Juodi- 
šienė, Raimundas Pacevičius, 
Kazys Pajaujis, Bronė Pali- 
lionienė, Kazys Pečiulis, Vy
tautas Pečiulis, Stasys Pra- 
kapas, Bronius Saplys, Vytau
tas Spudulis, Bronys Stundžia, 
Gintas Tumosa, Algirdas Vai-' 
čiūnas, Pranas Vilkelis.

Vyt. Skrinskas, 
rinkiminės k-jos pirmininkas 

E. Senkuvienė, sekretorė

A. a. Joanos Rovienės laido
tuvių proga Juozas Prišas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Joanos Rovienės atmini
mui, užjausdami Sigitą ir Vy
tautą Aušrotus, Joana Bubu- 
lienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
metinis narių-rėmėjų 

susirinkimas 
įvyks 1994 m. lapkričio 20, sekmadienį, 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje.
Registracija - 2 v.p.p.; 2.30 v.p.p. organizaciniai reikalai; 
4 v.p.p. adv. POVILO ŽUMBAKIOpaskaita tema

“Kur veda dabartinė 
Vilniaus politika?”

Susirinkimas ir paskaita vieši. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 
Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLE4N
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.
SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $200 — M. Pakulienė (a.a. 
Juozo Pakulio ir Antano Baltru- 
šio atminimui), J. Rovas (a.a. Joa
nos Rovienės atminimui); $100 —
L. P. Murauskai, O. Skrebūnienė,
M. Petersonienė, M. Daukienė 
(a.a. Kazimiero Dauko I mirties 
metinių proga), A. Jurkšaitienė, 
J. Stankaitis, B. Stalioraitienė, 
E. Kronienė, A. E. Pūkai, D. Zu- 
lonienė, J. K. Ališauskai, N. Prei- 
bienė, B. Januškienė (a.a. Petro 
Januškos VIII mirties metinių 
proga), O. Skėrius, S. Čižikas, E. 
Ališauskienė, J. Asmenavičius, U. 
Opanavičienė, B. Molis, J. B. Ta- 
mulioniai; $60 — J. V. Rupniak, S. 
Domeikienė; $50 — J. Liutkienė, 
O. Dementavičienė, M. Povilaitie- 
nė, J. O. Kirvaičiai, B. Žiobienė, 
J. A. Šulcai, L. Einikis, E. P. Kri- 
pai, V. E. Mašalai, J. Jonaitis, T. 
Lorencas, S. Vyskupaitienė, A. J. 
Kutkos, S. Kuzmickas, V. Jasine- 
vičienė, B. Znotinienė, B. Gali
nienė, A. Lukošienė, V. Z. Ber- 
žanskiai, M. Bernotienė, A. I. Ku- 
sinskiai, V. K. Gapučiai, A. Vai- 
čeliūnas, B. G. Čižikai, J. M. Ast
rauskai; $40 — F. Venskevičius, V. 
Timošenko, F. Lackus; $30 — A. 
Puteris, M. Lapienis, O. Savickas; 
$25 — E. Girėnienė, P. Linkevi
čius, O. R. Berentai, A. Ledienė, 
G. Šutas; $20 — J. Žakevičius, A. 
Petkevičienė, J. Aušrotas, P. Sa
kalauskas, C. J. Kavaliauskai, M. 
Jegus, P. Balasevičius; $10 — M. 
Borusienė, J. Zabulionis.

Anapilio autoaikštės vajui au
kojo: $100 — V. E. Stankevičiai; 
$60 — U. Paliulytė; $50 — A. Zala- 
gėnas.

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

B MONTREAL™
Vasario 16-tos gimnazijai su

rinkti $2340 ir pasiųsti per KLB 
krašto valdybą į Vokietiją. Nuo
lat šiam tikslui pinigus Montrea- 
lyje renka Albertas Jonelis ir Jo
nas Dalmotas.

Montrealio lituanistinę mokyk
lą lanko 9 mokiniai ir 13 prieš
mokyklinio amžiaus vaikučių. Tuo 
pačiu laiku lietuvių kalbos kur
sus lanko 13 suaugusių kursantų.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba rengia susitikimą su nese
niai iš Lietuvos atvykusiais lie
tuviais lapkričio 25 d., penktadie
nį, 7 vai. v. seselių namuose, 1450 
De Seve, Montreal. Bus aiškina
masi dabartiniai naujai atvyku
sių rūpesčiai, kalbama apie lie
tuvių bendruomenę ir jos veiklą.

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-53355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ITA O MONTREALIO LIETUVIŲ 
Ll lAO KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 514-766-5827; 514-766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.............  6.25%
Certifikatus 2 m.............  7.00%
Certifikatus 3 m.............  7.25%
Term, indėlus:

1 metų ................... 5.00%
180 d.-364 d.......... 5.00%
120 d. - 179 d......... 4.50%
60 d. - 119 d......... 4.50%
30 d. - 59 d......... 4.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto: 

įmetu .............8.00% asmenines-nuo....8.00
2 metų ................... 9.00%
3 metų ................... 9.25%

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome "naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

Naujas telefonas 

937-9898 
Vytas Gruodis Jr.

1450 DE SEVE 
lasalleTque. r

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA-7 DIENAS

REIKALINGA auklė prižiūrėti 2 
metų mergaitę, kuri kalbėtų rusiš
kai ir gyventų mūsų namuose. Skam
binti tel. 416 869-6019 dienos metu, 
tel. 905 709-3413 vakarais ir savait
galiais.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

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.

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

A. a. Stasys Daunoravičius, 69 m. 
amžiaus, žuvo automobilio ne
laimėje spalio 22 d. Po pamaldų 
Lietuvių kankinių šventovėje, 
Mississauga, Ont, palaidotas ten 
pat Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Liūdi žmona, gausi šeima ir bi
čiuliai.

A. a. Juozapa Dainienė (Kluo- 
niūtė), 92 m. amžiaus, mirė spa
lio 27 d. Iš AV šventovės spalio 
29 d. palaidota Cote Dės Neiges 
kapinėse. Liūdi trys dukterys ir 
sūnus su šeimomis.

A. a. Juozas Krujelskis, 79 m. 
amžiaus, mirė spalio 27 d. Po pa
maldų AV šventovėje spalio 31 d. 
palaidotas Šv. Jurgio kapinėse, 
Longueuil, Que. Liūdi dvi dukte
rys ir sūnus su šeimomis bei žmo
na. B.S.

Taupymo-special................ 1.50%
Taupymo - su gyv. dr............1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk...........................1.00%
RRIF - RRSP - 1 m. term. ... 6.25%
RRIF - RRSP - 2 m. term. ... 7.00% 
RRIF - RRSP - 3 m. term. ... 7.25% 
RRIF - RRSP - taup............2.00%

MOTERIS IŠ LIETUVOS gali pri
žiūrėti vaikus, vyresnio amžiaus 
žmones, atlikti namų ruošos dar
bus bei gyventi jūsų namuose. 
Skambinti tel. 1-519-688-9420.

IŠNUOMOJAMAS gražus ir švarus 
dvieju miegamųjų butas Toronte 
Jane gatvės rajone į šiaurę nuo 
Sheppard gatvės. $645 mėnesiui. Į 
kainą įeina mokestis už elektrą, 
apšildymą ir kt., taip pat už auto
mobilio pastatymą. Arti parduotu
vių. Skambinti tel. 416-742-5254, 
716-3751.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).


