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Kovos ir laimėtojai
Kalbant apie kovas, dažnai tuoj pat įsijungia vaiz

duotė: karas, apkasai, sužeistųjų vaitojimas, granatų 
skeveldros, žaizdos, pilni laukai ir miestai lavonų, gais
rai, badas, ligos. Žodžiu - baisi sumaištis, turbūt pati 
didžioji žmonijos nelaimė. Tai tiesa.

ANTRASIS pasaulinis karas, pareikalavęs kelias- 
/V dešimt milijonų žmonių gyvybių, sugriovęs daug 

.LArsenų miestų, sunaikinęs nesuskaičiuojamus kie
kius įvairių gėrybių, palikęs milžiniškus būrius invalidų 
ir benamių, iš tikrųjų jokio klausimo teisingai neišspren
dė. Taigi niekas ir nelaimėjo, nors pergalę ryškino ka
riuomenių paradai ir dygstantys paminklai karvedžių at
minimui. O masinis džiaugsmas abiejose fronto pusėse 
buvo vienodas: žmonės laimingi, kad grįžo taika. Tačiau 
kova nepasibaigė, pasikeitė jos priemonės. Mat po tokių 
baisių grumtynių juk reikėjo nustatyti, kuri iš dviejų 
triumfuojančių galybių pirmaujanti? Tam klausimui 
spręsti prireikė net 50 metų. Vadinamas šaltasis karas, 
Sovietų Sąjungai griuvus, bent šiuo metu atrodo, sustab
dytas. Šiuolaikinis kapituliacijos ar paliaubų laikotar
pis įdomus daugeliu atžvilgių. O mūsų okupacijų nua
lintai tautai stačiai stebuklingas - Lietuva vėl laisva. 
Kažkoks nerimas betgi dar gaubia pasaulį. Branduoli
nių ginklų atsargos, ilgų nuotolių erdvių raketos, visa 
aukštosios technologijos ginkluotė, sumaniai naudota 
šaltojo karo psichologiniam spaudimui, dar nėra išny
kusi, ir Damoklo kardu kabo virš visų. Jungtinių Tautų 
veikla, įskaitant ir karinius dalinius taikai palaikyti, 
ligi šiol dar buvo iš dalies sėkminga, tačiau ji nebūtų 
pajėgi sustabdyti didžiųjų galybių, jei jų karinis mecha
nizmas vėl imtų judėti. Tuo kol kas netikima, nes niekas 
nenori susinaikinti - nori laimėti. Kovai ir varžyboms 
dėl pirmumo, įtakų ir kontrolės ieškoma kitų būdų.

E
KONOMINĖS varžybos jau ne naujiena. Į jas yra 
įsijungę visi didieji laisvosios rinkos kraštai, sa
vo žaliavomis bei pramonės gaminiais bandantys 

išsikovoti vis aukštesnę pakopą medžiaginių gėrybių pa
siūlose. Kitas jau kiek plačiau ryškėjantis būdas veržtis 
į pirmavimą yra - mokslinių tyrinėjimų sritis, kurianti 
pažangą, sparčiai tobulinanti įvairią techniką, ruošianti 
naują pajėgumą - specialistus. Jau net numatoma, kad 
netrukus pasaulį valdys tie, kurie sugebės atkasti talen
tus, juos remti ir atitinkamai panaudoti. Vergų ir gla
diatorių laikais valstybėms buvo labai naudingi fiziniai 
stipruoliai. Šiandien jau viskas pakrypę į kitą pusę. Aukš
tas intelektas, dvasinė stiprybė, gal net Vydūno bei kitų 
mąstytojų skelbta žmogaus sąmonės šviesėjimo evoliu
cija, pradeda užimti savo vietą. O tai jau ne privilegija 
didžiūnams. Dvasinis pajėgumas įmanomas visiems žmo
nėms ir visoms tautoms. Prisimenant Lietuvos kariuo
menės šventę, lapkričio 23-čiąją, kartu ir mūsų tautos ko
vos būdus, gal reikėtų pakelti galvas: mes maži, jei no
rime tokiais būti; mes apsupti, jei nenorime matyti pa
saulio; mes nevieningi, jei bijome atviro žodžio; mes 
ne kovotojai, jei norime tik stebėti ir laukti. Pasirinki
mas mūsų. Neišnyksime, jei suprasime šiandieninio pa
jėgumo esmę, apie kurią pranašiškai jau ir Vincas Ku
dirka kalbėjo: “Ne tas yra didis prieš ką milijonai žemyn 
galvas lenkia”. Laimėtojais tampa tik tie, kurie nesi
jaučia maži. Naujieji kovos būdai leidžia mums tokiais 
būti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Vadų kelionė Azijoje
Kanados ministeris pirm. J. 

Chretienas suorganizavo poli
tikos ir verslo vadų kelionę 
Azijoje š.m. lapkričio 5-17 d.d. 
Susidariusią beveik 500 ke
liautojų grupę jis pavadino 
Kanados komanda prekybi
nėms varžyboms. Tą komandą, 
be paties ministerio pirm. J. 
Chretieno, sudarė Kanados 
provincijų premjerai ir šim
tai verslo įmonių vadovų bei 
jų talkininkų, siekiančių pre
kybinių ryšių su Azijos šali
mis. Iš šios komandinės gru
pės išsijungė tik rinkimus lai
mėjęs Kvebeko partijos sepa
ratistų premjeras Jacques Pa- 
rizeau, siekantis atskirų sai
tų su užsieniu nepriklausomy
bę paskelbsiančiam Kvebekui.

Gerai suorganizuotos išvy
kos dalyvių laukė apsilanky
mas Kinijoje, Hong Konge, In
donezijoje ir Vietname. Tokių 
svečių dabar daugiausia susi
laukia didžiausią prekybos 
rinką Azijoje turinti Kinija. 
Ja jau 1986 m. buvo susidomė
jęs Kanados konservatorių mi
nisteris pirm. Brian Mulro
ney, kai kurie provincijų prem
jerai, o 1993 m. ir Vokietijos 
kancleris Helmutas Kohlis, 
atsivežęs porą Šimų verslo at
stovų. Jį dabar delegacijos 
dydžiu pralenkė Kanados mi
nisteris pirm. J. Chretienas.

Problemą Kanados prekybi
nių ryšių sustiprinimui su Ki
nija sudarė jos komunistinės 
vyriausybės žiaurus susidoro

jimas su laisvės reikalavusiais 
studentais dabar jau Beižingu 
pavadinto Pekingo Tiananme- 
no aikštėje. Buvo laukiama, 
kad Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas, pasirašydamas 
prekybines sutartis, oficialiai 
pasmerks tokius žmogaus tei
sių pažeidimus Kinijoje. At
rodo, aštrus viešas pasmerki
mas nebuvo padarytas. Jį pa
neigia Kinijos prez. Jiang Že
minas ir premjeras Li Pengas. 
Politinę įtampą betgi suma
žino kanadiečių viešnagės me
tu aštuonių politinių kalinių 
išleidimas iš kalėjimų. Ketu
ri buvo 1989 m. Tiananmento 
aikštėje suimti studentai, o 
kiti keturi - savo kraštui ne
priklausomybės siekę tibetie
čiai. Tačiau laisvę atgavusie- 
ji nepriklausė žymiųjų politi
nių kalinių grupei.

Svarbiausiu laimėjimu laiko
mas Kanados atominės ener
gijos bendrovės dviejų CANDU 
reaktorių pardavimas elektri
nėms Kinijoje. Tikimasi, kad 
Kinija pirks ir du kitus CANDU 
reaktorius. Tačiau galutinis 
sprendimas paaiškės tik sekan
čiais metais. Mat šiuo metu sa
vo atominę technologiją Kini
jai siūlo ir Britanija su Pran
cūzija. Oficialiai teigiama, kad 
Kanados 54 firmų su Kinija pa
sirašytos prekybinės sutartys 
siekia beveik 9 bilijonus dole
rių. Tačiau didžiajai jų pusei 
dar reikės galutinių parašų

(Nukelta į 2-rą psl.)

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV-tosios tarybos trečiosios sesijos suvažiavimas, įvykęs 1994 m. 
lapkričio 12-13 d.d., Anapilio sodyboje, Mississaugoje. Viršuje - suvažiavimo registracija. Iš kairės: L. Našlė
nienė, J. Adamonytė ir A. Stepaitienė. Nuotraukos dešinėje - Anapilio parapijos klebonas kun. J. Staškus skaito 
invokaciją. Apačioje - kairėje dalis suvažiavimo dalyvių (iš kairės A. Staškevičius, P. Kuras, R. Jonaitienė, R. 
Kurienė, I. Sungailienė, V. Stanevičienė); dešinėje - suvažiavimą sveikina PLB valdybos pirm. Bronius Nainys. 
Aprašymas - 5 ir 6 psl. Nuotr. G. Paulionienės

LENKIJOS LIETUVIAI

Problemos nepabėgs, o pietūs atauš...
Lenkijos lietuvių švietimas neturi atramos Lietuvoje. Tai rodo ir Lietuvos Respublikos 
seimo narių apsilankymas Punsko apylinkėse - jie nesidomėjo vietinėmis lietuvių 

švietimo problemomis ir oficialioje viešumoje gyrė dabartinę būklę, kuri tikrovėje 
yra gerokai kitokia

1994 m. spalio antroje pusė
je Lenkijoje lankėsi šeši Lie
tuvos Respublikos parlamen
tarai. Tarp kitko “domėjosi” 
ir lietuviškuoju švietimu to
je valstybėje. Užsuko į Puns
ko, Krasnavo bei Vidugirių mo
kyklas. Perėjo paskubomis, ta
rytum svetimų svetimiausi 
žmonės, didesnio dėmesio ne
rodydami nei vietos mokyto
jams, nei moksleiviams. Mat 
sakėsi neturį laiko, skubą rim
tesnių reikalų tvarkyti. Puns
ke net nesiteikė į biblioteką 
užsukti ir pasidomėti, gal ko
kios literatūros trūksta, gal ir 
vargo sąlygomis galima ką pa
dėti. Vėliau Lietuvos valsty
bės vyrai labai garsiai lenkų 
spaudoje ir radijuje džiaugėsi, 
kokios nuostabios esą lietuviš
kos mokyklos Seinų krašte! Pa
vydėti jiems galį net patys len
kai, dirbdami daug prastesnė
se sąlygose.

Ko nematė
Gaila, V. Plečkaičio vado

vaujami parlamentarai taip ir 
nepamatė Klevų pradinės mo
kyklos, kur šešiamečiai vaikai 
beveik visko nuo pirmos die
nos mokomi lenkiškai, o lietu
vių kalbos gavę vos kelias pa
mokas. Čia visi vaikai jau ži
no, kad ir tarp savęs geriau ne
kalbėti gimtąja kalba, nors vi
sa aplinka gryniausiai dar išli
kusi lietuviška. O ką jau bekal
bėti apie lietuviukų padėtį 
Aradnykų, Seinų, Suvalkų mo
kyklose . . .

Girtis Vidugirių naujai pa
statyta aštuonmete mokykla 
garsiai nereikėtų. Jos niekaip 
negalima lyginti su lenkams 
Vilniuje tuo pačiu laiku nau
jai pastatyta Jono-Pauliaus II 
mokykla. O turėję būti mainai. 
Tai dar kartą primena pasaką, 
kur muštas nemuštą neša.

Seinų vargai
Jei kalbėsime sąžiningai, 

pripažinsime, kad kur kas la
biau reikalinga lietuviškoji 
mokykla pačiuose Seinuose. 
Šiuo metu lietuviukai gali mo

kytis gimtosios kalbos dviejo
se miesto aštuonmetėse mo
kyklose. Bet šituo guostis ga
li tik tas, kas nepažįsta, ko
kią kainą vaikai turi mokėti 
už teisę mokytis savo tėvų kal
bos. Dėl nepalankių nuotaikų 
žmonės bijo savo vaikus leisti 
į atskirą lietuvišką klasę ku
rioje nors mokykloje. Kai Len
kijos Lietuvių bendruomenės 
buvo iškelta mintis pirmiau
sia lietuvišką mokyklą staty
ti Seinuose, nes ten opiausiai 
juntama spraga, oficialioji 
valdžia nesurado mieste tinka
mos aikštelės, siūlydama ją 
perkelti į Vidugirius.

Krasnagrūdos atvejis
Atskirai reiktų aptarti Kras- 

nagrūdoje nepalankiai susi
klosčiusią padėtį. Lietuvių 
kalba mokykloje čia jau buvo 
primiršta. Tik prieš kelerius 
metus, naudodamiesi demo
kratėjimo banga, tėvai smar
kiai ėmė reikalauti savo tei
sių mokykloje. Buvo įvestos 
lietuvių kalbos pamokos, nes 
susidarė atskiros klasės. Di
rektorius nebuvęs blogas žmo
gus ir supratęs “mažumos” po
reikius. Ankstesnių metų pa
vyzdžiu ir šiais mokslo metais 
planavo dvi šešiamečių gru
pes: lenkišką ir lietuvišką. To
kį planą patvirtino ir Suvalkų 
švietimo kuratorija.

Beje, Seinų viršaitis ėmęs ir 
taupumo sumetimais nubrau
kęs lietuvišką grupę, nes pi
giau rodėsi jam vaikus suves
ti į vieną klasę ir visus moky
ti lenkiškai. Mat Lenkijoje še
šiamečiai ima lankyti paren
giamąją klasę, kur pažįsta rai
des ir pramoksta skaityti. Tai 
pasirodė tėvams labai keista. 
Pagal Lenkijoje galiojantį švie
timo įstatymą tautinių mažu
mų vaikams tik antroje klasė
je įvedamos lenkų kalbos pa
mokos, pirmoje vaikai privalo 
mokytis tik gimtąja kalba. Ši
tame fone matysime, koks triu
kas ekonomine priedanga bu
vo mėginamas taikyti Seinams 
priklausančioje Krasnagrūdos 
mokykloje.

Tėvai suprato kuo visa tai 
kvepia, ir vėl pradėjo protes
tuoti, savo teisių ieškoti. O 
vaikai ėmė streikuoti — tris sa
vaites visai nelankė mokyklos. 
Susiklosčius keistai padėčiai, 
Seinų viršaitis pasiūlė komp
romisą. Todėl laikinai priim
tas pusinis sprendimas: lie
tuviškos šešiamečių grupės 
mokytojui paskirta pusė eta
to, o likusį laiką mėginama 
jungti su lenkiška grupe, kur 
pamokos vyksta lenkiškai. Vai
kai pradėjo lankyti mokyklą, 
bet tėvai ginklų nesudėjo. Kuo 
tai baigsis? Tokia praktika ne
atitinka Lenkijoje galiojančių 
švietimo įstatymų, tačiau ma
žai kam tos bėdos čia rūpi. O 
jei kas ir sielojasi, tai kombi
nuodami istorijos vyksmą pa
kreipti lietuviams nepalankia 
linkme.

Nusivylimas

Lenkijos lietuviai visą lai
ką jautė, kaip jiems sunku rei
kalauti savo teisių kaimyninė
je valstybėje, nors jų dauguma 
gyvena savo etninėse žemėse, 
kai okupuotoji Lietuva ir ne
galėjo, ir nenorėjo suprasti 
svetur gyvenančių savo tautie
čių poreikių.

Beje, negalima sakyti, kad 
daug kas pasikeitė į gerąją pu
sę Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Trūksta ten valdžios 
sluoksniuose tvirtų žmonių, 
suvokiančių Lietuvos valsty
bingumo orumą. Labai apmau
du čia buvo girdėti iš Lietu
vos parlamentarų lūpų verti
nimą, girdi, Lenkijos lietuvių 
švietimas taip gerai sutvarky
tas, kad galįs pasitarnauti pa
vyzdžiu visai Europai. Labai 
gaila, kad nei V. Plečkaitis, 
nei J. Dringelis, nei J. Mince
vičius, nei kiti trys seimo na
riai taip ir nepamėgino pažin
ti tikrųjų Lenkijos lietuvių 
švietimo problemų. Išmainė 
jas į mandagumo pietus, todėl, 
palikę mokyklas, nuskubėjo, 
kur lėkštės garuoja. Mat proble
mos neprapuls, o pietūs gali ir 
ataušti. Kor.

Baltiečiai posėdžiavo Vilniuje
ELTOS žiniomis, lapkričio 

11-13 d.d. Vilniuje vyko Balti
jos sąjungos (“asamblėjos”) 5- 
oji sesija. Posėdžiavo prezi
diumas, ministerių taryba bei 
atskiri komitetai. Buvo priim
ta 17 rezoliucijų ir kitų doku
mentų, kurių tarpe ir rezoliu
cija, raginanti Baltijos minis
terių tarybą artimiausiu laiku 
parengti ir pasirašyti gynybos 
sutartį. Kitoje siūloma, kad 
Karaliaučiaus srities demili- 
tarizavimas yra esminis žings
nis užtikrinant Vidurinės Eu
ropos saugumą, kaip praneša 
RFE/RL. Rezoliucijos projek
tas dėl narystės ŠAS (NATO) 
nebuvo priimtas. Eilės tvarka 
naujuoju prezidiumo pirmi
ninku išrinktas Latvijos sei
mo narys Maris Budovskis. 
Sekanti sesija įvyks Rygoje 
1995 m. gegužės mėnesį.

Tautininkai siūlo vienytis
“Lietuvos aido” pranešimu, 

Lietuvos tautininkų sąjunga 
spalio 26 d. pateikė programą 
valstybės stiprinimui, kvies
dama visas Lietuvos opozici
nes partijas, visuomenines 
ir profesines organizacijas 
bendrai aptarti siūlomus prin
cipus, veiksmus ir priemones, 
pareikšti nuomones, siūlyti 
geriausius sprendimus. Nori
ma sužadinti visuomenės pi
lietinį aktyvumą ir skatinti 
partijų bendravimą.

Tautininkų sąjungos frakci
jos seimo narys Kazimieras 
Uoka pradėjo badavimą lap
kričio 4 d. prie paminklo žu
vusioms už Lietuvos nepri
klausomybę Giedraičių mies
telio centre. Kaip rašo ELTA, 
jis pareiškė badausiąs iki lap
kričio 25 d., kada sueina lygiai 
dveji metai nuo seimo narių 
priesaikos. Pasak K. Uokos, 
“mes visi prisiekėme, kad 
dirbsime Lietuvos žmonių ge
rovei, tačiau aš nieko negalė
jau padaryti, kad priesaika 
būtų įvykdyta, visas mano pa
stangas sugriaudavo seimo 
dauguma ir jos paskirta vy
riausybė”. Tautininkų frakci
jos seniūnas Leonas Milčius 
pasisakė, jog su šia K. Uokos 
protesto forma nesutinka, o 
seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas abejoja, ar rinkimi
nė programa iš esmės buvo 
įgyvendinama.

Pasitraukė ministerial
“Lietuvos ryto” žiniomis 

(lapkričio 4 d.), Lietuvos kul
tūros ministeris Dainius Trin
kūnas, paskirtas 1992 m., įtei
kė atsistatydinimo pareiški
mą, bet atsisakė viešai skelb
ti pasitraukimo priežastis. 
Lapkričio 15 d. prezidento po
tvarkiu naujuoju kultūros mi- 
nisteriu paskirtas Juozas Ne
krošius, priklausantis LDDP 
frakcijai, Sveikatos, sociali
nių reikalų ir darbo komiteto 
narys bei Lietuvos vaikų fon
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do pirmininkas, išleidęs daug 
poezijos knygų.

Kaip rašo ELTA, lapkričio 
9 d. iš pareigų pasitraukė ir 
1993 m. paskirtas sveikatos ap
saugos ministeris Jurgis Brė- 
dikas, širdies elektrostimulia- 
cijos ir tachikardijų chirur
ginio gydymo pradininkas Ry
tų Europoje, pastaruoju metu 
puolamas už blogą sveikatos 
apsaugos programą. Jo vieton 
paskirtas gydytojas Antanas 
Vinkus, ėjęs sveikatos apsau
gos ministerio pavaduotojo, 
vėliau socialinės apsaugos 
ministerio pavaduotojo, pa
reigas įvairiais laikotarpiais 
nuo 1982 m. Pats buvo sveika
tos apsaugos ministerių nuo 
1989 iki 1990 m.

Iš LDDP frakcijos pasitrau
kė buvęs ekonomikos ministe
ris Julius Veselka, ketvirta
sis seimo narys, palikęs šią 
frakciją po 1992 m. seimo rin
kimų.

Nepriimtinos pervežimo 
taisyklės

“Lietuvos aido” pranešimu 
(spalio 28 d.), Lietuvos minis
teris pirmininkas Adolfas Šle
ževičius paskelbė spaudai, jog 
vyriausybės nustatytos kari
nio pervežimo per Lietuvą tai
syklės įsigalios nuo 1995 m. 
sausio 1 d. ir “negali būti de
rybų objektas su jokia užsie
nio valstybe”. Jo teigimu, tarp 
tranzito ir prekybos sutarčių 
negali vykti mainai. Oficialus 
atsakymas iš Maskvos dar ne
gautas, tačiau “atsiliepimai 
verčia manyti, jog Rusija ne
linkusi pripažinti Lietuvos 
taisyklių reikalavimų”. Rusi
ja nusiuntė Lietuvai “kai ku
riuos pasiūlymus ir pageida
vimus, kad būtų pagreitintas 
derybų procesas”, pasakė Ru
sijos derybų su Lietuva dele
gacijos vadovas V. Isakovas.

Lapkričio 3 d. seimo rūmuo
se įvyko 7 Lietuvos seime at
stovaujamų partijų pasitari
mas, kuriame nustatyta, jog 
prezidentas A. Brazauskas ne
atsakęs į jų pareiškimą ir ne
paskyrė susitikimo tuo reika
lu. Atstovų teigimu, preziden
to ir ministerio pirmininko 
pareiškimai žiniasklaidai sky
rėsi, ir neaišku, kokia yra ofi
ciali valdžios pozicija.

Branduolinės energetikos 
sutartis

ELTOS pranešimu, 1994 m. 
lapkričio 17 d. Lietuvos ener
getikos ministeris Alg. Stasiu
kynas ir Kanados ambasado
rius Lietuvai Michael Phillips 
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį dėl branduolinės energi
jos taikaus naudojimo. Tos su
tarties pagrindu Lietuva galės 
importuoti branduolines me
džiagas, įrenginius bei techno
logiją Ignalinos atominės elek
trinės reikalams. Taipgi Kana
dos branduolinės energetikos 
žinovai pagelbės Lietuvai tos 
elektrinės saugumo srityje. RSJ
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Čia suskambo adventinis balsas
KUN. K. J. AMBRASAS

Adventinį laukimą mums 
primena miestų gatvėse vaini
kais, mirksinčiomis žvakutė
mis ir girliandomis papuoš
tos namų durys, prieangiai, 
parduotuvių vitrinos ir net 
televizijos ekrane siūlomos 
įvairios dovanos. Tai kasme
tinės šventės, kurioms žmo
nės vienaip ar kitaip ren
giasi.

Tačiau kartas nuo karto iš
girstame įsakmiai pasakytus 
ir šiandien tebekartojamus 
Jėzaus žodžius: “Budėkite, 
nes nežinote, kada grįš namų 
šeimininkas” (Mk 13, 35-37). 
Ši mintis, tik kitaip pasa
kyta, vėlei pakartojama, tarsi 
iš amžių glūdumos ataidi pra
našo Izaijo lūpomis pasaky
tais žodžiais: “Taisykite Vieš
pačiui kelią! Ištiesinkite jam 
takus!” (Mk 1, 3). Pagaliau su
skamba ir Jono Krikštytojo ra
ginimas, įspėjimas ir reikš
mingas priminimas: “Aš — ty
ruose šaukiančiojo balsas: 
‘Taisykite Viešpačiui kelią’!” 
(Jn 1, 23).

Kas šitas žmogus, kurio žo
džiai pasiekė tiek viduramžių 
mistikus, tiek prancūzų ir ko
munistinės 1917 metų revoliu
cijos kraugerius, tiek ir igno- 
rantiško, dažnai nihilistiško 
mūsų šimtmečio protus? Jis gi
mė netoli nuo Jeruzalės, Ain 
Karim vietovėje.

Štai Ain Karim miestelio 
vaizdas nuo kalno. Išilgai iš 
dviejų pusių kalnais suremto 
slėnio išsibarstę daugiausia 
čerpėmis dengti namai, prie 
kurių jau leidžiasi pirmie
ji Jeruzalės daugiaaukščiai. 
Smailos kiparisų viršūnės. 
Žali daržų ir sodų rėžiai, o 
viduryje, tarsi galinga tvir
tovė, kelia bokštą Šv. Jono 
Krikštytojo šventovė, dar ki
taip vadinama Jono namais.

Šioje vietoje pirmojo šimt
mečio metais imperatorius 
Adrianas, norėdamas užkirsti 
kelią beplintančiai krikščio
nybei, pastatė Veneros šven
tyklą. 1941-42 m. šios deivės 
statula buvo surasta griuvė
siuose romėnų šventovės, ku
rią tikriausiai bizantiniais lai

M. K. Čiurlionio antkapis Rasų kapinėse Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

kais bus sugriovę kryžininkai 
ir jos vietoje pastatę švento
vę iš dalies dar išsilaikiusią 
ligi mūsų dienų.

Ispanų stiliumi ji pastatyta 
1674 m. ant seniau čia stovėju
sios šventovės liekanų. Kaip ir 
daugelyje šio krašto statinių, 
taip ir čia laiptais, vingiuojan
čiais iš didžiojo altoriaus kai
rės pusės, galima nusileisti 
apačion.

Štai vadinamoji Grota Bene- 
dictus, kur grindyse, apskri
tame goreljefe, lotyniškas įra
šas: Hic procursor Domini na- 
tus ėst — čia gimė Viešpaties 
pirmtakas. Manoma, kad čia 
yra gimęs Jonas Krikštytojas: 
Elzbietai atėjo metas gimdy
ti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos 
kaimynai ir giminės, išgirdę, 
kokią didžią malonę suteikė 
jai Viešpats, džiaugėsi kartu 
su ja (Lk 1, 57-58).

Šv. Jono Krikštytojo Tėvų 
pranciškonų vienuolynas iš
augo toje vietoje, kur anksčiau 
stovėję Zakarijo ir Elzbietos 
namai. Statiniai atsirado V š. 
Vėliau arabai juos pavertė 
tvartu ir tik paskui viskas 
buvo atnaujinta.

Gal už kokios valandos ke
lio nuo Ain Karim miestelio 
driekiasi vaizdinga, medžiais 
apsikaišiusi dykynė, į kurią, 
tikima, bus nusikraustęs gy
venti Jonas Krikštytojas prieš 
skelbdamas Kristaus atėjimą: 
Jis gyveno dykumoje iki pat 
savo viešo pasirodymo Izrae
liui dienos (Lk 1, 80).

Čia susiduria Senasis ir 
Naujasis Testamentas! Susi
liečia senoji ir naujoji epo
cha. Štai kur kilo tas, apie ku
rį kūdikio tėvas Zakarijas, 
kupinas Šventosios Dvasios, 
ėmė pranašauti: O tu, vaikeli, 
būsi vadinamas Aukščiausiojo 
pranašu, nes tu eisi pirma 
Viešpaties jam kelio nuties
ti (Lk 1,76). Štai kaip iš ramaus 
Ain Karim slėnio pasklido toji 
džiugi žinia apie ateinantį At
pirkėją: Mus aplankė šviesa 
iš aukštybių, kad apšviestų tū
nančius tamsoje ir mirties ūks
mėje, kad mūsų žingsnius 
pakreiptų į ramybės kelią 
(Lk 1,78-79).

XVIII šimtmečio pradžioje švedą sugriauta Biržų pilis dabar vėl atstatyta. Joje įsikūrė muziejus ir biblioteka. 
Čia buvo susitikusios Lietuvos ir Latvijos vyriausybių delegacijos Nuotr. Alf. Laučkos

AfA 
NASTEI TRUMPICKIENEI 

mirus,
dukrą NIJOLĘ GUTAUSKIENĘ ir sūnų ALGĮ TRUM- 
PICKĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu -

Balys Balaišis, 
Windsor, Ontario

AfA 
MONIKAI BUMBULIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą ANTANĄ ir šeimą giliai užjaučiame bei 
kartu liūdime-

Birutė ir Juozas Mažeikos
Teklė ir Adolfas Sekoniai

Zirinovskis nušluos baltiečius jūron?
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Prieš maždaug metus laiko 
Vladimiras Zirinovskis Mask
voje paskelbė savo planus, kaip 
reikėtų valdyti Europą. Jo pla
nas - sukurti naują Rusų impe
riją, jon įjungiant ir Baltijos 
kraštus. Visus tų kraštų gyven
tojus, kurie priešinsis jo pla
nams, nušluoti į Baltijos jūrą.

Pastaruoju metu jo vardas 
nebuvo minimas arba, kaip sa
koma, dingo iš apyvartos. Nau
ją progą pasiskardenti davė 
jam noras aplankyti Ameriką. 
Jis paprašė Clinton’o admi
nistraciją vizos, ir ją gavo.

Šio krašto vadovų motyvas: 
jeigu jam bus atmestas leidi
mas čia įvažiuoti, jam sukels 
dar didesnę politinę ambiciją 
ir populiarumą.

Jo 14 dienų vizitas prasidė
jo Amerikoje lapkričio 4 d. 
Pirmąją savo kalbą jis pasakė 
San Franciske, iš kurio atvyko 
į Los Angeles ir kitus miestus. 
Bet jo kalbų demagogija eili
niam amerikiečiui įspūdžio 
nepadarė.

JAV Valstybės departamen
tas pareiškė, kad jis savo bu
vojimo metu Amerikoje nesu
sitiks su valstybės pareigūnais. 
Amerikiečių spauda neparo
dė didelio dėmesio V. Žirinovs- 
kio kalboms.

Praeityje jis yra pareiškęs 
rasinių ir negatyvių kraštuti
nių minčių apie Ameriką. Savo 
raštuose yra pareiškęs, esą

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ateityje. Tad tikslūs Kanados 
prekybiniai laimėjimai Kini
joje tebėra neaiškūs.

Hong Kongo ateičiai buvo 
skirti ministerio pirm. J. Chre- 
tieno pokalbiai šioje Britani
jos kolonijoje. Mat jos jau lau
kia sutartas grąžinimas Kini
jai 1997 m. Tad nenuostabu, 
kad pernai Kanada iš Hong 
Kongo susilaukė 37.000 įtei
sintų ateivių. Hong Konge jau 
surinkta beveik pusė milijo
no dolerių už įvažiavimo vi
zas Kanadon. Ministeris pirm. 
J. Chretienas pabrėžė, kad 
imigrantų iš Hong Kongo įsi
leidimas Kanadon nebus su
varžytas. Jis taipgi juos guo
dė, kad Kanada su kitomis ša
limis gins jų teises, kai Hong 
Kongas bus grąžintas Kinijai. 
Esą tada Hong Kongas taps di
džiausiu Kinijos prekybos 
centru su Vakarų pasauliu.

Ministeris pirm. J. Chretie
nas tapo pirmuoju Kanados 
vyriausybės vadu, aplankiu
siu Hong Kongo Saivano ka
pinėse palaidotus žuvusius 
kanadiečius karius jų atmini
mui skirtą Lapkričio vienuo
liktąją, kuri taip iškilmingai 
kasmet minima pačioje Kana
doje. Hong Konge kanadiečiai 
buvo užmiršti. Ten 1941 m. ru
denį buvo nusiųsti du kana
diečių batalionai padėti bri
tams ginti Hong Kongą nuo ja
ponų invazijos. Japonijos ka
riai Hong Kongo salą puolė 
gruodžio 18 d. ir ją užėmė per 
savaitę, nes kanadiečių bata
lionai dar neturėjo pilno ka
rinio pasiruošimo. Kautynėse 
žuvo 190 kanadiečių, ligoni
nėse, karo belaisvių ir privers
tinio darbo stovyklose mirė 260.

Indonezijos Bohoro vasarvie
tėje ministerio pirm. J. Chre- 

ateinančio šimtmečio laiko
tarpyje baltoji Amerikos rasė 
išnyks. Amerika būsianti už
gožta juodosios rasės ir meksi
kiečių gyventojų. Esą Kalifor
niją prijungs Meksika. Florida 
tapsianti juodosios rasės vals
tybe. Rusija atsiimsianti Alias
ką ir visa Amerika pavirs ki
tos rūšies Jungtinėmis Valsty
bėmis. Jų įmonės užsidarys, 
išnyks medicina, maistas. Ame
rikiečiai emigruos į Europą, 
Japoniją ir Rusiją.

Paskutiniu metu V. Žirinovs- 
kiui daug Europos valstybių 
atsisakė duoti įvažiavimo vi
zas. Jų tarpe Prancūzija, Vo
kietija, Šveicarija, Norvegi
ja, Ispanija ir kitos. Priežas
tis - šios valstybės nenori gir
dėti jo demagogijos ir užgau
nančių žodžių. Amerikos imi
gracijos įstatymo tradicijos 
leidžia laisvai kalbėti visiems 
asmenims.

V. Zirinovskis 1993 m. gruo
džio mėnesį buvo išrinktas į 
Rusijos seimą. Gyventojų tar
pe pravesta jq populiarumo 
statistika paroflė, kad jis tu
ri 5%-20% pasekėjų. Tačiau to 
dar nepakanka jam 1996 m. lai
mėti prezidentinius rinkimus.

Įvairios amerikiečių grupės 
prašė prezidentą Clinton’ą, 
neįsileisti Žirinovskio į šį 
kraštą. Esą jis 1993 m. liepos 
mėnesį susitiko Maskvoje su 
Kanados nacių veikėju Ernst’u 
Zundel’iu. V. Zirinovskis žiū

tieno, JAV prez. B. Klintono ir 
kitų šešiolikos Azijos Ramiojo 
vandenyno šalių vyriausybės 
vadų laukė ekonominio bend
radarbiavimo sutarties pasi
rašymas. Jos dėka bus atida
ryta didžiausia pasaulyje lais
vos prekybos zbna, apimanti 
Ramiajame vandenyne ir jo 
pakrantėse esančias pasaulio 
šalis. JAV, Kanada, Australi
ja ir Japonija laisvos preky
bos atmetamą muitą turės pa
naikinti 2010 m., o mažiau iš
sivysčiusios valstybės - 2020 m.

Sklandų šios svarbios sutar
ties pasirašymą sudrumstė iš 
Rytų Timoro atvykusių studen
tų demonstracijos, jų įsiver
žimas JAV ambasadon ir pasi- 
prašymas politinės globos. 
Mat tą Timoro salos dalį, sie
kusią nepriklausomybės, Indo
nezija prisijungė 1976 m. Vie
šai šis klausimas nebuvo dis
kutuojamas. Tačiau privačius 
pokalbius Rytų Timoro reika
lu su Indonezijįos prez. gen. 
Suhartu turėjo Kanados mi
nisteris pirm. J. Chretienas 
ir JAV prez. B. Klintonas.

Ministeris pirm. J. Chretie
nas ir jo suorganizuota Kana
dos komanda prekybinėms 
varžyboms kelionę Azijoje už
baigė Vietnamo sostinėje Ha
nojuje. Tai buvo pirmasis Va
karų pasaulio demokratinės 
šalies vyriausybės vado apsi
lankymas Vietname po ten pa
sibaigusio karo. Ministeris 
pirm. J. Chretienas pusantros 
valandos trukusiame pokalby
je su Vietnamo premjeru Vo 
Van Kietu aptarė prekybinių 
ryšių reikalus. Tada paaiškė
jo, kad Kanados vyriausybė 
Vietnamu! paskirs 36 milijo
nus dolerių ir padės sumoder
ninti administracinę bei tei

ri su panieka į Rusijos religi
jas ir tautines mažumas.

Visi šie įvykiai kelia susirū
pinimą Vakarų demokrati
joms. Keliamas klausimas, ar 
reikės laukti tūkstantį metų 
Hitlerio pranašauto naujo na
cių antplūdžio Europoje?

Įvykiai vyksta daug greičiau, 
ir naujose demokratijose stip
rėja susirūpinimas, kad žlugus 
komunizmui, smarkiu tempu 
kyla fašistinės-šovinistinės 
jėgos, kurios grasina pasauli
nei demokratinei sistemai.

Baigiant yra verta pabrėžti 
V. Žirinovskio mintis, pasaky
tas Rusijos seime, prieš išvyks
tant į Ameriką: galima laiki
nai sumažinti mūsų karines jū
rų pajėgas Ramiajame vande
nyne, Juodojoje jūroje ir netgi 
Šiaurėje, tačiau Baltijoje - 
niekados.

Taip pat Žirinovskis teigė: 
JAV yra pasiruošusios kari
niams veiksmams prieš Rusi
ją ir Gudiją, jeigu jų karinės 
pozicijos Baltijoje sustiprės. 
Jo nuomone, JAV šiam tikslui 
yra paruošusios 6-8 lėktuvne
šius, iki 10 divizijų bei bemaž 
tūkstantį lėktuvų. Esą JAV pa
siruošusios imtis tokių veiks
mų, “turėdamos tikslą susilp
ninti Rusijos pajėgumą ir visiš
kai išmesti mūsų kariuomenę 
iš Baltijos srities”.

Baltijoje, Europos centre, 
Rusijos karinio jūrų laivyno 
reikšmė šiuolaikinėmis sąly
gomis esanti milžiniška.

Vienam iš klubo kūrėjų ir ilgamečiam 
darbuotojui

AfA 
MAMERTUI DULIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
sūnums - ARŪNUI ir RIČARDUI su šeimomis, 

ALDONAI bei giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Toronto lietuvių sporto klubas "Vytis”

PADĖKA

AfA
JOANAI ROVIENEI

mirus, nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 
kunigams už maldas laidotuvių koplyčioje, šventovėje ir kapi
nėse; klebonui už suteiktus paskutinius sakramentus.

Dėkojame brangiems giminėms bei draugams už užpra
šytas Mišias, pareikštas užuojautas mūsų liūdesio valandoje. 
Dėkojame už labai gražias gėles; brangioms ponioms už 
skanius pyragus; B. Stanulienei už gardžius pusryčius. Ačiū 
visiems dalyvavusiems brangios a.a. Jonutės laidotuvėse.

Labiausiai dėkojame dr. L. Leknickienei už ilgus metus 
trukusį velionės gydymą bei nuoširdžią priežiūrą.

Nuoširdus ačiū -
vyras Juozas, duktė Kristina,
sūnūs - Eugenijus ir Rimas bei jų šeimos

sinę sistemą. Kanados firmų 
atstovų naujos sutartys siekia 
apie 100 milijonų dolerių. Jos 
yra susietos su naftos paieš
komis jūrose prie Vietnamo 
krantų, kelių atstatymu, kai 
kuriais jungtiniais projektais.

Kanadą su Vietnamu jungia 
seni ryšiai. Prancūzijai pra
laimėjus kovas 1954 m. Š. Viet
name, Kanados, Lenkijos ir In
dijos atstovai buvo įjungti tai
kos priežiūron. Kai 1973 m. Pa
ryžiuje taikos sutartį pasira
šė Vietnamo ir JAV vyriausy
bės, Tarptautinės kontrolės 
priežiūros komisijon vėl įsi
jungė Kanada. Kvebeko atsto
vai vietnamiečiams tada padė
jo suorganizuoti kredito ko
operatyvus. V.Kst.

• 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 turėtą pasirinkti gyvenimą, ne 
mirtį. (J. Aistis) Naujoji Marijos Kankinių Karalienės koplyčia Utenoje Nuotr. Alf. Laučkos

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS | LIETUVĄ $$$$ 
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pa
kvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki 52,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau 
kaip 52,000.00 tik 3% 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.

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

AMERIKOS DOL.
$...............................

........................ 12.00
$............................00
Gavėjas: ...................

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



Partizanų palaikų laidojimas Varniuose 1994 m. spalio 23 d. Kalba Žemaičių apygardos partizanė MONIKA 
KULIŠAUSKIENĖ (knygoje “Motinėle, auginai” apybraiža “Užvenčio Monika”) Nuotr. Antaninos Garmutės

Gimtinės šauksmas

‘MES - LAISVĖ IR KOVA”

Prie Lūksto ežero
Didvyriu laidotuvės buvusiame vyskupų mieste - Varniuose
ANTANINA GARMUTĖ, Kaunas

Vandenų apsupti, ten kur 
banguoja Lūksto, Paršežerio, 
Biržulio ir Stervo ežerai, ža
lioje lomoje nusidriekia sena
sis vyskupų miestas - Varniai. 
Iš tolo, debesų aukštybėse jį 
saugo didžiausias mūsų kalnas 
- Medvėgalis, kalvų kalvelės - 
ir vėl kalnas - Girgždutė. Gra
žios tai vietos - ne veltui ge
riausia publicistine metų kny
ga Lietuvoje pripažinta pernai 
išėjusi Česlovo Kudabos “Sep
tyni keliai iš Varnių”. Tačiau 
mes važiuojame ne tik gamtos 
grožybėmis gėrėtis, bet ir da
lyvauti laidojant partizanų 
palaikus - bene pirmąjį kartą 
šiame krašte per Atgimimo 
metus.

Vytauto Didžiojo pėdsakai
Pakeliui verta prisiminti 

istoriją. Varniai mena kryžiuo
čių, kalavijuočių, švedų, rusų 
puolimus ir siautėjimus, plė
šikiškus grobuonių žygius, kai 
tūkstančiai lietuvių buvo išva
romi į’nelaisvę. Maro, choleros 
epidemijas, gaisrų pašvaistes.

Pirmoji šventovė Varniuose, 
vėlesnės didingos mūro kated
ros pirmtakė, buvo Šv. Alek
sandro šventovė, pastatyta Vy
tauto Didžiojo rūpesčiu ir pa
šventinta 1417 m. kai Vytautas 
čia krikštijo žemaičius. Jis 
įsteigė garsią Medininkų-Var
nių vyskupiją.

Iki šios dienos besipuikuo
jančioje mūrinėje buvusioje 
katedroje yra 12 altorių. Kal
bama, kad jos rūsiuose ilsisi 
13 vyskupų palaikai. Net 14 me
tų (nuo 1850 m.) Varniuose gy
veno ir uoliai darbavosi vysku
pas Motiejus Valančius. Į Var
nius iš Kražių buvo atkelta ku
nigų seminarija.

Po 1863 m. sukilimo ir M. Va
lančių ir seminariją iškėlė į 
Kauną. Seminariją pavertė ka
zokų kareivinėmis, o Varnius 
siaubė Kauno gubernatoriaus 
Muravjovo-Koriko sūnus. Vi
somis išgalėmis čia lietuviai

Nei Kazlų Rūda, nei Mari
jampolė, nei Kaunas neturi tei
sės sakyti: “Juozas Ardzijaus
kas - mūsų poetas”. Jis - mūsų

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1 -800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa Is a participant In the 
Canadian Plus Mileage Program.

Varnių šventovė - buvusi katedra. Didysis įėjimas 1994 m. Nuotr. A. Garmutės

Iškilminga partizanų palaikų laidojimo eisena pasuko pro buvusios Var
nių kunigų seminarijos rūmus buvusios Varnių katedros link 1994 m. 
spalio 23 d. Nuotr. A. Garmutės

Tautos sūnau, ar nieko tau nesako 
Kapų kalneliai, tėviškės šilai? 
Arne šventi tie akmenys prie tako? 
Arne didvyriai motinų vaikai? 
Privalome išgirst visi tą gimtą šauksmą, 
Arčiau, drąsiau prie lūkesčių žvaigždės! 

(“Lietuviai iš senovės”)

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 Šokoladas.................................. 300 gr
Dešra rūkyta ............................. 2 kg Šokoladiniai saldainiai ...............  1 kg
Sūris olandiškas ....................... 1 kg Apelsinai .......................................  2 kg
Sviestas .................................... 500 gr Citrina šviežia ........................... 500 gr
Miltai .............................................  4 kg Medus......................................... 500 gr
Cukrus ........................................ 4 kg Aliejus ........................................... 3 lt.
Ryžiai.......................................... 1 kg Vištienos sultinys ...................... 1 ind.
Kakava .....................................  400 gr Marinuota silkė ......................... 360 gr
Arbata ......................................  200 g r Prieskoniai ................................. 200 gr
Kava pupelių............................ 500 gr Riešutai skardinėje sūdyti 200 gr

Kava tirpstanti .......................... 200 gr ----------------
S137.00 

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 PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Varniuose, netoli kančių vietos- 
stribyno - pastatyta ir pašventinta 
koplytėlė Žemaičių apygardos par
tizanams Nuotr. A. Garmutės

priešinosi rusifikacijai, per 
Varnius ėjo knygnešių keliai. 
Daug kunigų patyrė Sibiro ka
torgą.

Kovotojų kraštas
Bolševikų okupacijos pir

mąjį dešimtmetį šių apylin
kių pelkėse ir miškuose prisi
laikė ir kovojo su pavergėjais 
tūkstančiai Žemaitijos parti
zanų. Manoma, kad ne mažiau, 
kaip 200-300 jų palaikų tebė
ra stribų sumėtyti raistuose, 
pelkėse, net klampioje nuo
kalnėje už stribyno.

Atvykę radome iškastų že
mių krūvas pačiame buvusio 
stribyno kieme. Jame rasta 
atskirų žmogaus kūnų dalių 
kaulai. Tolėliau iškastos ir 3 
kaukolės.

Pučia šaltas rudens vėjas. 
Medžiai be lapų, karstas su ne
žinomų partizanų palaikais už
klojamas trispalve ir nešamas 
į šventovę, kurioje aukojamos 
Mišios už visus kritusius kovo
je dėl Tėvynės laisvės. Prie 
karsto - dviejų žymesnių šios 

apylinkės partizanų portretai 
skendi gėlėse. Viename jų-Že- 
maičių apygardos vadas Vla
das Montvydas-Žemaitis - links
mo veido jaunyvas vyras, 5 vai
kų tėvas. Antrame - jaunutė 
partizanė Irena Petkutė-Ne- 
ringa. Ta pati Neringa, žemai
čių žemės poetė, kuri, puikiai 
suprasdama savo pašaukimą, 
rašė:
Mes kylame iš ten, kur žemė 

kruvina.
Neklauskite, kas mes. Mes- 

laisvė ir kova!
Praeisime visur kaip aidas, 

kaip daina,
Palaimins ir minės - motulė 

Lietuva!
Lietuva neužmirš

Lietuva mini. Laimina. Ger
bia. Po visų iškilmių - Mišių ir 
atidavus didvyrių kaulus gim
tajai žemei, buvo pašventinta 
ta proga pastatyta žemaitiška 
koplytėlė. Po to apygardos va
do V. Montvydo dukterys Jani
na ir Irena pakvietė visus su
šilti į merijos rūmus, kur bu
vo paruošta kava.

Iškilmėse valdžios atstovų 
nesimatė. Nebuvo ir visų lauk
to vyskupo. Gerai, kad šaltas 
ruduo neatbaidė suėjusių, su
važiavusių iš daugelio mies
tų ir kaimų Lietuvos žmonelių.

Atminimas gyvena mumyse. 
Ir gyvens amžinai. Iš kartos į 
kartą.

JANINA STRIMAITIENĖ
Melsvi šilai vėl atminimais ošia. 
Tavosios tėviškės šviesa sugrįžo. 
Lyg paslaptis šventa berželių mostai, 
Kančia ir džia ugsmas susilydė kryžiuj.

Kryžius, kurį miniu šiame 
savo eilėraštyje, iš tiesų ženk
lina skausmą (gimtinės netek
tį) ir džiugias dienas, kai žmo
gus, sugrįžęs iš tremties praga
ro, dar surado savuosius lau
kus, kai netoli ošia savi ir bran
gūs Kazlų kaimo miškai, kai 
dar jis gali paglostyti suskel- 
dėjusį obels kamieną, pasi
džiaugti liepų žydėjimu, skar
džiu kėkšto balsu.

Tą kryžių savajai gimtinei 
pastatė poetas, buvęs trem
tinys, mūsų kraštietis Juozas 
Ardzijauskas. Tai neeilinis 
žmogus, todėl vis kyla noras 
prisiliesti prie gaivios jo poe
zijos versmės, priminti jo iš
tvermę ir ryžtą, jo dabartinį 
entuziazmą, kai Lietuva žen
gia sunkiu išbandymų keliu.

Gimė Juozas Ardzijauskas 
1929 m. birželio 16 d. ir nuo ma
žens pamilo gimtinę, kur pava
sariais geltonavo pienių saulu
tės, o rudenį švietė raudoni 
šermukšnių vėriniai.

Kazlų Rūdos vidurinės mo
kyklos nespėjo baigti: 1948 m. 
buvo suimtas ir nuteistas 10- 
čiai metų lagerio, konfiskuo
jant du juodraštinius eilėraš
čių rinkinėlius: “Žydint obe
lims” ir “Aš mačiau, kaip ver
kė žemė”.

Likimas lėmė, iškentus ledi
nes tremties kančias, bet ne- 
palūžus dvasia, sugrįžti į Lie
tuvą, baigti tuometinį Poli
technikos institutą. Šiuo metu 
mūsų kraštietis inžinierius 
Juozas Ardzijauskas gyvena ir 
dirba Kaune.

1989 m. jis savo lėšomis iš
leido poezijos rinkinėlį “Tau, 
Tėvyne”, kuris pateko į tuomet 
paskelbtą respublikį konkursą 
“Žydinčios vyšnios šakelės” pri
zui laimėti. Po šitiek metų!”...

Juozo Ardzijausko posmuo
se - Lietuva su garbanotais ber
želiais, su padangėj skarde
nančiais vyturiais, su kvepian
čio šieno pradalgėm, sakais 
kvepiančiais pušynais, darbš
čiais žmonėmis. Ne vienas ei
lėraštis, parašytas religine 
tematika, nuskamba poeto de

klamuojamas velykinių, kalė
dinių pamaldų apgeigose Kau
no ar kurio kito miesto šven
tovėse.

Tradicinio Lietuvos “Poezi
jos pavasario - 94” metu Lakš
tingalų slėnyje, šalia garbin
gų užsienio ir Lietuvos poetų 
balsų, kun. Ričardo Mikutavi
čiaus eilių, išgirdome ir Juo
zą Ardzijauską, savo eilėraš
čiu atstovaujantį Kauno trem
tiniams ir politiniams kali
niams.

Nors Juozas Ardzijauskas 
gyvena Kaune, bet mes, Kazlų 
Rūdos gyventojai, jį nuolat 
matome beveik visuose svar
besniuose savo miesto rengi
niuose, kur jo svarus, kan
čių užgrūdintas žodis, skam
bus poezijos posmas moko mus 
skirti grūdus nuo pelų, nura
mina, paguodžia, sušildo tau
ria poezijos šviesa. Jo žodis 
skamba visur: ir Marijampo
lėje, ir Kaune, ir įvairiuose 
Žemaitijos kampeliuose, o kai 
poetas prabyla iš televizijos 
ekrano, jo šiltu ir svariu žo
džiu gali gėrėtis visa Lietuva.

Savo tėviškėje Juozas Ardzi
jauskas ypač dažnas svečias. 
Jam brangi ten rasota žolė, 
tarp žiedų berymantis kry
žius, akmenys, žymintys svir
no vietą, upelis Rūdinukas, 
keturi svarbią paslaptį sau
gantys berželiai (jie pavadin
ti kadaise jų sodyboje besi
slapsčiusių, o vėliau žuvusių 
partizanų vardais, apie ku
riuos kalba jo eilėraštis “Ber
žai - broleliai”). Geltona jur
ginų šviesa artina rudenį, 
skrenda gervės; žydi tulpės ir 
gieda vieversiai; kvepia lie
pos medum, noksta obuoliai, o 
Juozas Ardzijauskas, palikęs 
Kauno triukšmą, savaitgaliais 
vis ten: tai inkilą į liepą ke
lia, tai naują tują sodina, tai 
šieną pjauna senu tėvo dalgiu 
ar obuolius renka, - juk viskas 
čia sava.

Išgirsti per radiją ar televi
ziją sveikinimų koncertų metu 
jo eilių tekstais dainuojamas 
dainas ir supranti - brangus 
Juozas Ardzijauskas Lietuvos 
žmonėms, savas jo nuoširdu
mas, aktyvumas, mielas akių 
žvilgsnis, paprastumas.

Apie ką bekalbėtų, o Lais
vė poetui brangiausias turtas, 
*.odėl dažnai jis kreipiasi į 
žmones labai reikalingu pos
mu ypač tiems, kurie dar vis 
neskiria, kur kairė, kur dešinė.

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.
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ETNOGRAFINIAME MUZIEJUJE RUMŠIŠKĖSE lankytojus pasitinka 
senosios Lietuvos ūkininko sodyba su kryžiumi

visų, visos Lietuvos. Poetas ne- 
sididžiuoja, kad savo laisvalai
kį skiria ne tik poezijai, bet 
ir šiltam bendravimui su gana 
tolimų Lietuvos kampelių žmo
nėm.

Šio poeto-tremtinio eilių ga
lima rasti ir tremtinių poezi
jos antologijoj “Tremtinio Lie
tuva”, ir rinkinyje “Balsas iš 
Laisvės kapo”, kur šalia Algir
do Statkevičiaus-Klajūno ei
lių, gimusių speclageriuose 
ant Lenos kranto, Altajaus kal
nų rajone, prisiglaudžia ir ki
tų tremtinių bei politinių kali
nių eilėraščių posmai.

Savo lėšomis Juozas Ardzi- 
jauskas išleido ir Algirdo Stat- 
kevičiaus knygas visuomeni
niais klausimais: “Bendražmo- 
giškumo manifestas” ir “Pa
slaptingiausia žmonijos mįs
lė” - apie Visuotinio Gėrio 
esmę. Išleido turbūt todėl, kad 
Gėris - brangiausia žmogaus 
vertybė.

Ir vėl ateis pavasaris, Kaz
lų Rūdos miškuose sužydės ži
butės, parskris varnėnai į Juo
zo Ardzijausko įkeltą liepon 
inkilą, atvyks ir jis iš Kauno į 
savo mielą erčią .. . Juk tai 
Gimtinės šauksmas! Atvyks ir 
paskaitys mums savo eilių iš 
naujai išleisto poezijos rinki
nio “Vilties erškėtis”, kaip 
tuomet Kaune . . .

Vis negaliu pamiršti tos nuo
stabios 1994 m. birželio 18 d.

Kauno Mokytojų namų salėje, 
kai Juozo Ardzijausko 65-rių 
metų sukakties proga buvo pa
teikiama visuomenei jo knyge
lė “Vilties erškėtis”. Poetas 
paskendo bijūnų ir rožių žie
duose, o sveikinimai, eilės, 
kanklių muzika vis tebeskam
bėjo. Kokius gražius žodžius 
pasakė Garliavos prelatas A. 
Gustaitis, Kauno kultūros ke
liautojų klubo “Atžalynas” 
atstovai, Kauno atstovas Vyt. 
Daugėla, iš Jonavos atvykęs 
Kaimo rašytojų sąjungos pir
mininkas, “Ūkininko” redak
torius Kostas Fedaravičius 
(J. Ardzijauskas - šios respub
likinės sąjungos valdybos na
rys) ir kt. įžymūs asmenys.

Gražu ir tai, kad šiam atmin
tinam ir įspūdingam poeto J. 
Ardzijausko renginiui, jo pras
mingų darbų ataskaitai beveik 
visą kultūros puslapį pasky
rė Lietuvos katalikų laikraš
tis “XXI amžius”.

Keista, kad niekada apie šį 
žymų žmogų neužsimena laik
raštis “Tremtinys” (redakto
rė Vanda Poderytė). O gal ir 
nereikia - poeto gyvas žodis 
įvairiuose Lietuvos kampe
liuose sėja gėrio grūdus ir 
moko mus, kaip reikia mylė
ti savo gimtinę, kaip visą sa
ve atiduoti brangiai Lietuvai, 
savo tautiečių sąmonei budin
ti, lyg tam kėkštui gimtajame 
šile.
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® LAISVOJE TEVYIMEJE
ŽEMAIČIŲ KALBA

Žemaičių kultūros draugijos 
Klaipėdos skyrius, pasivadinęs 
“Žemaičių alkieriumi”, stengia
si atgaivinti vis labiau užmirš
tamą žemaičių tarmę. Klaipė- 
don sukviestiem Žemaitijos ra
jonų žemaičiams mokytojams 
buvo priminta, kad ir M. Maž
vydas savo “Katekizmą”, laiko
mą pirmąja lietuviška knyga, 
yra parašęs žemaičių tarme. 
“Žemaičių alkieriaus” aktyvis
tai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, važinėja po aplinkinius 
rajonus, lankosi su žemaitiška 
šneka ir daina švietimo skyriuo
se, laikraščių redakcijose. Jie 
primena, kad Kretingos rajono 
Salantų vidurinės mokyklos vie
noje klasėje jau dėstoma žemai
čių kalba.

ATGIJUS “KAUNO LAIKAS”
Kauno miesto taryba, ieško

dama atsvaros “Kauno tiesai”, 
1990 m. rugpjūčio 17 d. pradė
jo leisti “Kauno laiką”, redak
toriumi pasikvietusi žurnalistą 
K. Požėrą. Varžybos su “Kauno 
tiesa” betgi buvo nesėkmingos, 
ypač jai pasivadinus “Kauno 
diena”. Mat “Kauno laikas”, ne
gaudamas pakankamos finansi
nės paramos iš Kauno miesto 
tarybos, įklimpo į skolas, pa
siekusias apie 150.000 litų, pas
kutinį numerį išleidęs š. m. ge
gužės 7 d. Tada vėl prasidėjo 
derybos su Kauno miesto taryba 
dėl skolų padengimo ir finansi
nės paramos atnaujinimo. Atgi
jęs “Kauno laikas” vėl buvo pra
dėtas leisti š. m. spalio 27 d., 
bet tik du kartus per savaitę. 
Redaktorių K. Požėrą pakeitė 
sąjūdininkų grupės žurnalistas 
Vidmantas Valiušaitis. Jis ta
po specialiai sudarytos direk
torių valdybos pirmininku, jon 
įsijungus katalikų atstovui kun. 
Robertui Grigui, “Į laisvę” fon
do Lietuvos skyriaus pirm. Jo
nui Kairevičiui, Kauno tarybos 
atstovui Benui Mažeikai, iš JAV 
dirbti Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetan atvykusiam filo
sofijos prof. dr. Kęstučiui 
Skrupskeliui ir teisininkei 
Birutei Štuikienei.

ATVIRAS DIREKTORIŲ ŽODIS
Pirmajame atgaivinto “Kau

no laiko” numeryje įdėtame vi
sų valdybos direktorių pasira
šytame pranešime rašoma: “Fi
nansinė krizė tačiau nebuvo vie
nintelė. Laikraštis neturėjo vi
suomenės pasitikėjimo ir pasie
kė tik mažą skaitytojų ratelį. 
Vyravo nuomonė, kad ‘Kauno 
laikas’ nepatikimas, nuobodus, 
tuščiai erzinantis ir užgaudi- 
nėjantis, tarnaujantis ne Kau
no gyventojams, bet neaišku 
kam. Taigi, prisiėmėme atsa
komybę už laikraštį, gyvenan
tį paskutines savo finansinės 
bei moralinės agonijos valan
das. Ir atėjome ne laikraščio lai
doti, bet gaivinti. Kauno mies
to taryba ir valdyba, rodydamos 
mums didelį pasitikėjimą, nuta
rė dar kartą ‘Kauno laiką’ pa
remti, prisiimdamos teisėtas 
skolas ir žadėdamos lėšų lei
dybinio darbo pradžiai. Už tai 
esame didžiai dėkingi. Finan
sinės krizės apimtis šiuo metu 
dar nėra tiksliai nustatyta. Kai 
viskas paaiškės, pateiksime vi
suomenei konkrečius duome
nis. Aišku tiek, kad laikraštis

negalės gyvuoti be kruopščios 
finansinės priežiūros. Direk
torių valdyba yra pasiryžusi 
reguliariai tikrinti finansinę 
padėtį ir apie tai informuoti 
atitinkamas Kauno miesto orga
nizacijas ...”

VALDYBOS ĮSIPAREIGOJIMAI
Direktorių valdybos nariai 

stengsis atsisakyti dabartinėje 
Lietuvos spaudoje vyraujančio 
gyvenimo faktų bei idėjų neob
jektyvaus vertinimo, susieto su 
beatodairiniu teigimu arba taip 
pat beatodairiniu neigimu. Ver
tybės kuriamos pozityviu darbu. 
Tokiam darbui reikia ne žlug
dančios, o pozityvios kritikos. 
“Kauno laikas” gerbs ir jam sve
timą idėją, susietą su giliu įsi
tikinimu ir gera valia. Tačiau 
jis nepripažins blogos valios ir 
blogų darbų dangstymo kilnio
mis idėjomis. Direktorių valdy
bos nariai kun. R. Grigas, J. Kai- 
revičius, B. Mažeika, dr. K. 
Skrupskelis, B. Štuikienė ir V. 
Valiušaitis, įsipareigojimus už
baigia svariais pažadais: “Mūsų 
siekimų gairės — stipri sava
rankiška lietuvių tautos kultū
ra, valstybingumo ir savivaldos 
puoselėjimas, bendražmogiško- 
sios vertybės, laisvė ir demo
kratija. Su jokia politine gru
pe ‘Kauno laikas’ nėra susijęs. 
Plačiai suprantama lietuviškoji 
kultūra bei bendražmogiško- 
sios vertybės mums yra aukš
čiau už bet kurią partinę poli
tiką. Duodamas politinio gyve
nimo informacijas ir jį vertin
damas ‘Kauno laikas’ žiūrės, 
kiek tuose faktuose ar idėjose 
yra suderinti apskritai žmoniš
ki ir krikščioniški principai”. 
Žengdamas tokiu keliu “Kauno 
laikas” vėl tikisi tapti dien
raščiu.

VOKIEČIŲ KARIŲ KAPINĖS
1990 m. buldozeriais buvo 

sunaikintos I D. karo vokiečių 
karių kapinės Alkiškėse, dabar
tiniame Akmenės rajone. Šią 
vasarą tas kapines tvarkyti pra
dėjo 18 lietuvių ir 10 vokiečių 
jaunuolių, apgyvendintų Dabki- 
nės mokyklos bendrabutyje. 
Kapinių tvarkymu rūpinasi Vo
kietijoje jau po I D. karo įsteig
ta ir dabar visuomenės finansiš
kai remiama “Volksbund” orga
nizacija. Vokiečiai jaunuoliai 
atvyko su savo vadove Monika 
Foeddle. Toks jaunimo sutelki
mas kapinėms tvarkyti vadina
mas stovyklomis. Šią Alkiškių 
kapinėms skirtą stovyklą rėmė 
Klaipėdos K. Donelaičio vidu
rinės mokyklos mokytoja Vio
leta Sadzevičiūtė ir firmos “Ar
ta” vadovas Algirdas Žukaus
kas. Iš Reginos Ališauskaitės 
pranešimo “Lietuvos aide” su
žinome, kad Alkiškių kapinėse 
palaidota apie tris šimtus I 
D. kare žuvusių vokiečių. Ka
pinių tvarkytojams iš antkapių 
ir Vokietijoje surinktų archy
vinių duomenų pavyko surasti 
Alkiškėse palaidotų 256 vokie
čių pavardes, gimimo ir žuvimo 
datas. Šią vasarą kapinėse bu
vo iškirsti krūmai, surinkti bul
dozerio nuversti antkapiai bei 
jų liekanos. Darbas bus tęsia
mas 1995 m. vasarą. Tokios ka
rių kapinių tvarkymo stovyklos 
Vokietijoje ir kitose V. Euro
pos šalyse yra tarptautinio po
būdžio. Į jas įsijungia ir tal
kininkai iš Lietuvos. V. Kst.

A.a. JULIAUS-RAMŪNO STANKAUS laidotuvėse Klivlande. Viduryje - 
kun. GEDIMINAS KIJAUSKAS, kairėje - dr. VIKTORAS STANKUS, 
dešinėje - velionies tėvas IGNAS STANKUS. Sūnus ANDRIUS laiko lie
tuvišką kryžių. Kairėje stovi dukrelė KRISTINA su gėlėmis

Jo liūdime ir Kanadoje, ir Amerikoje
A.a. Julius-Ramūnas Stankus 1950.X.31-1994.X.8

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kai į amžino poilsio vietą išly
dime jau ilgą gyvenimo kelią nu
keliavusį lietuvį, liūdime stebė
dami, kaip retėja mūsų gretos ir 
pasijuntame gyveną praradimais. 
Bet kai žiauri liga pakerta jauną, 
dviejų vaikučių tėvą, labai sunku 
neapgailestauti žmogiškosios bū
ties trapumo.

Š.m. spalio 11 d. į Klivlando Visų 
sielų kapines palydėjome 43 metų 
amžiaus Julių Ramūną Stankų, 
našlaičiais palikusį aštuonerių 
metų sūnelį Andrių ir trylikos 
metų dukrelę Kristiną. Giliame 
liūdesy liko jo tėvai Marija ir Ig
nas Stankai, jo vienintelis brolis 
dr. Viktoras Stankus, dvejus metus 
daugialypės sklerozės palaužtą 
brolį globojęs savo namuose, kol 
jam pagaliau buvo reikalinga nuo
latinė medicinos priežiūra, kuri 
buvo galima tik profesiniuose 
slaugos namuose. Julių nuolatos 
lankė jo draugai ir pažįstami, o 
brolis bei vaikučiai lankė jį be
veik kasdieną.

A.a. Julius Stankus, baigęs kata
likų “Cathedral Latin” gimnaziją, 
lygiagrečiai baigęs ir Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą. Valsty
biniame Ohio universitete pradė
jo studijuoti gamtovaizdžio archi
tektūrą, bet netrukus perėjo į vers
lo rinkos sritį Klivlando universi
tete, kurį baigė bakalauro laips
niu ir sėkmingai dirbo savo srity
je iki 1986 m. rudens, kol jo nepa
kirto baisi ir nepagydoma liga, jį 
kankinusi ilgiau kaip septynerius 
metus. Tačiau iki paskutinės savo 
gyvenimo valandos jis buvo pilnos 
sąmonės ir tvirto proto. Nepai
sant kančios, skausmo ir visiško 
bejėgiškumo, Julius nesiskundė, 
nedejavo, visada šypsojosi, tai ir 
išliko šypsena, kurios nuo jo pa
trauklaus veido nepajėgė nuplėšti 
ir negailestingoji mirtis.

Julius-Ramūnas Stankus buvo 
populiarus ir plačiai žinomas 
kaip vienas iškiliausių sporti

ninkų lengvosios atletikos srity
je. Jis bėgime pasiekė rekordų, 
sėkmingai atstovaudamas Klivlan
do lietuvių “Žaibo” klubui. Žaidė 
ir lauko tenisą.

Šalia sporto, jis buvo aktyvus 
ir kitose lietuviško gyvenimo sri
tyse: buvo skautas, šoko tautinius 
šokius Čiurlionio ansamblyje, pri
klausė jūrų “Budžiams”. Velionis 
buvo lietuvis patriotas ir giliai 
tikintis katalikas, sėkmingai įkvė
pęs savo vaikams tautinius ir reli
ginius principus. Abu vaikučiai 
lanko Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą, pasirodo programo
se ir vaidinimuose. Andrius skau- 
tauja ir aktyviai dalyvauja spor
te, sekdamas savo tėvo pavyzdžiu. 
Todėl nenuostabu, kad š.m. rugsė
jo 10-11 d.d. Toronte vykusiose Š. 
Amerikos baltiečių lengvosios at
letikos sporto varžybose jis sa
vo amžiaus grupėje buvo apdo
vanotas septyniais medaliais, bė
gime, estafetėje ir šokime į aukš
tį laimėjęs pirmas vietas. “Die
vulis man leido laimėti, kad pada
ryčiau džiaugsmo tėveliui”, kal
bėjo susijaudinęs, bet laimingas 
Andrius.

Spalio 11 d. rytą Dievo Motinos 
parapijos šventovėje gedulines 
Mišias atnašavo klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas su prelatu 
Aleksandru Goldikovskiu ir Šv. 
Paskalio parapijos klebonu kun. 
Mario Marcocchi.

Į laidotuves suvažiavo draugai 
ir giminės iš įvairių Amerikos 
ir Kanados miestų, o laidotuvių 
dalyvius ypatingai sujaudino ka
pinėse prie veliones karsto Kana
dos giminių vardu tarusi paskuti
nį atsisveikinimo žodį Juliaus 
pusseserė Angelė Stankevičiūtė- 
Ptasinskienė, atvykusi iš Mont- 
realio.

Julius-Ramūnas Stankus išliks 
neužmirštamas kaip nepalaužia
mos dvasios, švelnios širdies as
menybė ir moralinių vertybių 
puoselėtojas.

EDUARDĄ ir IRENĄ DANILIŪNUS, 
1994 metų lapkričio 23 dieną švenčiančius 

50-*4 vedybinę sukaktį, 

linkėdami ilgiausių ir laimingiausių metų!

KLB Londono apylinkės valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVOS skyrius MARGUTIS
2100 Bloor St. W., Suite 6A

VI I0J'J Toronto, Ontario M6S 4Y7 
ktS?' (prie High Park-o požeminės stoties)

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 4 v.p.p.-8 V.V.

šeštadieniais 1 V.p.p.-4 v.p.p.

Garantuojame greitą pigu if patikima 
SIUNTINIU AUTOMOBILIU ir US DOLERIU

persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

ML/Sl/ KAINOS.-

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas 
arba
1 kg $ 1.1 5 plius $ 1 0 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

Visi siuntiniai saugiai ir greitai pristatomi tiesiai i VILNIŲ aplenkiant trečias šalis 
Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir skubiai juos 

pristato adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 
Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 

apdraudžiamas $ 60.00 suma
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų. 

Siuntiniu, svorio neribojame.

A y A v LIETUVIŲ KREDITO JL ALKA 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:

PASKOLASkasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% 
santaupas........................... 2.50%
kasd. pal. taupymo
sąsk...................................... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............ 5.00%
180 dienų indėlius ......... 5.50%
1 m. term.indėlius .......... 6.50%
2 m. term.indėlius ............7.00%
3 m. term.indėlius ............7.50%
4 m. term.indėlius ............7.75%
5 m. term.indėlius .......... 8.00%
RRSP ir RRIF
(Variable) .......................... 3.00%
1 m.ind...................................6.50%
2 m.ind................................. 7.00%
3 m.ind................................. 7.50%
4 m.ind................................. 7.75%
5 m.ind................................. 8.00%

Asmenines nuo............ 10.00%
nekiln. turto 1 m.............. 8.00%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 

pagal santaupų dydi 
iki $2.000 ir asmeninių 

paskolų drauda iki 
S25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPIMĄ Sud 

būrio apylinkės lietuviams praves 
kun. V. Volertas Kristaus Kara
liaus šventovėje gruodžio 17, šeš
tadienį. Išpažinčių bus klausoma 
6 v.v., o Mišios bus 7 v.v.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMĄ Sault 

Ste. Marie apylinkės lietuviams 
praves kun. V. Volertas Švč. Sak
ramento šventovėje gruodžio 18, 
sekmadienį. Išpažinčių bus klau
soma 2 v.p.p., o Mišios bus 3 v.p.p.

Hamilton, Ontario
DAIVA ČIČINSKIENĖ, kanklių 

muzikos žinovė iš Lietuvos, pa
kviesta KLB valdybos, lankosi 
lietuvių mokyklose ir vaikus mo
ko kankliuoti. 1994 m. lapkričio 
26 d. ji atvyksta į Vysk. M. Va
lančiaus mokyklą. Bus ir kiti su 
viešnia susitikimai. Daugiau in
formacijų teikia O. Stanevičiūtė, 
tel. 905 627-0624. Kanklininkę iš
girsime Aušros Vartų šventovėje 
lapkričio 27 d. Mišių metu. O.S.

MEDŽIOTOJŲ-MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBO piedraitis valdyba ren
gia “Laimės ratą” gruodžio 17 d., 
5.30 vai. Bus galima laimėti kala
kutų, kumpių, lašinukų ir kt. Ren
gėjai prašo ne tik klubo narius, bet 
ir visus savo dalyvavimu paremti 
klubo veiklą.

TRADICINIS MEDŽIOTOJŲ ren
giamas “Zuikių balius" numaty
tas 1995 m. balandžio 29 d. Jauni
mo centro salėje.

PRIEŠ AUŠROS VARTŲ ŠVEN
TOVĘ gatvės taisymas, sudaręs 
daug nepatogumų parapijiečiams, 
jau užbaigtas. Taipgi parapijos 
rūpesčiu atnaujintas, išlygintas 
šaligatvis, atnaujintas švento
vės stogas.

Paskutinių dviejų mėnesių lai
kotarpyje per mūsų parapiją pa
laidoti šeši vyresnio amžiaus 
asmenys.

KLB HAMILTONO APYL. VAL
DYBA nutarė ir šiais metais reng
ti Naujų metų sutikimą, Jaunimo 
centro salėje. Prašoma iš anksto 
rezervuoti stalus. D. ir B. Mačiai, 
žinomi savo kulinariniais gabu
mais, visus skaniai pavaišins, o 
apylinkės pirm. K. Deksnys, pa
ruoš dar kokią nors staigmeną. J.K.

Edmonton, Alberta
LIETUVIŲ NAMŲ KOPLYČIO

JE, praėjus vasaros atostogoms, 
renkamės pamaldoms pirmą mė
nesio sekmadienį. Mišias atna
šauja kun. Paul Terrio, gimęs 
Montrealyje. Po vienuolikos darbo 
metų Brazilijoje grįžo į Kanadą, 
dirba Edmontone, Šv. Juozapo ku
nigų seminarijoje.

Ketverius metus pamaldas laikė 
kun. Luc Bouchard, kuris išvyko 
dirbti į Alexandia, Ont. Dėkoja
me šiam didžios dvasios kunigui ir 
linkime sėkmės naujame darbe.

Po pamaldų džiaugiamės gražia 
bendravimo popiete, skambančiu 
lietuvišku žodžiu. Kun. Paul 
Terrio palaiminus užkandžių sta
lą, višinamės karšta kava, kurią vi
sada paruošia Eugenija ir Titas 
Uogintai. Visais šventovės reika
lais rūpinasi Titas, su šypsena visus 
pasitinka ir palydi, ačiū jam. D.E.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
TERESĖ IR PRANAS PARGAUS- 

KAI spalio 15 d. atšventė savo ve
dybų 25-rių metų sukaktį. Delhi 
Šv. Kazimiero parapijos švento
vėje Mišias aukojo ir šeimą palai
mino klebonas kun. L. Kemėšis. 
Choras, vadovaujamas B. Vytie- 
nės giedojo sukaktuvininkų pa
sirinktas giesmes. Mišių skaiti
nius atliko ir aukas nešė sukak
tuvininkų vaikai - Rita, Salomė
ja, Pranas, Audrius.

Teresę ir Praną Pargauskus pa
sveikinti susirinko gausus būrys 
giminių, draugų, buvo net kele
tas svečių iš Lietuvos. Iškilmin
ga vakarienė įvyko “Golden Leaf’ 
restorane. Sukaktuvininkams bu
vo pasakyta daug gražių linkėji
mų, įteikta atminimo dovanėlės. 
Vakaras praėjo linksmai, su dai
nomis, šokiais, deklamacijomis. 
Neužmiršta “Ilgiausių metų” mū
sų “jauniesiems”.

S. R. BERŽINIŲ namuose lap
kričio 5 d. įvyko KLB Delhi-Til- 
Isonburgo apylinkės valdybos na
rių posėdis. Aptarta: svarbūs pa
minėjimai, finansiniai ir kiti ei
namieji reikalai. Posėdžiui pasi
baigus dalyviai buvo pavaišinti 
šeimininkės pagamintais lietu
viškais valgiais. D.V.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Metinis Kultūros židinio na
rių susirinkimas Niujorko Bruk- 
lyne įvyko spalio 15 d. Mažojoje 
salėje susirinko 31 narys. Jie 
turėjo 78 sprendimuose galio
jančius balsus. Susirinkimą 
įvadiniu žodžiu pradėjo KŽ ta
rybos pirm. Algirdas Mačiulai- 
tis, maldą sukalbėjus kun. Pra
nui Gedgaudui, OFM, dalyviams 
sugiedojus Lietuvos himną. 
Juos pasveikino lietuvių pran
ciškonų vienuolyno viršinin
kas kun. Leonardas Andriekus, 
OFM. Pagrindinį pranešimą 
padarė KŽ tarybos pirm. A. Ma- 
čiulaitis. Jis džiaugėsi pajamas 
papildžiusią kartą per mėnesį 
veikiančia kavine. Paskutinieji 
biudžetiniai metai užbaigti su 
7.561 dolerio pelnu. Tai patvir
tino ir KŽ iždo bei kontrolės 
komisijos pranešimą perskaitęs 
Antanas Bobelis. Kultūros ži
dinys turėjo 65.454 metinių pa
jamų, o išlaidų — 57.893. Apie 
finansinės paramos planus kal
bėjo KŽ tarybos narys dr. Jonas 
Bilėnas. Renginių vadovė Vida 
Jankauskienė taip pat prisimi
nė kartą per mėnesį veikiančią 
pelningą kavinę. Tačiau niekas 
neužsiminė, kad mėnuo turi ne 
vieną, o keturis savaitgalius. 
KŽ tarybon buvo perrinkti ar 
naujai išrinkti keturi nariai 
— Antanas Bobelis, Kostas Nor
vilą, Vida Jankauskienė ir Pet
ras Petraitis.

JAV LB krašto valdybos pirmi
ninke rugsėjo 18 d. buvo išrink
ta advokatė dr. Regina Narušie- 
nė, pirmoji moteris šiose parei
gose. Ji ir jos advokatas vyras 
turi sėkmingą advokatų firmą. 
Naujoji pirm. R. Narušienė spa
lio 19 d. lankėsi Lemonte ir pa
darė pranešimą Pasaulio lietu
vių centre susirinkusiems tau
tiečiams. Ji pabrėžė, kad svar
bus mūsų tautinės bendruome
nės ryšys yra lietuvių kalba, 
nors ne visi lietuviai ją moka. 
Tad reikia neatstumti lietuviš
kai nekalbančių, o jaunosios 
kartos auklėjimui išlaikyti lie
tuviškąsias savaitgalio mokyk
las, stiprinti JAV LB krašto 
valdybos veiklą, atgaivinti jai 
priklausančias tarybas, vėl 
įjungti religinę tarybą. Valdy
ba yra pasiruošusi bendromis 
jėgomis su LB nariais įgyven
dinti reikšmingus projektus.

Australija
Vinco Kazoko (1919-1984), poe

to, žurnalisto ir “Mūsų pasto
gės” redaktoriaus, mirties de
šimtmetis paminėtas Sidnyje. 
Minėjimą spalio 30 d. Lietuvių 
namuose surengė ALB Sidnio 
apylinkės valdyba. Minėjimas 
pradėtas susikaupimo minute 
ir valdybos pirm. Vytauto Juš
kos pažertais atsiminimais, ku
riuos jis užbaigė velionies ei
lėraščio “Įžanga knygai” vienu 
posmu. Minėjime dalyvavo ve
lionies dukra Ugnė ir sūnus Ka
jus su šeimomis. Trūko tik naš
lės dr. Genovaitės Kazokienės, 
tuo metu išvykusios Lietuvon 
tvarkyti ten steigiamo Vinco 
Kazoko memorialinio muzie-

jaus reikalų. Minėjimo daly
viams Sidnyje V. Kazoko atmi
nimui skirtą paskaitą skaitė 
jo bendraamžininkas ir kaimy
nas Juozas Almis Jūragis. V. 
Kazoko eilėraščius skaitė: “Aki
mirka”, “Galvoju apie žmogų”, 
“Mirtis ir gyvenimas”, “Apie 
laimę”, “Neatsakyti klausimai” 
— dr. Vida Viliūnaitė, “Manoji 
žemė” ir “Mano tauta” — Vytau
tas Juška. Minėjimo programą 
jis užbaigė V. Kazoko eilėraš
čiu “Mano dienos” ir padėka 
minėjiman atvykusioms daly
viams.

Vokietija
Evangelikų kun. Fricas Skė

rys, Vasario šešioliktosios gim
nazijos mokytojas, evangelikų 
moksleivių ratelio vadovas, 
VLB krašto valdybos bei tary
bos veikėjas, miręs spalio 18 
d., buvo palaidotas spalio 25 
d. Mannheimo-Friedrichsfeldo 
kapinėse. Apeigas atliko trys 
evangelikai: vietinis kun. Zel
ler, iš Lietuvos atvykęs Plikių 
parapijos klebonas kun. Liudas 
Fetingis ir kunige Tamara Šmi
tienė, Vokietijos evangelikų 
liuteronų bendrijos valdybos 
pirmininkė. Pamokslą sakė kun. 
Zelleris, apie jo nuopelnus lie
tuviams evangelikams kalbėjo 
kun. T. Šmitienė. Prie velio
nies karsto koplyčioje garbės 
sargyboje stovėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošę Vasario 
šešioliktosios gimnazijos moks
leiviai. Prie kapo duobės VLB 
valdybos ir Vasario šešiolik
tosios gimnazijos vardu su ve
lioniu atsisveikino jos direk
torius Andrius Šmitas.

VLB Hamburgo apylinkės lie
tuvių visuotinis susirinkimas 
įvyko 1994 m. spalio 15 d. Jame 
buvo išrinkta nauja apylinkės 
valdyba: pirm. Alma Mašidlaus- 
kienė, sekr. Elena Baliulienė, 
ižd. Teresė Lipšienė, narys jau
nimo reikalams Vilius Pareigis, 
narys kitiems reikalams — Pet
ras Biermannas. Revizijos komi
siją sudarė Erika Kuzminskie- 
nė ir Teresė Felsendorff.

Miuncheno lietuvius spalio 
16 d. aplankė du svečiai iš Lie
tuvos — Vilkaviškio vysk. Juo
zas Žemaitis, MIC, ir Kaišiado
rių vysk. Juozas Matulaitis. Pa
rapijos namuose jie koncelebra- 
vo Mišias, skirtas Bostonb rug
sėjo 13 d. mirusiam žymiajam 
filosofui dr. Juozui Girniui. 
Pamokslą sakė vysk. J. Žemaitis, 
MIC, primindamas Miuncheno 
lietuviams jo didelį populia
rumą sovietmečio Lietuvoje. 
Tada ne tik mašinėlėmis, bet 
ir rankomis buvo persirašinė- 
jami velionies veikalai. Ypač 
populiarus buvo jo veikalas 
“Žmogus be Dievo”, plačiai pa
sklidęs ne tik tarp katalikų, 
bet ir evangelikų. Po Mišių abu 
vyskupai susitiko su jose daly
vavusiais Miuncheno lietuviais.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius 
ukius. žemes Wasagos 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tes 1 A fAngelę
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

g kad mylėtume tą, kurį 
a Jis mums duoda ”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

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.

************
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



Kanados lietuvių bendruomenės XV-tosios tarybos trečiosios sesijos suvažiavimo, įvykusio 1994 m. lapkričio' 
12-13 d.d., prezidiumas. Iš kairės: J. Pleinys, V. Kulnys, pirmininkaujantis A. Eimantas ir B. Nagienė

Nuotr. J. Adamonytės

KLB XV-sios tarybos trečiosios sesijos suvažiavimas 1994 m. lapkričio 12-13 d.d. Anapilio sodyboje, Mississau- 
goje, Ont. Nuotraukoje — diskusijos dėl pranešimų; kalba Londono, Ont. apylinkės atstovė Rasa Kurienė (stovi 
centre) Nuotr. J. Adamonytės

Ar jau pasiekėme veiklos viršūnę?
KLB tarybos suvažiavimas Toronte

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ

Kanados lietuvių bendruo
menės XV-osios krašto tarybos 
suvažiavimas įvyko lapkričio 
12-13 d.d. Anapilio sodyboje 
muziejaus-archyvo parodų sa
lėje, Mississaugoje, Ont. Iš 75 
tarybos narių susirinko 39 tu
rintys balsavimo teisę ir 8 sve
čiai. Dalyvavo atstovai iš Ha
miltono, Londono, Delhi-Til- 
Isonburgo, Edmontono, Mont- 
realio, Oakvillės, Otavos, Rod
ney, Toronto ir Wasaga-Stay- 
ner apylinkių.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo Anapilio parapijos klebo
nas kun. J. Staškus, buvo suda
rytas prezidiumas: pirminin
kai Alg. Eimantas (Otava) ir Bi
rutė Nagienė (Montrealis), sek
retoriai - Vytas Kulnys ir Da
nutė Garbaliauskienė (Toron
tas). Mandatų komisijon įėjo dr. 
V. W. Kadis (Edmontonas) ir J. 
Šiaučiulis (Montrealis).

Sveikinimai
Suvažiavimo dalyviams pri

ėmus darbotvarkę ir praeitos 
sesijos protokolą, buvo per
skaityti sveikinimai, atsiųsti 
raštu - Lietuvos garbės gene
ralinio konsulo Hario Lapo ir 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos pir
mininko Gedimino Vagnoriaus. 
Žodžiu savo linkėjimus per
davė svečiai, atvykę iš JAV- 
bių: PLB valdybos pirminin
kas Bronius Nainys ir JAV LB 
pirmininkė adv. Regina Naru- 
šienė.

NORDLAND EXPRESS

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).

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.

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 savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

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

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

Pranešimai
KLB krašto valdybos pirmi

ninkas Algirdas Vaičiūnas sa
vo pranešime apie šių metų 
veiklą pabrėžė, jog KLB gali 
didžiuotis savo atliktais dar
bais bei suteikta pagalba tė
vynei, nors Lietuva neduoda 
mums nei balso, nei teisės da
lyvauti jokiuose reikaluose, o 
nori tik finansinės paramos. 
Ta prasme nėra pasidalinimo 
su išeivija, ryšiai užmezgami 
tik ten, kur Lietuvai naudin
ga. Gaila matyti, teigė pirmi
ninkas, kad nei nomenklatū
ra, nei biurokratinė piramidė 
Lietuvoje nėra sugriuvusi ir, 
atrodo, “tuščias pilvas diktuo
ja galvai”. Bet negalima lauk
ti, kol ten reikalai pagerės, 
reikia kartu su PLB ir JAV LB 
tartis, kaip geriausiai galima 
padėti ir ieškoti dialogo, ku
riuo būtų įmanoma ir savus rei
kalus išspręsti.

Dėl vietinės veiklos A. Vai
čiūnas pabrėžė, kad jaunoji 
karta yra pajėgi, entuziastin
ga, bet greit atšąla, nepasiduo
da kritikai ir, užuot pasimokiu
si, pasitraukia iš veiklos. Ar 
esame jau pasiekę savo veiklos 
viršūnę ir nuo dabar tik smuksi
me? Šį klausimą spręsti turi ta
ryba ir nuo jos, nuo jaunesnio
sios kartos priklausys mūsų 
ateitis.

Finansai
Finansinę apyskaitą pateikė 

buhalteris B. Nayman, padaręs 
reviziją kaip valdžia reikalau
ja iš labdaros organizacijų. Jo 

apskaičiavimu, iždo būklė gera 
palyginus su praeitais metais, 
nes išlaidų buvo apie $11,000 
daugiau, negu pajamų. Šiemet 
ižde likę arti $32,000. Jo tei
gimu, knygos tvarkingai veda
mos, tik reikia sugriežtinti 
taisyklių pritaikymą dėl kvi
tų, išduodamų už aukas.

Valdybos iždininkė Julija 
Adamonytė supažindino su są
mata 1995 metams ir pabrėžė, 
jog LB narių įnašai smarkiai 
nukritę pastaruoju laiku. Ji 
pasiūlė, kad reikėtų priminti 
visuomenei apie galimybę su
simokėti per kredito koopera
tyvus.

Kazimieras Deksnys (Hamil
tonas) perskaitė revizijos ko
misijos pranešimą ir išsamias 
pastabas dėl atskaitomybės ne
tikslumų, pvz. apie trūkumą 
parašų, patvirtinančių doku
mentų ir dėl valdybos išleis
tų sumų praėjusių metų laiko
tarpyje.

Švietimas
Švietimo komisijos pirmi

ninkė Giedra Paulionienė pri
statė komisijos nares bei duo
menis apie lituanistines mo
kyklas, veikiančias Kanado
je. Jų yra šešios su 368 moki
niais, 35 mokytojais, 25 pa
dėjėjais. Be to, Montrealis tu
ri 12 asmenų suaugusiųjų kla
sėje. Aukštesnieji lit. kursai 
tuo tarpu veikia tik Toronte, 
kur lankosi 38 mokiniai, dėsto 
2 mokytojai su 1 padėjėju.

Paminėtas buvo kovo mėn. 
įvykęs mokytojų suvažiavimas, 
kuriame pradėta rengti nauja

švietimo programa.
mokyklų jungtinis metraštis, 
vaizdajuostės “Mūsų pastogė” 
apie lietuviškas tradicijas. V. 
Dailydienės ir V. Baliūnienės 
paruoštas sąsiuvinis “Mano 
šeimos genealogija”. Pasta
rasis buvo perspausdintas 
40,000 tiražu ir vartojamas 
Lietuvoje. Vasario 16-tos gim
nazijai aukų rinkimu rūpinasi 
komisijos narė D. Šakienė.

Ateinančiais metais norima 
surengti mokytojų suvažiavi
mą (kovo mėn.), išleisti V. Dai
lydienės ir V. Baliūnienės ant
rą sąsiuvinį “Darius ir Girė
nas”, N. Benotienės “Lietuvių 
liaudies menas ir papročiai”, 
M. Stanevičiaus “Vaidinimai 
lietuvių mokykloms”, D. Vis- 
kontienės ir R. Bukšaitytės 
“Mūsų dainos”.

Vaikų šventė
Švietimo komisijos rėmuose 

išsivystė ne tik baltiečių pe
dagogų projektas, kuris sėk
mingai pradėtas Šiauliuose 
1994 m. vasarą ir tęsis Kaune 
kitais metais, bet ir seniai puo
selėjama mintis surengti Vai
kų šventę, kurią organizuoja 
komitetas, vadovaujamas R. 
Kurienės.

Šventės tikslas - suburti jau
nas šeimas su mokyklinio am
žiaus vaikais, sudaryti sąly
gas jaunimui reikštis kultūri
niuose renginiuose ir dalyvau
ti bei pajusti gyvą lietuvišką 
kūrybą. Planuojama talentų 
popietė bei kiti pasirodymai 
vaikams, koncertas ir tauto
dailės parodėlės bei darbo sto
telės, kuriose patys vaikai 
galės išmokti įvairių rankdar
bių. Šventė įvyks 1995 m. spa
lio mėn. Anapilyje.

Kultūra ir šalpa
Kultūros komisijos pirmi

ninkė Linda Marcinkutė savo 
pranešime apibūdino 1994 m. 
Dainų ir tautinių šokių šven
tės reikšmę ir pripažino, kad 
tautinė-meninė mūsų veikla 
išeivijoje išsilaikys tol, kol 
gyvuos Bendruomenę įstei
gusi karta. Pasišventusiai 
“Aro” choro vadovei, ligšiol 
kultūros komisijos nebuvę įma
noma sudaryti, dėl to ir veik
la šioje srityje buvo ribota.

Humanitarinės pagalbos ko
misijos pirmininkei Vilijai Ga- 
čionytei negalint suvažiavime 
dalyvauti, raštiškame praneši
me pateikti duomenys apie 
$11,000 vertės turintį talpin- 
tuvą, kuris 1994 m. išsiųstas į 
Širvintų rajono centrinę ligo
ninę, iš kur buvo skirstomi daik-

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės (su vadovėmis), koncertavusios KLB XV-tosios tarybos trečiosios sesi
jos suvažiavime 1994 m. lapkričio 12 d. Anapilyje Nuotr. J. Adamonytės

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.

-------------------------------------  1

] JAV dol. Kan. dol. 1
1 !
1 !
j Perkėlimo suma     i

Į Perkėlimo mokestis - 4%     <

Pristatymas

Viso

....12.00. ....15.00. ;
11

Siuntėjas:................ ............. .................... Gavėjas • ........ 1
.............................. t

! Tel: .............................................................. Tel: ....................................

Išleisti: tai keturioms kitoms ligoni-
nėms bei institucijoms. Kita 
siunta numatoma siųsti lapkri
čio mėnesį su $200,000 vertės 
med. priemonėmis ir aparatūra.

Nors į suvažiavimą buvo 
kviesti, bet nedalyvavo Kana
dos lietuvių sporto apygardos 
ir Tautos fondo atstovai. Apie 
tų sričių veiklą pranešimų ne
buvo.

Visuomeninė veikla
Adv. Joana Kuraitė-Lasienė, 

visuomeninių reikalų komisi
jos pirmininkė, supažindino 
tarybą su savo veikla. Jai šiais 
metais teko pirmininkauti ir 
Baltiečių federacijai. Ji pa
dėkojo Otavos apylinkei ir ypa
tingai B. Eimantienei už rūpes
tį rengiant “Baltic Evening” 
parlamento rūmuose. Tartasi 
įvairiais rūpimais klausimais 
su Atviros Lietuvos fondu, “Ca
nadian Bureau of Assistan
ce”, ir su užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotoju Jesse 
Flis dėl parlamentarų komi
sijos baltiečių reikalams stei
gimo ateinančiais metais. Dėl 
Šiaurės Amerikos bendruome
nių ir Lietuvos seimo atstovų 
komisijos ji priminė, jog estai 
ir latviai jau yra atstovaujami 
savo tėvynių seimuose ir glau
džiai bendradarbiauja pilie
tybės, nuosavybės, investicijų 
ir kitais reikalais.

Diskusijos
Šios komisijos steigimo klau

simu suvažiavime kilo nema
žos diskusijos. Lietuvos seimo 
sprendimui liepos mėnesį bu
vo pateiktas nutarimo projek
tas, kurį padėjo rengti buv. 
JAV LB pirmininkas V. Maciū
nas, A. Gečys ir R. Narušienė. 
Komisijon įeitų 9 Lietuvos sei
mo nariai, po vieną iš 9 seime 
atstovaujamų partijų, 5 JAV ir 
3 Kanados lietuvių bendruo
menių tarybų išrinkti atsto
vai. Projekte numatyta, kad 
komisijos paskirtis būtų keis
tis moksline, kultūros bei kita 
informacija, teikti pasiūlymus 
Lietuvos seimui ir kitoms vals
tybinėms institucijoms komi
sijos veiklos klausimais.

Komisijos reikalingumui, ieš
kant dvipusio dialogo su Lie
tuva, pritarė JAV LB pirminin
kė R. Narušienė ir KLB pirmi
ninkas A. Vaičiūnas. Tačiau iš 
įvairių tarybos narių pasisa
kymų išryškėjo abejonės dėl 
komisijos mandato bei apsiri
bojimo tik JAV ir Kanados at
stovais, neįjungiant nei PLB, 
nei kitų kraštų.

Diskusijos šiuo reikalu ir 
dėl kitų pranešimų tęsėsi su-
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Kanados lietuvių bendruomenės XV-tosios tarybos trečiosios sesijos suva
žiavime 1994 m. lapkričio 12-13 d.d. dalyvavę svečiai iš JAV-bių su KLB 
pirmininku ALGIRDU VAIČIŪNU (viduryje): BRONIUS NAINYS, PLB 
valdybos pirmininkas (kairėje) ir REGINA NARUŠIENĖ, JAV LB krašto 
valdybos pirmininkė Nuotr. J. Adamonytės

Pirmenybė - lietuvybės išlaikymas
PLB valdybos pirmininko Br. Nainio pranešimas 

KLB tarybos suvažiavime
Pakartotinai pasveikinęs 

KLB tarybos suvažiavimą, Br. 
Nainys skaitė iš anksto pa
ruoštą ir susipažinimui išda
lintą pranešimą, kai kurias 
vietas papildydamas žodžiu.

PLB valdyba, prieš dvejus 
metus pradėjusi darbą, dabar 
jau galinti pakalbėti apie at

važiavimo antrą dieną (lapkr. 
13) po Mišių Lietuvos kanki
nių šventovėje ir po PLB pir
mininko B. Nainio pranešimo. 
Jose iškilo kai kurios konkre
tesnės mintys, vėliau įtrauk
tos į nutarimus, kurie bus pa
skelbti atskirai.

Jaunimo reikalai
Išsamų pranešimą lapkričio 

13 d. apie savo veiklą praėju
siais metais ir Aštuntąjį pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą, 
įvykusį Lietuvoje ir Anglijoje, 
padarė buvusi Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos pirmi
ninkė Onutė Stanevičiūtė. Su
sipažinimui su veikla buvo iš
dalinta įvairi medžiaga - KLJS 
kongreso rezoliucijos, paruoš
tas statutas, valdybos narių 
sąrašas ir informacinis lapas 
apie KLJS veiklą.

Suvažiavimą pasveikino nau
jai išrinktas KLJS-gos pirm. 
Matas Stanevičius. Apie Ka
nados atstovų dalyvavimą kong
rese įdomiai pasakojo Ričar
das Kalendra, paruošęs skaid
res, ir O. Stanevičiūtė.

Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu 2.30 v.p.p. po disku
sijų ir balsavimo rezoliucijų 
klausimais. 

liktus darbus. Kadangi PLB 
seimas buvo pirmasis po Lie
tuvos išsilaisvinimo, reikėjo 
iš naujo peržiūrėti įsiparei
gojimus, derinant juos prie 
naujų sąlygų ir poreikių. Ta
čiau principai - Lietuva ir lie
tuvybė - nesikeičia. Gali keis
tis tik būdai tikslams siekti. 
Iškilo pirmumų klausimas. Pri
eita išvadų, kad nors Lietuvai 
išeivijos pagalba reikalinga, 
ji nebus jai niekada pagrindi
nis ekonominės atramos šalti
nis. Todėl ir pastangos šia link
me mažai gero Lietuvai tegali 
padaryti, o išeiviją ekonomiš
kai gali tik gerokai suvarginti.

Besirūpinanti visais už Lietu
vos ribų gyvenančiais tautie
čiais, PLB valdyba užmezgė ry
šius su Rusijos, Sibiro bei ki
tų Rytų kraštų besiorganizuo
jančiomis bendruomenėmis. 
Tekę daug ir sunkiai pakeliau
ti, iš arti pamatyti anų gyve
nimą, susipažinti su veikėjais 
ir nuotaikomis. Suvažiavime 
Vilniuje 1992 m. nustatyta, kad 
Rytų kraštų bendruomenės, 
kaip ir visos kitos, savo cent
ru pripažįsta PLB valdybą.

Yra paruoštos veiklos gai
rės, kuriose pabrėžiami pir
mumai - pirmiausia lietuvybė, 
po to pagalba Lietuvai. Taip
gi tomis veiklos gairėmis pa
reiškiama, kad PLB valdyba 
nesiejant! savęs su jokia po
litine partija, pasaulėžiūra, 
ideologija ar religija. Po ke
lionių ir įvairios patirties te
kę įsitikinti, kad “turime tu
rėti stiprią Pasaulio lietuvių 
bendruomenę”, kitaip taptu- 
me nereikšmingi. Lėšų pagel
bėti Lietuvai turėtume ieško
ti pas kitataučius, bet neimti 
iš savų kišenių, kurios mums 
patiems reikalingos.

Nors lietuvybės išlaikymui 
pilietybė nedaug ką reiškia, 
bet pastaroji rišasi su turto 
grąžinimu, žemės įsigijimu, 
keliavimu be vizų. Šiais reika
lais PLB valdyba nenustoja 
judinusi Lietuvos valdžios.

Kiek įmanoma, bandoma 
remti Rytų kraštų bendruo
menių organizuojamą lietu
vių kalbos mokymą. Šioje sri
tyje geriausia Lenkijoje, blo
giausia Mažojoje Lietuvoje. 
“Pasaulio lietuvis” siuntinė
jamas į Rytų kraštus ir į Lie
tuvą nemokamai. PLB valdy
bai tai kainuoja $6000 (JAV)
per metus.

Aštuntasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas PLB valdy
bai kainavo $35.000 (JAV). To
lesnei jaunimo veiklai parem
ti pinigų nebėra, “Rytų kraš
tų jaunimas nukentės”. Atlik
tas didžiulis uždavinys - su
organizuota išvyka į Pasaulio 
lietuvių dainų šventę Lietuvo
je. Nuvykę buvo apie 1100 cho
ristų bei šokėjų. Tokia pati 
šventė įvyks 1998 m. Tačiau 
nereikėtų prarasti dėmesio 
mūsų pačių šventėms išeivi
joje - “šventės Lietuvoje ne
turi jų nei užgožti, tuo labiau 
sunaikinti”.

PLB valdybai atrodo, kad 
reikėtų kaip galima greičiau 
surengti bent jau JAV ir Ka
nados lietuvių kultūros kong
resą. Laukiama dėl to atsilie- 
Pimū- (Nukelta į 6-tę psl.)

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).
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Atstatant visa, kas sugriauta
Iš pokalbio su lietuvių jėzuitų vienuolijos atstovu kunigu 
ANTANU SAULAIČIŲ, SJ, gyvenančiu Čikagoje, bet 

palaikančiu glaudžius ryšius su jėzuitais Lietuvoje 
bei gyvenančiu jų rūpesčiais

— Kiek šiuo metu yra Lietu
voje, su visais naujokais ir ki
tais, jėzuitų?

— Lietuvoje yra 45, o mūsų 
provincijai iš viso priklauso 
80 jėzuitų nuo naujokų iki gra
žaus amžiaus veteranų.

— O, pavyzdžiui, 1939 metais 
kiek jų buvo?

— Buvo 100 narių, kurių 
apie 20 — vokiečiai.

— Kiek jėzuitai prieš 1940 
metus turėjo namų, mokyklų ir 
kitų pastatų Lietuvoje ir kiek 
dabar jų yra atsiėmę? Kokia 
jų padėtis?

— Turėjo vieną mokyklą 
Kaune ir šventovę Šiauliuo
se. Prieš pat karą atgavo Šv. 
Kazimiero šventovę Vilniuje. 
Dabar jėzuitai dirba keliose 
naujose vietose - Klaipėdoje 
ir Biržuose. Atgavo Šv. Kazi
miero šventovę ir kitas patal
pas Vilniuje, kurios buvo la
bai apleistos. Gimnazija Kau
ne pradėjo
mokslo metus. Šiauliuose glo
boja katalikišką keturių sky
rių pradinę mokyklą. Tikima
si, kad valdžia galutinai grą
žins jėzuitų gimnaziją Vilniu
je, kuri statyta 1922 m. ir Lie
tuvos provincijai atiteko 
1939 m.

gvildenamas studijų klausi
mas. Prieš 400 metų dauguma 
pasauliečių kunigų buvo ma
žaraščiai, galėjo tik mišio
lą skaityti. Iš jėzuitų buvo rei
kalaujama daugiau mokslo. 
Dabar visi baigia aukštąsias 
mokyklas ir kelis fakultetus. 
Be to, galvojama, kaip Jėzaus 
draugija galėtų dar labiau 
krikščionybei tarnauti ir 
mokslo srityje.

ketvirtuosius

— Kiek šiuo metu Lietuvoje 
yra jėzuitų namų?

— Penki: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Biržuose ir Šiau
liuose. Keliolika jėzuitų dir
ba parapijose ar kitur.

— Kokios problemos dabar 
gvildenamos jėzuitų vienuoli
joje?

— Svarstoma, kaip mes ga
lim savo darbą pritaikyti šių 
laikų poreikiams. Kalbama ne 
tik apie Vakarų Europą, bet ir 
visą pasaulį. Yra keblių sudė
tingų dalykų Evangelizacijos 
srityje Afrikoj ir Azijoj. Vi
sas tas inkultūrizacijos klau
simas, kur Evangelija įgyven
dinama įvairiausiose kultū
rose, nebūtinai turi būti eu
ropietiška. Yra ir keli vidaus 
reikalai, kurie sunkiau išaiš
kinami visuomenei. Tai jėzui
tų įžadų klausimas, brolių ir 
kunigų santykiai, pašaukimų 
skatinimas bei ugdymas visoje 
Jėzaus draugijoje. Taip pat

Pirmenybė...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Ryšiams su Lietuvos vyriau
sybe ir su Rytų kraštais palai
kyti Vilniuje veikia PLB atsto
vybė.

“Jautriausias, sunkiausias ir 
daug bėdų PLB valdybai jau 
spėjęs pridaryti yra Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos užmo
jis”. Prie to, kas anksčiau skelb
ta ir daugeliui žinoma, nesą 
daugiau ko pridėti. (Suvažiavi
mo dalyviams buvo sudaryta 
galimybė šiuo klausimu pasi
domėti atspausdintuose pra
nešimuose, kuriuose nušvies
ta leidybos eiga, bendrinė būk
lė, supažindinama su tolesnio 
darbo planais ir sąmata).

Baigdamas pranešimą, PLB 
valdybos pirm. Bronius Nai
nys pasakė, kad valdyba tu
rinti daug pagalbos prašymų 
iš Rytų kraštų bendruomenių 
ir iš Lietuvos. Daug kainuoja 
atstovybės Lietuvoje išlaiky
mas, PLB raštinės Lemonte, 
nors valdyba neturinti nė vie
no samdyto tarnautojo Ameri
koje. Visą raštinės darbą at
liekąs pats pirmininkas ir sek
retorė B. Kronienė. Snk.

— Kokie pagrindiniai rū
pesčiai slegia jėzuitus Lietu
voje?

— Rūpesčių sąrašas, kaip 
kiekvienoje šeimynoje, dide
lis. Bene didžiausias — kaip 
galint daugiau jėzuitų siųs
ti užsienin studijuoti bei pa
siruošti. Tie, kurie lieka Lie
tuvoje dirbti mokyklose, šven
tovėse ir kitur, t. y. vidurinioji 
karta, turėtų ištverti, kol jau
nieji pradės grįžti iš tų moks
lų. Pernai aštuoni mokėsi už
sienyje, šiemet — vienuolika. 
Tai didelis skaičius iš 56 as
menų, gyvenančių Lietuvoje. 
Pirmieji du ar trys grįš lygiai 
už metų į Lietuvą. Tai tada ga
lės atsipūsti, vienas ar kitas 
išvažiuoti mokytis kalbų, ypač 
teologijos. Yra ir kitokių rū
pesčių — tai patalpų remontai. 
Ką daryti su Vilniaus jėzuitų 
mokykla, kurią valdžia buvo 
numačius pradėti remontuoti 
jau šį rudenį, bet kadangi ne
skyrė pinigų, nebuvo remon
tuojama. Gal ateinančiais me
tais ...

— Ar į jėzuitų mokyklas Lie
tuvoje kviečiami dėstytojai 
bei mokytojai iš užsienio?

— Šiuo metu pastoviai dirba 
vienas jėzuitas iš Šiaurės Vo
kietijos provincijos. Jis yra 
anglas, dirbęs Danijoje. Pa
mainom atvažiuoja vienas ki
tas vadovauti kursams, padė
ti mokyklų administracijoje, 
programose ir pan,. Norėtume 
nuolat ir tokių, kurie ištisus 
metus Lietuvoje būtų. Bėda 
yra ta, kad tie, kurie atvyktų, 
nemokėtų lietuvių kalbos. Bū
tų sunku iš pradžių ir jiems 
patiems ir mokiniams. Pas jė
zuitus yra paprotys, kad jėzui
tai dėsto ne tik tikybą, bet ir 
visokius kitus dalykus — fizi
ką, chemiją, istoriją, muziką, 
meną ir tt. Turime gerų kandi
datų, bet kol kas dar nėra ga
lutinai susitarta.

— Kaip sekasi statyti Šv. 
Juozapo Darbininko šventovę 
Klaipėdoje ?

— Ta šventovė yra vyskupi
jos, statoma aukotojų pinigais, 
ji nepriklauso jėzuitams. Jau 
pastatyta iki langų, rūsys dar 
nenaudojamas. Sienos išmūry
tos, bet dar nėra langų, durų, 
tikrų grindų, baldų. Bet pama
žu viskas eina pirmyn, nors 
trukdo kenkėjai — keletą kar
tų buvo sugadintas plytų kel
tuvas, nupjautos vielos, pa
vogta statybinės medžiagos. 
Visa tai lėtina statybą, kurią 
saugo net keli šunys.

Kalbėjosi-
kun. K. Ambrasas, SJ

BALF o 50 metų veiklos sukaktuviniame seime Čikagoje 1994 m. spalio 22-23 d.d. Iš kairės: sukaktuvinio leidinio 
redaktorius A. JUODVALKIS, amb. A. SIMUTIS, pirm. M. RUDIENĖ ir LF tarybos pirm. M. REMIENĖ

Nuotr. J. Tamulaičio

Šalpos veiklą pažyminti šventė
Gausūs sveikinimai. B. Gajausko kalba. Veiklos pranešimai. Eitynės ir 

pamaldos. Apdovanojimai ir pokylis
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

BALFo 50 metų veiklos su
kaktuvinį seimą Šv. Kazimiero 
vienuolyno auditorijoje, Či
kagoje, 1994 m. spalio 22-23 
d.d. atidarė Stasys Vanagū- 
nas, Čikagos apskr. pirminin
kas. Sol. Algirdas Brazis, akom
panuojant muz. Leonardui Ši
mučiui, sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus. Invokaciją su
kalbėjo Švč. M. Marijos gimi
mo parapijos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Mirusiųjų 
pagerbimui vadovavo kun. Jo
nas Juozupaitis, Ziono liet, 
evangelikų liuteronų parapi
jos klebonas, perskaitęs nuo 
1972 iki 1994 spalio 15 miru
siųjų BALFo direktorių, rei
kalų vedėjų ir kitų darbuoto
jų pavardes. Tylos minute bu
vo pagerbti visi mirusieji BAL
Fo darbuotojai. Prezidiumą 
sudarė pirmininkai R. Dabšys 
ir P. Budininkas, sekretoriai 
VI. Staškus ir V. Baleišytė.

Sveikino, BALFo nuopel
nus ryškino, dėkojo ir geriau
sios sėkmės veiklai bei dar
buotojams linkėjo: amb. A. Si
mutis, gen. konsulas V. Klei
za, Šv. Kazimiero seserų vyres
nioji sės. M. Kuzmickus, sve
čias iš Lietuvos, seimo narys, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
s-gos pirm. B. Gajauskas, 
ALTos pirm. G. Lazauskas, 
AL tautinės s-gos pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, Ateitininkų 
federacijos vadas J. Polikai- 
tis, Lietuvos vyčių centro val
dybos pirm. E. Oželienė (vyčių 
vardu įteikusi $100 čekį), jė
zuitų vardu — kun. J. Vaišnys, 
SJ, Lietuvių kunigų vienybės 
ir Putnamo seselių vardu kun. 
dr. V. Cukuras, Lietuvių poli
tinių kalinių s-gos Amerikoje 
pirm. P. Narutis, įteikdamas 
$50 budinčių KGB rūmuose 
šeimoms paremti; viena iš 
BALFo steigėjų A. Devenie- 
nė-Grigaitienė, LF tarybos 
pirm. M. Remienė ir JAV LB 
socialinių reikalų tarybos 
pirm. B. Jasaitienė.

Sveikinimams pasibaigus, 
mandatų k-jos pirm. Č. Bačins- 
kienė pranešė, kad seime daly
vauja 74 balsavimo teisę tu
rintys atstovai.

BALYS GAJAUSKAS, Lietuvos res
publikos seimo narys, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos pir
mininkas, pasakęs pagrindinę kal
bą BALF’o 50 metų sukaktuviniame 
seime Čikagoje 1994 m. spalio 22 d.

Nuotr. J. Tamulaičio

pirm. Stasys Vanagūnas, gen. 
sekr. Juozas Majauskas, ižd. 
Kostas Čepaitis, protokolų 
sekr. Vytautas Kasniūnas.

M. Rudienė trumpu žodžiu 
uždarė posėdžius ir pakvie
tė svečius į užbaigtuvių po
kylį Oak Lawn Hilton viešbu
tyje.

Čia prisirinko labai daug 
BALFo draugų. Dalyvavo daug 
žymių visuomenės veikėjų bei 
įvairių organizacijų atstovų. 
Pokyliui vadovavo Juozas Ma
jauskas, Filadelfijos BALFo 
sk. pirm, ir Marija Majauskie- 
nė, sekr. JAV ir Lietuvos him
nus sugiedojo sol. Algirdas 
Brazis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Kuzinskas. Pietaujant 
grojo R. Šoko vadovaujamas 
orkestras.

Išeivijos lietuvių sostinėje apsilankius

LEONAS BALTUŠIS

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. Kun. ANTANAS SAULAITIS, SJ, kaip vienas iš lietuviųjėzuitų vienuolijos 
vadovų, planuoja savo keliones Nuotr. kun. K. Ambraso

Po pietų apžiūrėtas seselių 
kazimieriečių turtingas rūdi
niais tautodailės muziejus, 
aplankyta graži biblioteka. 
Posėdžiai pradėti kiek ilges
ne buv. politinio kalinio ir 
Lietuvos seimo atstovo kalba, 
nušvietusią buvusių politinių 
kalinių kovą už Lietuvos lais
vę ir dabartinę varganą būk
lę, valdžiai įvairiais būdais 
spaudžiant jų sąjungą.

Lietuvių fondo tarybos pirm. 
M. Remienė ir A. Juodvalkis, 
LF antrosios knygos redakto
rius, sukakties proga Lietu
vių fondo II-ją knygą įteikė 
B. Gajauskui, A. Simučiui ir 
pirm. M. Rudienei.

Sekė centro valdybos ir įvai
rių komisijų pranešimai. 1990- 
1993 m. apyskaita išleista at
skiru leidiniu ir išdalinta su
sirinkimo dalyviams.

Popietinį posėdį baigus, 
pirm. M. Rudienė pakvietė 
visus į “Plungės kaimelį” 
(p.p. Rudžių sodybą), kur 
vyko linksmas “subatvaka-

Šiame pokylyje daug dėme
sio buvo skirta ambasadoriaus 
A. Simučio kalbai ir jo pager
bimui. Kalbėtojas prisiminė 
savo ilgos (60 m.) diplomati
nės tarnybos Lietuvai svar
besnius momentus. Pagerbta
jam dėkodama už pagalbą 
BALFui, M. Rudienė įteikė 
simbolinę dovaną.

Žodį tarė garbės svečias B. 
Gajauskas, taipgi apdovano
tas tokia pačia dovana — 
plokšte su BALFo ženklu ir 
įrašu.

Visus sujaudino Jono Ston
kaus BALFui įteikta $5,000 
auka; jis žadėjo stipriai rem
ti grįžtančius iš Sibiro. Jau 
grįžusius ir senatvės sulau
kusiuosius jis žadėjo pri
glausti atstatytame pensio
nate netoli Palangos.

Sol. A. Brazis nuotaikingai 
padainavo keletą populiarių 
dainų.

Pirm. M. Rudienė dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
šio sukaktuvinio seimo suren
gimo ir tiems patvariems BAL
Fo rėmėjams, kurie savo dar
bu ir auka įgalino BALFą per 
50 m. teikti pagalbą jos reika
lingiems tautiečiams. Kvietė 
visus susipažinti su BALFo 
veiklą apžvelgiančiu leidi
niu “BALFo 50 metų veiklos 
jubiliejinis seimas”. Jį paruo
šė M. Rudienė, L. Aleksienė 
ir L Polikaitienė.

Grojant R. Šoko orkestrui 
ir šokant, smagiai baigtas šis 
reikšmingas seimas.

Čikagoje teko išgyventi 35 
metus. Tik išėjus į labai anksty
vą pensiją, teko išsikelti į šiau
rinį Wisconsin’ą. Šis kraštas 
labai primena Lietuvą savo 
ežerais ir gamta. Lietuvių čia 
beveik nėra. Vienas kitas atva
žiuoja vasarą keletai savaičių, 
bet tai ir viskas. Telefonų kny
goje surasit daug gražių lietu
viškų pavardžių, bet tai vis tre
čia ar ketvirta karta. Lietuviš
kai nebekalba, bet savo kilme 
didžiuojasi.

Duktė gyvena Čikagos prie
miestyje Skokie. Sūnus, gavęs 
federacinės valdžios tarnybą, 
išsikėlė į Kaliforniją. Šali
mais - priemiestis Evanston ir 
Čikagos Rodgers Park su gar
siąja Devon Avenue. Tai di
džiausias Čikagos žydų telki
nys. Vien Rusijos žydų pri- 
skaitoma per 30,000. Leidžia 
laikraštį “Sviet” (Šviesa), re
daguoja dar gana jaunas ir in
teligentiškas žydas, kilęs iš 
Latvijos Rygos. Reklamos ir vi
sa kita - vien tik rusų kalba. 
Angliškai čia beveik visai ne
kalbama.

Ieškodamas vienos knygos 
rusų kalba, susiradau ir vieną 
senų leidinių knygyną. Savinin
kas Ilija Rudiak - neeilinio in
telekto ir labai išauklėtas žy
das. Apie 80 m. amžiaus - rašy
tojas ir filmų režisierius. Jo 
rusų kalba - be jokio akcento 
ir be jokių sovietinių priemai
šų. Tai priešrevoliucinių laikų 
rusų inteligentų kalba. Taip 
kalbėjo baltieji rusų pabėgė
liai. Jis yra “Daktaro Živago” 
autoriaus Boris’o Pasternak’o 
draugas, parašęs apie jį knygą 
rusų kalba “20 tūkstančių Pas
ternako veidų”. Kalbėjom il
giau kaip pusvalandį. Vietoj 
knygos žmona nusipirko pui
kų jaunos moters su mažu vai
keliu ant rankų paveikslą. 
Dailininko originalas piešta 
su paprastu pieštuku. Žmonos 
vaizduotėje - tai ji ir jos duk
relė. Matyt, patikau, nes iš
einant knygyno savininkas įtei
kė man minėtą knygą su savo 
įrašu, prašydamas ateity ir vėl 
jį aplankyti. Nenorėjo tikėti, 
kad esu lietuvis, kol paaiški
nau iš kur aš taip gerai moku 
rusų kalbą. Vis lingavo galvą, 
sakydamas: “Nu eta, znajite, ti- 
žalo paniat”. (Na, žinote, tai 
sunku suprasti).

Vyriausioji “Draugo” redaktorė 
DANUTĖ BINDOKIENE

ris .
Spalio 23, sekmadienį, 10 

v.r. prasidėjo iškilmės šau
lių ir ramovėnų pravestu vė
liavų pakėlimu. Eitynėse į Švč. 
M. Marijos gimimo šventovę 
Marquette Parke su vėliavo
mis dalyvavo šauliai ir ra- 
movėnai, juos sekė BALFo 
atstovai, p.p. Rudžiai, klebo
nas kun. J. Kuzinskas ir kun. 
dr. V. Cukuras, koncelebra- 
vę Mišias. Apie BALFą pa
mokslą pasakė kun. J. Kuzins
kas. Giedojo sol. Margarita 
Momkienė ir parapijos cho
ras, vad. muz. 
vargonavo muz. 
kas.

Po 
Įėję 
buvo
nės ir talkininkių paruoštais 
pusryčiais. Parapijos salėje 
įvyko ir trumpas posėdis — 
BALFo centro v-bos rinkimai. 
C. v-bą sudaro: pirm. Marija 
Rudienė, vicepirm. Albinas 
Dzirvonas, vicepirm. kun. Jo
nas Juozupaitis, vicepirm. 
kun. Jonas Kuzinskas, vice-

Antano Lino,
Ričardas So-

parapijos sa-pamaldų
seimo dalyviai klebono 
pavaišinti O. Norvilie-

“Draugo” fondo pirmininkas 
BRONIUS JUODELIS

Man atrodp, kad plačiau ati
darius pinigines, “Draugo” 
finansinė problema būtų leng
vai išspręsta. Pora šimtų dole
rių šiais laikais nėra didelis 
pinigas, o investavus “Drau-

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
bų ir sutaupys brangų laikų. 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 pagalbų ir 
džiaugsmų už vertingų dovaną, nes daugelis nemoka svetimų kalbų 
ir tomis kalbomis parašytais “fontais” negali pasinaudoti.

Užsakymus siųsti kartu pridedant čekį ar teirautis dėl papil
domos informacijos šiuo adresu. petras vj|inskas «MūsųfOntai”,

 37 Hobson Ave, Windsor, CT 06095, USA

gas” tikrai sulauks 100 metų 
sukakties. Šiandien išsiun
čiau dar 100 dolerių ir tapau 
nariu. Manau, kad ir kiti žengs 
tuo keliu.

Ne vienas prenumeruojame 
4, 6, 8 ar ir daugiau laikraščių. 
Artėja Nauji metai. Pratęsime 
įvairių laikraščių prenume
ratas. Turime du laikraščius, 
kuriuos būtinai reikia išsau
goti: tai Čikagos dienraštis 
“Draugas” ir Kanadoje leidžia
mi “Tėviškės žiburiai”.

Čikagos lietuvių nuotaikos - 
įkaitusios. Prasidėjo su ta ne
lemta “Kančių istorija”, o da
bar dar ir Lietuvos preziden
to vizitas. Čikagoje spausdina
ma daug lietuviškų laikraščių, 
žurnalų, knygų. Yra daug lietu
vių įstaigų, bet aš dvasiškai at
sigaunu tik apsilankęs “Drau
go” redakcijoje.

Dar gyvendamas Čikagoje 
pažinojau visus “Draugo” re
daktorius, bet geriausiai a.a. 
kun. dr. Pr. Garšvą ir Br. Kvik
lį, kuris gerai pažinojo mano 
tėvelį. Turiu Br. Kviklio “Lie
tuvos bažnyčių” visus 6 tomus, 
o 4 tomus “Mūsų Lietuvos” 1995 
m. vasarą atveš pusbrolis iš 
Varšuvos.

1987 m. parašiau “Draugui” 
pirmą straipsnį. A.a. kun. dr. 
Pr. Garšva liepė rašymo neuž
mesti. Šį kartą aplankiau “Drau
gą”, nes norėjau susipažinti su 
vyr. red. D. Bindokiene ir “Drau
go” fondo pirmininku Br. Juo
deliu. . . » < I ,l<<AFi I I • "

* * *
“Draugas” šiandien - mote

rų tvarkoma įstaiga, tik admi
nistracijos reikalai priklau
so vyriškos lyties atstovui. Ne
buvus “Drauge” nuo 1989 me
tų, tuoj krito į akis tvarkingu
mas ir geras susiorganizavi- 
mas. Apie vyr. red. D. Bindo- 
kienę daug nerašysiu, nes apsi
skaitęs žmogus ir pats žino: ji 
rašytoja ir žurnalistė. Man di
džiausią įspūdį padarė jos nuo
širdumas ir atvirumas, o taip 
pat ir nebijojimas pasisakyti 
kontroversiniais klausimais.

Red. D. Bindokiene supažin
dino mane ir su “Draugo” fon
do pirmininku Br. Juodeliu. 
Tai vyras, baigęs verslo vady
bą Illinojaus universitete. Jis 
dirba grynai iš idėjos, negau
damas už tai nė vieno dolerio 
ir per dieną suvažinėdamas 
mažiausiai 65 km. Mane ypač 
domino, kaip investuojami pi
nigai, nes nuo investavimo 
priklausys ir “Draugo” atei
tis. Br. Juodelio paaiškinimais 
buvau visiškai patenkintas ir 
buvo aišku, kad žmogus su
pranta reikalą. Šiandien “Drau
go” fondas turi 700 narių ir 300 
rėmėjų. Tai sudaro 16% visų 
“Draugo” skaitytojų. Taigi kyla 
klausimas, kur kiti 84% “Drau
go” skaitytojų? Nejaugi dar 
vis miega, o gal galvoja, kad 
tie pinigai iš dangaus nukris?

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954



Šaknys skleidžia žiedus
Literatūros premija lietuviui
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d KULTMĖJE VEIKLOJE
Raymond Filip (Pilipavi

čius), rašantis angliškai lie
tuvių kilmės poetas, buvo įver
tintas QSPELL (Kvebeko drau
gija literatūrai anglų kalba 
remti) 1994 metų premija ($2000) 
už poezijos rinkinį “Flowers 
in Magnetic Fields”. Premija 
įteikta lapkričio 11 d. Ritz- 
Carlton viešbutyje, Montrea- 
lyje, tos draugijos surengtame 
literatūros vakare, kurį apra
šo “The Gazette” lapkričio 
12 d. laidoje. Skiltyje, kuria 
Bryan Demchinsky skaitytojus 
supažindina su kitais šių me
tų literatūros premijų laurea
tais, R. Filip pristatomas kaip 
Montrealio poetas veteranas 
iš West Island, eilėraščių ir 
prozos kūrėjas, skelbiantis 
žmoniškumą, stiprus išraiško
je ir ritmuose.

Ši premijuota jo poezijos 
knyga išleista “Guernica” lei
dyklos, kuri apie jį rašo, kad 
tai retas Kvebeko balsas, iš
girstamas anglų kalba skirtin
gai. Lietuvių kilmės poetas, 
gimęs Liubecke, Vokietijoje, 
augęs Montrealyje, baigęs 
McGill ir Concordia universi
tetus, šiuo metu dėsto anglų 
kalbą John Abbott kolegijoje

Poetas RAYMOND FILIP 
(Filipavičius)

Lietuvio žingsnis į Kanados raštiją 
Daug žadantis pirmasis Antano Šileikos romanas anglų kalba

Antanas Šileika yra toron- 
tietis, lietuviams žinomas 
skautų ir Lietuvių bendruo
menės veikėjas, anglų kalbos 
mokytojas, rašytojas, dažnai 
pasireiškęs CBC ir angliško
je spaudoje savo apysakomis, 
straipsniais, recenzijomis. 
1994 m. rudenį “Mosaic Press” 
išleido jo romaną “Dinner at 
the End of the World”. Tai apy
sakų rinkinys, supintas įdomia 
ir aktualia intriga.

Lietuviškas romano pavadi
nimo vertimas neperduotų 
angliško žodžio “end” dvipras
miškumo — vakarienė, apie 
kurią A. Šileika rašo, vyksta 
pasaulio pakraštyje, artėjant 
pasaulio pabaigai. Ozono 
sluoksnis sugadintas, saulė 
kepina žemę. Kanados pietuo
se nebeįmanoma gyventi, ir 
žmonės traukiasi į šiaurę. Pa
siekę Hudson’o įlanką, roma
no veikėjai toliau nebegali 
keliauti, nes ištirpus įšalo 
sluoksniui žemė dar neišdžiū
vo ir neįmanoma perbristi 
purvyną.

Hudson įlankos pakrantėje 
atsitiktinai susibūrė grupė 
įvairių žmonių, kurių tarpe 
ir medžiotojas, nušovęs pas
kutinę poliarinę mešką. Se
niai neragavę mėsos, likimo 
sumesti stovyklautojai išsi
kepa meškieną ant laužo ir 
priedus susineša iš savo au
tomobiliuose sukrautų atsar
gų. Dalinasi išsaugotomis gė
rybėmis — “džinu”, makaro
nais, “Rolaids”. Vakarie
niauja.

Atvyksta Victor, dar vienas 
pabėgėlis nuo karščių, pės
čiomis vilkdamas nešulį — su
krautus civilizacijos suveny
rus: purkštuvus, prekių įpaka
vimo plastikas bei “styro
foam”, šaldytuvų dalis, t. y. 
visokias žmonijos atmatas, 
kurios prisidėjo prie gamtos 
naikinimo ir galutinio žemės 
užteršimo, privedusio visus 
prie šio taško, iš kurio nėra 
kelio nei pirmyn, nei atgal. 
Victor žada, pasauliui besi
baigiant, pastatyti žmonijai 
iš tų šiukšlių paminklą.

Ieškodami išsiblaškymo nuo 
jo įneštos niūrios nuotaikos, 
vakarieniautojai pradeda sek
ti pasakas. Tačiau pirmas ko
miškai kerštingas anekdotas 
naujausiam atvykėliui nepa
tinka. “Mes dabar gyvename 
ne komediją”, sako Viktor. 
“Ateina visko pabaiga, tam- 

Sainte-Anne-de-Bellevue vie
tovėje. Daugiakultūrės reikš
mės kūriniais jis savo ketvir
tame poezijos rinkinyje palie
čia kultūros savitumą įvairia
lypėje visuomenėje, išreiškia 
betgi artimumą savo dangiškai 
ramiai kaimynystei. Poetas 
šiuo pasirodymu yra origina
lus, atsparus, pasitikintis ir 
neįprastas. Leidykla “Guerni
ca” 1989 m. jau yra išleidusi 
jo novelių rinkinį “After the 
Fireworks”, kuriame satyriš
kai pasakojamas daugiakultū- 
rinis gyvenimas Montrealyje.

Premijuota knyga “Flowers 
in Magnetic Fields” turi 128 
psi., yra platinama Kanadoje, 
JAV-bėse, Anglijoje bei kituo
se kraštuose. Kaina $12, JAV- 
bėse $10. Pardavinėjama vi
sose Coles knygų parduotuvė
se. Taipgi Toronte ją platina 
University of Toronto Press, 
5201 Dufferin St., Downsview, 
Ont. M3H 5T8, tel. 416 667-7846.

Supažindinimas su šiuo R. 
Filip poezijos rinkiniu įvyks 
1994 m. lapkričio 27 d., sekma
dienį, 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. At Gra
no, 2035 Yonge St, Toronto, 
Ont. Ten bus galima sutikti ir 
laureatą bei kitus QSPELL 
premijas laimėjusius autorius.

Prisimenant prieš porą me
tų spaudoje poeto R. Filip pa
skelbtus įspūdžius bei pergy
venimus po jautrios viešna
gės tėvų žemėje, atitinkamai 
vertinant pareiškimą prane
šime apie laimėtą premiją, 
kur jis sako, kad “daugiau ka
nadiečių sužinos apie Lietu
vos istoriją ir kultūrą: Kryžių 
kalnas, Rūpintojėliai, Čiur
lionis, Kūčios”... - visa sudė
jus gal ne vienam ryškiau sklei
sis žiedai “magnetiniuose lau
kuose” (nepaprastai stiprioje 
traukoje). Ir skleidžiasi, nes 
tos šaknys yra nuostabus daly
kas. Snk.

ANTANAS ŠILEIKA

sa. O didžiausia ironija yra 
ta, kad pati saulė mums tą 
tamsą atnešė. Papasakok ką 
nors tamsesnio ...”
Jo manymu, vienintelė teisy
bė ta, kad pasaulyje vyrauja 
kančia.

Gyvenimo patyrimų pasako
jimas tampa gyvybiniu kon
kursu, kurį staiga paskelbia 
Victor. Įsiutęs gamtos gynėjas 
grasina vakarieniautojams 
vienu spustelėjimu nuodingų 
dujų purkštuvo sunaikinti vis
ką, kas yra žemėje likę, jeigu 
iki saulėtekio kas nors nepa
seks jam pasakos, kuri jį įti
kintų, kad pasaulis yra vertas 
išsaugojimo. Ligšiol visos pa
sakotos meilės istorijos ir as
meniški pergyvenimai at
skleidžia tik žmonijos silpnu
mą, kvailumą. Kodėl neužbaig
ti visko čia pat, tuojau?

Romano užsklanda netikėta, 
kaip geroje pasakoje ir turi 
būti. Atskirose, stipriose apy
sakose ir antroje dalyje išvys
tyta įtampa iškelia daugiau su
dėtingų klausimų negu veiklos 
pradžioje tikėtasi. Pasakų py
nės metodo vartojimas nėra 
naujoviškas, bet įdomus šiuo
laikinis klasikų (pvz. “Canter
bury Tales”, “1001 Nights”) 
variantas.

Apysakose išreikšta temati
ka yra nesenstanti, o bendra 
romano tema yra moderni 
(kaip ir jo kalba) ir sukre
čianti savo rimtumu. Vis dėlto

Vilkaviškio ir apylinkių gyventojai tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose, Lietuvos 
atgimimo ąžuolyne, prie pasodinto ąžuoliuko 1994 m. rugsėjo 10 d. Priklaupę: Mindaugas Mikalonis, Gabrielė 
Karalienė, Laima Bučienė, O. Pleškūnienė. Vilkaviškyje veikia Suvalkijoje rinkiniais gausiausias Kraštotyros 
muziejus. Direktorė - Gabrielė Karalienė. Muziejus labai laukia lankytojų, ypač su rodiniais norėtų supažin
dinti iš užsienio atvykusius. Pageidauja knygų, spaudos, srities nuotraukų su įrašais, brėžinių, žemėlapių ir 
kitokių muziejui tinkamų rodinių. Adresas: Vilkaviškio Kraštotyros muziejus, Vytauto 83, Vilkaviškis, Lithuania.

Nuotrauką atsiuntė ALGIRDAS GUSTAITIS

Jaunimą jungiantis mokslo židinys
Susipažinkime su Vasario 16 gimnazija

Mokiniai
Praeitais mokslo metais gim

naziją lankė 98 mokiniai: 49 iš 
Vokietijos, 9 iš Amerikos, 5 iš 
Argentinos, 2 iš Brazilijos, 1 iš 
Malio ir 32 iš Lietuvos. Šiais 
metais gimnazija turi 87 moki
nius, kurių 46 iš Vokietijos, 33 
iš Lietuvos, 3 iš Urugvajaus, 
2 iš Argentinos ir po 1 iš Ame
rikos, Malio ir Šveicarijos.

Mokslo programa
Vasario 16 gimnazija, kaip 

visos aukštesnės mokyklos Vo
kietijoje, turi 9 klases, nuo 5- 
tos iki 13-tos. Į penktą klasę 
priimami 4 pradžios mokyklos 
skyrius baigę mokiniai. Pamo
kos dėstomos lietuviškai ir vo
kiškai. Mokomos šios kalbos: 
lietuvių, vokiečių, anglų (šios 
trys privalomos visiems), rusų, 
lotynų ir prancūzų (pagal pasi
rinkimą). Mokiniai iš Vokieti
jos ir iš Lietuvos mokosi pa
gal Vokietijos programą ir ruo
šiasi vokiškai abitūrai, kuri 
pripažinta visame pasaulyje. 
Brandos atestatus išduoda vo
kiečių valdžia.

Mokiniams iš Amerikos 'ir 
Kanados patartina atvykti į 10- 
tą arba 11-tą klasę, nes čia 
jiems dalis kursų dėstoma an
gliškai pagal amerikiečių pro
gramą, kaip pvz. anglų k., ma
tematika, biologija, chemija ir 
Amerikos istorija.

Per vienerius metus jie taip 
pat išeina jiems pritaikytą lie
tuvių k. ir literatūros bei Lie
tuvos istorijos kursą. Baigusie
ji gimnazijas savo kraštuose 
ir norintys gerai išmokti lie
tuviškai bei vokiškai, gali sto
ti į 13b klasę.

Gimnazija praeitais metais 
išleido 9 abiturientus, o šiais 
metais egzaminams ruošiasi 
net 15, kurių tik 5 iš Lietuvos, 
o 10 Vokietijos lietuvių vaikai.

Mokinių laisvalaikis
Gimnazijoje yra daug galimy

bių įdomiai ir prasmingai leis
ti laisvalaikį. Bendrabučiuo- 

humoras veikėjų pokalbiuose 
ir veiksmuose skaitytojui ne
leidžia grimzti į beviltišku
mą. Tuo pačiu autorius pasle
pia savo “pamoką” ne nuolan
kaus pagrindinio pasakotojo 
Alban’o Butler’io vaidmenyje, 
bet diktatūrinio teisėjo Vic
tor’©, kuris, vakarieniautojų 
puolamas už aukščiausio auto
riteto pasisavinimą, tvirtina, 
kad žmonės kasdien didybėn 
kėlėsi įvairiais būdais drįs- 
dami naikinti aplinką siau
rais, savanaudiškais sumeti
mais.

“Dinner at the End of the 
World” susilaukė palankaus 
įvertinimo didžiojoje spau
doje (“The Globe and Mail”, 
1994 m. rugsėjo 7). Net du pa
sikalbėjimai su autorium buvo 
transliuojami per CBC. Taip 
pat Antanas Šileika skaitė 
romano ištraukas “Rivoli” res
torane ir “Longhouse” knygy
ne įvykusiuose naujų autorių 
pristatymuose rugsėjo mėne
sį, dalyvaujant nemažam bū
riui Toronto lietuvių abiejuo
se renginiuose. Tikimasi, kaip 
pranešta per radiją, kad už 
pusmečio spaudoje pasirodys 
dar vienas stambesnis jo vei
kalas. RSJ

DINNER AT THE END OF THE
WORLD.A novel by Antanas Ši
leika. Cover design by Snaige. 
Mosaic Press, Oakville-Buffa
lo-London, 1994, p. 212. 

se yra televizijos, kompiute
rių ir gimnastikos kambariai, 
skaityklos, vestibiulyje - teni
so stalas, “futbolo” dėžė. Sa
lėje vyksta šokių vakarai, savi
veiklos būrelių pasirodymai, 
įvairūs minėjimai, susitikimai, 
viktorinos ir 1.1.

Pilyje yra du muzikos kamba
riai, kuriuose vyksta orkestro, 
choro repeticijos ir individua
lūs norinčių groti užsiėmimai. 
Veikia pačių mokinių sukurtos 
roko grupės. Norintys išmokti 
groti muzikos instrumentais 
gali mokytis gimnazijoje arba 
Lampertheimo bei Viernhei- 
mo muzikos mokyklose. Padi
dintos stalių dirbtuvės, ku
riose vyksta darbelių pamokos.

Mokslo metų pradžioje dar
bą pradeda meno saviveiklos 
būreliai. Kas mėgsta šokti, ga
li mokytis tautinių šokių. Iš 
muzikantų sudaromas gimnazi
jos orkestras.

Vasaros metu yra puikios są
lygos važinėtis dviračiais, bė
gioti, žaisti krepšinį, tinkli
nį, futbolą, lauko tenisą. Žie
mos metu mokiniai vežami į 
plaukymo baš"ėihus. Daug ma
lonumo suteikia iškritęs snie
gas, užšalęs tvenkinys. Taip 
pat organizuojamos išvykos į 
teatrus, muziejus, roko muzi
kos koncertus, parodas bei is
torines Vokietijos vietas. Mo
kiniai, atvykę iš kitų kraštų, 
turi gerą galimybę pasidairy
ti po Senąją Europą, aplanky
ti tėvų, senelių gimtąjį kraš
tą Lietuvą.

Praeitais metais per 20 moki
nių priklausė skautams, kurie 
pravedė sueigas, Kaziuko mu
gę ir kitus užsiėmimus. Labai 
aktyviai reiškėsi ateitininkai. 
Jų buvo 20 ir jie kas sekma
dienį susirinkdavo diskusi
joms, paįvairindavo Mišias, 
pravedė Talentų vakarą ir su
ruošė kelias ekskursijas. Nors 
naujieji mokslo metai dar tik 
prasidėjo, jau veikia visos or
ganizacijos ir saviveiklos bū
reliai.

Bendrabutis
Vasario 16 gimnazija turi du 

bendrabučius: mergaičių ir 
berniukų. Mokiniai gyvena 
dviese viename kambaryje. 
Dauguma kambarių turi savo 
prausyklas ir tualetus. Moki
nių patogumui įrengtos visuo
se aukštuose virtuvės, yra šal
dytuvai.

Mokinius bendrabutyje pri
žiūri auklėtojai. Jų darbas yra 
glaudžiai susietas su mokyk
los tikslais - ugdyti vaikų sa
varankiškumą, žadinti tėvynės 
meilę, diegti krikščioniškos 
moralės principus.

Bendrabučio dienos tvarka 
sudaryta taip, kad vaikai turė
tų laisvo laiko patenkinti sa
vo asmeniniams poreikiams. 
Pamokos vyksta paprastai 
priešpiet nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 
Po pietų nuo 2 vai. iki 4.15 vai. 
vyksta pagalbinės pamokos ir 
pamokų ruoša. Pusryčiai nuo 7 
v.r. iki 7.30, pietūs 1.15 v.p.p., o 
vakarienė 6 v.v. Į bendrabu
tį mokiniai sueina 8.45 v.v. 
Miegoti vyresnieji eina 10.30 
v.v., o jaunesnieji vėliausiai 
10 v.v.

Ūkinė būklė
Gimnazijos ir bendrabučio 

išlaikymas kainuoja pustrečio 
milijono markių metams. Du 
trečdalius reikalingų lėšų duo
da vokiečių valdžia. Ji ir atei
tyje gimnaziją rems, nes ji ži
no, kad užsienio lietuviai dar 

negali savo vaikų siųsti moky
tis į Lietuvą, nes mokyklų pa
dėtis šiuo metu labai sunki. 
Vokiečiai taip pat įsitikinę, 
kad yra labai naudinga Lietu
vos jaunuoliams lankyti šią 
mokyklą, nes Lietuvai reikia 
Vakaruose išsilavinusių žmo
nių, mokančių vokiečių ir ang
lų kalbas.

Niekur kitur mes geresnėm 
sąlygom savo mokyklos užsie
nyje neišlaikysime. Tačiau ir 
vienas trečdalis yra nemažai, 
nes tai reiškia, kad šalia tėvų 
mokesčių dar turime surinkti 
300.000 markių aukų. Daugiau 
kaip 40.000 markių suaukoja 
patys mokytojai ir tarnautojai, 
dar keliasdešimt tūkstančių 
surenka Vokietijos lietuviai, 
bet jiems vieniems šita našta 
per didelė. Todėl gimnazija 
dėkoja visiems rėmėjams vi
same pasaulyje ir prašo atei
tyje padėti mokyklai.

Kaina
Bendrabučio mokestis yra 

4.800 markių visiems metams. 
Už mokslą reikia mokėti 300 
markių metams. Vokietijoje 
kiekvienas gyventojas priva
lo apsidrausti. Toks draudi
mas mokiniui iš užsienio kai
nuoja 85 markės vienam mėne
siui, arba 850 markių visiems 
mokslo metams (10 mėnesių). 
Taigi iš viso tėvai už vieną 
vaiką turi mokėti 5.950 mar
kių visiems metams. Priside
da dar kišenpinigiai ir kelio
nė. Norintys lankyti gimna
ziją, bet nepajėgiantys pilnai 
užsimokėti, gali kreiptis į sa
vo krašto bendruomenę su pa
ramos prašymu.

Registracija
Naujieji mokslo metai atei

nančiais metais prasidės rug
sėjo 4 d. Norinčius registruo
tis arba gauti papildomų infor
macijų prašome rašyti šiuo 
adresu: Litauisches Gymna
sium, Lorscher Str. 1, 68623 
Lampertheim, Germany. Tel. 
06256-322. Fakso nr. 06256- 
1641. Inf.

Atsiųsta paminėti
Leidiniai, gauti iš Lietuvos 

mokslų akademijos bibliotekos:
LITUANISTIKA, nr. 1(17), 1994 

m. ir nr. 3(15) 1993 m. Lietuvos 
mokslų akademijos leidinys: is
torija, archeologija, kalba, lite
ratūra, tautosaka, etnografija, 
menas. 102-120 psi. Red. V. Bal
kevičienė. Leidyklos adresas — 
A. Goštauto 12, 2600 Vilnius.

Napalys Kitkauskas, VILNIAUS 
ARKIKATEDROS POŽEMIAI, 80 
psl. ir viršeliai, gausiai iliustruo
tas “Kultūros” leidyklos leidinys. 
Red. A. Bendorienė. Tiražas 5.000 
egz.

Jonas Rūtenis, ČIURLIONIS, 
apysaka, 348 psl., kietais vir
šeliais. Išleido “Vaga” Vilniuje. 
Red. R. Kubilienė. Tiražas 12.000 
egz. Kaina sutartinė.

Vytautas Merkys, DRAUDŽIA
MOSIOS LIETUVIŠKOS SPAU
DOS KELIAS 1864-1904. Didelio 
formato Mokslo ir enciklopedi
jų leidyklos leidinys, 1994 m. 582 
psl., kietais viršeliais. Knygne
šių, daraktorių ir spaudos laiky
tojų įkliuvimai, pateikti alfabe
tine tvarka. Red. A. Šulga. Spaus
dino “Spindulio” spaustuvė. Tira
žas 2.000 egz. Kaina sutartinė.

TECHNIKOS ŽODIS, 3 nr. 1994 
m., 28 psl. ir viršeliai; Pasaulio 
ir Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų s-gos trimėnesinis 
organas. Red. V. Jautokas. Pre
numerata metams — 15 JAV dol. 
Administracija — A. Brazdžiū
nas, 7980 W. 127th St., Palos 
Park, IL 60464. Spausdina M. Mor
kūno spaustuvė.

Devintasis Š. Amerikos lietu
vių teatro festivalis š. m. lapkri
čio 24-27 d.d. įvyks Čikagoje, Jau
nimo centre. Dalyvaus penki savi
veikliniai išeivijos teatrai iš Či
kagos, Toronto, Hamiltono, Bos
tono ir Los Angeles. Rengėjų ko
miteto pirmininkas yra Čikagos 
lietuvių kultūrininkas Petras Pet
rulis. Tarp Čikagon atvyksiančių 
teatrų bus ir atgaivintas Bosto
no lietuvių dramos sambūris.

Akademinio pobūdžio litera
tūrinę popietę vasaras Lietuvoje 
praleidžiančiam poetui Bernardui 
Brazdžioniui š. m. gruodžio 4 d. 
Los Angeles mieste, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, rengia vie
tinis Lietuvių fronto bičiulių sam
būris. Los Angeles lietuviai nori 
pagerbti savo dainių Bernardą 
Brazdžionį, šiemet gavusį Vytau
to Didžiojo universiteto garbės 
daktaro laipsnį už nuopelnus lie
tuvių literatūrai ir kultūrai, vėl 
išgirsti jo gyvą poetinį talentą.

Klojimo teatrų festivalis šią 
vasarą jau trečią kartą buvo su
rengtas Punsko bei jo apylinkių 
lietuviams. Punskiečiams, pasta- 
čiusiems T. Parancevičienės reži
suotą Žemaitės “Petrą Kurmelį”, 
talkino iš Lietuvos atvažiavę Vie
šintų, Tauragnų ir Tautkaičių mė
gėjiški klojimo teatrai. Per dvi 
dienas Klevų, Pristavonių, Bur
biškiu kaimų klojimuos ir Punsko 
etnografinėj sodyboj parodyta 
dvylika spektaklių. Įdomiausias 
buvo rež. A. Vaicekauskienės ir 
trijų aktorių grupių paruoštas 
teatralizuotas vakaras su Puns
ko bei Seinų krašto piršlybomis 
ir mergvakariu.

Nelė ir Arvydas Paltinai šie
metines vasaros atostogas Vasa
rio šešioliktosios gimnazijoje 
panaudojo koncertams Lietuvoje. 
Koncertų seriją ten surengė agen
tūra “Litart” ir sol. N. Palti- 
nienės koncertinių reikalų at
stovas Antanas Ignatavičius. Ka
daise Lietuvoje buvo populiarus 
estradines dainas atliekantis jos 
ir Eugenijaus Ivanausko duetas, 
atgaivintas šios vasaros koncer
tuose. Jų programai vadovavo ir 
pati dainomis talkino estrados 
sol. Nijolė Tallat-Kelpšaitė. Susii 
dariusios grupės vadovas buvo 
muz. Arvydas Paltinas. Sureng
ta keliolika koncertų. Jais ypač 
domėjosi vyresnio amžiaus lietu
viai, šią dainininkų trijulę prisi
menantys iš jaunystės laikų.

Žinių apie Lituanistikos ka
tedrų Ilinojaus universitete Či
kagoje “Draugo” rugsėjo 20 d. 
laidoje pateikia dabar joje dir
bantis vilnietis prof. dr. Gied
rius Subačius ir dėstytoja Kari- 
lė Vaitkutė, atsiliepdami į dr. 
Jurgio Gimbuto “Drauge” iškeltą 
klausimą, ar Lituanistikos kated
ra tebegyvuoja? Mat iš tikrųjų 
pastaraisiais metais apie ją ne
buvo išsamesnio pranešimo, iš
skyrus dažniau minimą jos vado
vų darbą Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Pasirodo, Li
tuanistikos katedra Čikagoje te
bėra gyva. Joje dirba du profe
soriai ir trys asistentai. Vedėja 
V. Kelertienė šį semestrą skaito 
paskaitas Vilniaus pedagoginia
me universitete, ten nuvykusi su 
Fullbrighto stipendija. V. Keler
tienė Čikagon grįš pavasario se
mestrui, atsiveždama ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto Lietu
vių literatūros katedros prof. Al
bertą Zalatorių, taip pat gavusį 
Fullbrighto stipendiją.

Prof. dr. G. Subačius ir dėstan
ti asistentė K. Vaitkutė “Drau
gui” atsiųstame pranešime ra
šo: “Šį rudenį Lituanistikos ka
tedros darbuotojai skaito du lie
tuvių kalbos kursus (pradedan
tiems ir pažengusiems, paprastai 
išeivių vaikams ir vaikaičiams), 
lietuvių (kalbos? — V. Kst.) ir 
kultūros kursą (įvairiausiems stu
dentams, dėstomą anglų kalba) 
bei lietuvių stilistikos kursą. Iš 
viso lituanistines disciplinas stu
dijuoja 29 studentai, tarp jų — 
du doktorantai, pernai Lituanis
tikos katedroje pasiekę magist
ro laipsnį — tai Kardė Vaitkutė 
ir Danas Lapkus. Šiais metais 
Dalia Kučėnienė apgynė daktaro 
disertaciją apie Žemaitę Ameri
koje. Be to, šiemet katedroje sta
žuojasi trys doktorantai literatū
rologai iš Lietuvos — Ramūnas 
Korsakas, Loreta Mačanskaitė ir 
Dalia Satkauskaitė. Jie klauso
si įvairių profesorių bendrosios 
kultūros teorijos paskaitų, biblio
tekose studijuoja naujausius Va
karų mokslininkų veikalus, kurie 
būtų neprieinami Lietuvoje, ren
ka medžiagą disertacijoms, susi
jusioms su lietuvių išeivijos lite
ratūra ...”

M. Oginskio rūmų ansamblis 
Plungėje yra laikomas XIX š. ar
chitektūros paminklu. Vieno pa
stato bokštelyje kadaise valan
das rodė XVII š. kalvių pagamin
tas laikrodis. Pastaraisiais me
tais matėsi tik vietos, kur kadai
se būta laikrodžio rodyklių. Po 
daugelio metų suirusiais laipte
liais bokštelin išdrįsęs užkopti 
inspektorius Antanas Eičas rado 
gerai išsilaikiusį senojo laik
rodžio mechanizmą. XVII š. isto
rinis laikrodis bus pataisytas ir 
vėl įjungtas darban.

Lietuvos kraštotyros draugija 
išleido monografiją “Uliūnai”, 
skirtą senam kaimui prie Panevė
žio. Monografiją sudarė iš to kai
mo kilęs filologas ir ekonomistas 
Albertas Ulys, pats surinkęs is
torinę medžiagą ir gyventojų pra
eities prisiminimus. Keli tos me
džiagos rinkiniai buvo sustabdyti 
Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute. Jais pasinaudoti buvo leista 
tik su instituto direktoriaus lei
dimu. Mat medžiagoje buvo ir jau
nimo slapta dainuojamų dainų. 
Monografijos sudarytojas A. Ulys 
dabar jon įjungė 30 autorių 
straipsnius, geroką šimtą gyven
tojų prisiminimų ir pasakojimų.

1993 m. įsteigto fondo “Via Bal- 
tica” tarptautinė premija Lietu
vos mokslų akademijoje buvo 
įteikta akademikui geografijos 
prof. dr. Vytautui Gudeliui už 
ilgalaikius Baltijos jūros vysty
mosi istorijos ir geologijos tyri
mus. Premiją įteikė “Via Baltica” 
fondo valdybos pirm. J. Bernhol- 
cas, apgailestaudamas, kad ją su
daro tik 500 JAV dolerių. Savo 
pirmajai premijai “Via Baltica” 
fondas neturėjo daugiau lėšų. Ta
čiau tikimasi, kad premija ska
tins tarptautinius mokslinius ry
šius Baltijos srities tyrinėjimuo
se. Prof. dr. V. Gudelis yra su
daręs pirmuosius Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos neotechnoninius 
žemėlapius. Jis yra tarptautinės 
komisijos Baltijos jūros krantams 
tirti pirmininkas ir tarptautinės 
komisijos Šiaurės Vakarų Euro
pos jūroms tirti vicepirmininkas.

Dail. Liudo Truikio (1904- 
1987), pasižymėjusio scenogra
fijos darbais Lietuvos teatruose, 
devyniasdešimtosios gimimo me
tinės buvo prisimintos Martyno 
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. 
Parodai ten buvo sutelkta daug 
dail. L. Truikio sukurtų sceno
vaizdžių reprodukcijų. Vyravo 
scenovaizdžiai operų spektak
liams Lietuvos operos ir baleto 
teatre. Jo scenovaizdžiai puošė 
A. Račiūno “Tris talismanus”, 
J. Karnavičiaus “Gražiną”, G. 
Verdžio operas “Otelio”, “Don 
Carlo”, “Aida”, “Traviata”. Kau
no muzikinis teatras scenografo 
Liudo Truikio devyniasdešimtojo 
gimtadienio proga kauniečius pa
kvietė į jo scenovaizdžius turin
tį G. Verdžio “Traviatos” spek
taklį. Dail. L. Truikio eskizų 
reprodukcijų parodą surengė ir 
Kauno paveikslų galerija. Jos 
atidaryme kalbėjęs muzikologas 
Edmundas Gedgaudas lygino dail. 
L. Truikio ir dail. M. Dobužins
kio scenovaizdžius, juos abu lai
kydamas scenografijos klasikais. 
Muzikologas E. Gedgaudas netgi 
žadėjo surengti dviejų didžiųjų 
scenografijos klasikų L. Truikio 
ir M. Dobužinskio kūrybinio pali
kimo parodą. Kauno Parodos kal
no šlaite esančioje E. Fryko gat
vėje buvusiame dail. L. Truikio 
bute atidarytas jo memorialinis 
muziejus. Tame name yra ir ope
ros sol. Marijonos Rakauskaitės 
(1892-1975), jo žmonos, pėdsakų.

Akademiko prof. dr. Adolfo 
Jucio (1904-1974), teorinės fizi
kos pradininko Lietuvoje, devy
niasdešimtosios gimimo metinės 
paminėtos 1994 m. rugsėjo 12 d. 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
atidaryta paroda, lankytojus su
pažindinusia su jo gyvenimu ir 
veikla. Velionis, 1931 m. baigęs 
Kauno universitetą, jame dėsty
toju pradėjo dirbti 1933 m. Pa
sitobulinęs Mančesterio ir Kamp- 
bridžo universitetuose, dirbo Vil
niaus universitete, ilgus metus 
vadovaudamas teorinės fizikos 
katedrai. Paroda turėjo dvi da
lis — “Atomo paslapčių pavilio
tas” ir “Akademiko Adolfo Jucio 
mokslinė veikla”. Medžiaga šiai 
parodai buvo paimta iš M. Mažvy
do bibliotekos fondų ir rankraš
tyno. Svarbų velionies palikimą 
sudarė su kitais mokslininkais 
parašytos monografijos: “Judė
jimo kiekio momento teorijos 
matematinis aparatas” (1960), 
“Judėjimo kiekio momento teo
rija kvantinėje mechanikoje” 
(1965) ir “Atomo teorijos mate
matiniai pagrindai” (1973). V. Kst.
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Drįsi k ėi i vio 
^Parapijos kredito kooperatyvas 
---t  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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 nuošimčiu
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.

KRISTINA KLIORYTĖ (Klivlando 
“Žaibas”), trylikos metų lengvaat
letė, iškiliausia moterų-mergaičių 
rungtyse dalyvė baltiečių pirmeny
bėse 1994 m. rugsėjo 10-11 d.d., Bur
lington, Ont., Kanadoje

Nuotr. Vyto Kliorio

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

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 .garažai .tvoros .židiniai .virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila .rūsių 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.

ib—dh—frA fc A 1 |N THE fĖŽS3
WORLD"

MASKELL INSURANCE
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

POVILAS LEKNICKAS (Toronto 
“Aušra”), B klasėje (15-16 m.) visa
pusiškas lengvaatletis, laimėjęs 
penkias pirmąsias vietas

Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Lietuvių pirmenybės buvo išves

tos iš baltiečių pasekmių, jokių pa
pildomų varžybų nevykdant. Varžy
bose buvo pagerinti 7 baltiečių ir 
6 lietuvių pirmenybių rekordai, 
priede dvi naujos rungtys (mergai
čių C ir D trišuolis), kurios laiko
mos kaip pradiniai rekordai. Tai yra 
menkas skaičius, turint galvoje, 
kad buvo įvykdyta arti 150 rungčių 
21-je klasėje.

Geriausiai pasirodęs pirmenybių 
dalyvis buvo ilgesnių nuotolių bė
gikas Rodney Alderdice (jo mama 
buvusi “Vyčio” krepšininkė D. Pruns- 
kytė), lengvai laimėjęs 800 m, 1500 m 
ir 10,000 m. bėgime - 15:15.5 min. 
Senas rekordas priklausė Andriui 
Klemui (Vašingtono “Vėjas”) 15: 
38.5 min. pasiektas 1989 m. R. Ai
derdice gavo iškiliausio vyrų kla
sės varžovo dovaną. R. A. yra Ha
miltono “Kovo” narys ir šiuo metu 
pasižymėjęs cross-country bėgikas 
Ontario provincijoje.

Trylikametė Kristina Kliorytė 
(Klivl. “Žaibas”) gavo iškiliausios 
moterų-mergaičių dalyvės plaketę, 
savo pasiekimais viršydama vyres
nes varžoves, laimėdama 100 m, 
200 m, 400 m ir šuolio į tolį čempio
natus. K. K. yra mergaičių C “Youth” 
(13-14 m.) klasės dalyvė.

Stipriai vyrų klasėje pasireiškė 
ir Gintaras Batūra (“Aušra”), lai
mėdamas visus tris metimus. Gin
taras šiais metais yra vienas iš iš
kilesnių Kanados dešimtkovininkų.

Pažymėtinas ir Gintaro jaunesnis 
brolis Aidas Batūra (“Aušra”), vi
sapusiškas lengvaatletis, pasiglem
žęs net 6 čempionatus jaunių A “jr. 
Men’s” (17-19 m.) klasėje.

Jaunių B “Intermediate” (15-16 m.) 
klasėje išsiskyrė visapusiškas Po
vilas Leknickas (“Aušra”), laimė
jęs 5 pirmas vietas, ir metikas lat
vis K. Huska.

Klivlando “Žaibo” trejukė - bėgi
kai (šuolininkai Matas Laniauskas 
ir Mikas Rukšėnas bei metikas J. 
Petrulis ryškiai vyravo jaunučių 
C “Youth” (13-14 m.) klasėje, laimė
ję net 11 čempionatų. Varžėsi 14 
dalyvių.

Mergaičių C klasėje, greta anks
čiau minėtos Kristinos Kliorytės 
(“Žaibas”), dar pasireiškė gerus 
duomenis turinčios Indrė Kongats 
ir Ona Smalenskaitė (abi Toronto 
“Aušra”). Varžybose dalyvavo 9 
mergaitės.

Jaunučių berniukų D. “Midget" 
(11-12 m.) klasė buvo bene ryškiau
sia grupė žaidynėse. Či« vėl aiškiai 
vyravo Klivlando “Žaibas”, laimė
damas 10 iš 11 įvykdytų rungčių. 
“Žaibo” “clean sweep” sumaišė 
Aidas Gureckas (Ham. “Kovas”), 
laimėdamas 800 m. bėgimą. “Žai
bo” komandos pagrindą sudarė bė
gikai - šuolininkai Saulius Klio- 
rys, Paulius Rukšėnas ir Nikis Zim
merman, šuolininkas Simas Laniaus
kas ir metikas Tadas Tamošiūnas. 
Dalyvavo 17 varžovų.

Mergaičių D klasėje išsiskyrė 
pasižymėjusi bėgikė Laura Rukšė- 
naitė (“Žaibas”), laimėdama 4 pir
mas vietas. Ilgesniuose bėgimuo
se gerai atrodė Alana Juzėnaitė 
(Toronto “Vytis”). Pažymėtina ir 
latvaitė C. Robertson (4 čempiona
tai). Šioje klasėje varžėsi 17 mer
gaičių. (Bus daugiau)

Sportinės nuotrupos
K. BARONAS, Vokietija

Po karštos vasaros ir nesėkmin
go Vokietijos futbolo rinktinės pa
sirodymo pasaulinėse pirmenybėse, 
vokiečių futbolo sirgalių akys da
bar nukreiptos į aukščiausios lygos 
pirmenybes. Rašant šias eilutes, 
aukštoji lyga įžengė jau į dešimtą 
žaidimo savaitę, perimant vodovavi- 
mą Dortmundo klubui Game žaidžia 
milijoninėm sumom “apsunkinti” 
žaidėjai) prieš Bremeną.

Daugkartinis Vokietijos meis
teris Miuncheno “Bayern” dar ne
įėjo į vėžes, žaidėjų tarpe jaučia
ma nesantaika, įtampa, konkuren
cija. Ieškomas geras puolėjas, nes 
dėtos viltys į prancūzą Papiną (su
mokėta beveik 5 milij. dol.) nepa
sitvirtino. Prancūzas iki šiol neįkir-

to nė vieno įvarčio, yra sužeistas. 
Be to, Vokietija jam ne “prie šir
dies”, vokiečiai šaltoki, nelabai 
simpatiški. Atrodo, kad prancūzas 
ieško naujo klubo, greičiausiai pie
tinės Europos kraštuose. Į jo vie
tą numatoma kviesti olandą Bergma
ną ar švedą.

O kaip mūsiškis Valdas Ivanaus
kas? Deja, turiu pranešti tik liūd
nas žinias. Mūsiškis, žaisdamas 
Hamburgo SV vienuolikėje Gi yra 
18-kos komandų šeštoje vietoje) 
po dešimties rungtynių neįkirto 
nė vieno įvarčio, tuo tarpu prieš 
dvejus metus Austrijoje lietuvis 
buvo įvarčių karalium, įkirsdamas 
Austrijos pirmenybėse net 15 įvar
čių! Valdas jau du kartus už žaidi
mo taisyklių pažeidimą “užsidirbo” 
raudoną kortelę, kuri automatiškai 
žaidėją diskvalifikuoja kelioms 
rungtynėms, labai dažnai dar pride
da ir piniginę baudą.

Valdo žaidimas kiek pasitaisė 
rungtynėse su Muenchen-Gladbach, 
nors Hamburgas savo aikštėje pra
laimėjo 1:2. Jis priklausė prie ge
riausių žaidėjų aikštėje. Mačiau 
televizijoje šių rungtynių ištrau
kas. Reikia pripažinti, kad lietu
vis yra “karštakošis”, tad nėra ko 
stebėtis, kad jis “užsidirba” rau
donas korteles, nes į tokius žaidė
jus teisėjai ypatingai kreipia savo 
akis. “Litauer”, arba dar kaip vo
kiečiai Valdą vadina “Ivan”, berei
kalingai įsileidžia į vaidus su tei
sėjais, dar labiau pablogindamas 
savo padėtį. Jei Valdas nepagerins 
savo žaidimo, gali atsirasti ant re
zervinio suoliuko. Tai būtų didelis 
pažeminimas, nes praeitais metais 
jis buvo įtrauktas į Vokietijos fut
bolo lygoje žaidžiančiųjų užsienie
čių rinktinę.

Vokiečiai man pasakojo, kad ir 
antroje Vokietijos futbolo lygoje 
yra keli Lietuvos žaidėjai, tačiau 
kai minėjo pavardes, kad ir su “s” 
galūne, man jos skambėjo graikiškai.

Tiesa, futbolo gyvenime dar ran
damos šios lietuvių kilmės pavar
dės: Berlyno BSC futbolo klubo 
pirm, tapo išrinktas Manfredas Ze- 
maitat-Žemaitaitis, o antroje lygoje 
pirmaujančio Volsburgo klubo tre
nerio pareigas eina E. Krautzun- 
Kriaučiūnas. Marburgo rankinio 
klube žaidžia Petkevičius, priėmęs 
Vokietijos pilietybę.

Apsvaigintas šimtais tūkstančių 
dolerių atlyginimu, NHL žaidžiąs 
Kasperaitis pateko į dievaičio Ba
cho glėbį. Lūžis šeimoje Gis ve
dė 20-ties metų maskvietę) dar la
biau pablogino būklę, atsistojant 
ant pavojingo likimo slenksčio. 
Greičiausiai patartas ar privers
tas klubo vadovybės, lietuvis žen
gia pirmus žingsnius AA, daryda
mas gerą pažangą. Klubo vadovybė 
rūpinasi lietuviu, nes mūsiškis pri
klauso prie geresnių klubo žaidėjų.

Žinomas sporto veikėjas ir pasku
tinis Vilniaus sporto apygardos 
pirm, atsargos kpt. Bronius Ketu
rakis nuolatiniam gyvenimui persi
kėlė į Lietuvą. Čikagos “Lietuvių 
balsui” Gis jame tvarko sporto sky
rių) Br. Keturakis rašo: “Jau iš tė
viškės laukų ir giedrios, saulėtos 
Lietuvos siunčiu skyreliui medžia
gą. 37 dienos, kai nėra lietaus, ir 
sausra sustabdė augmenijos augi
mą. Gyvenu Garliavoje pas brolio 
dukterį. Kol kas viskas eina gerai, 
aišku, tik mano reikaluose, o šiaip 
siaučia nusikaltimai (didieji) ne
aplenkiant Garliavos. Sudarytas pa
saulio geriausių moterų dviratinin
kių sąrašas. Po pirmenybių Italijo
je bei Prancūzijoje pirmauja norve
gė V. Vale i, antroji vieta teko Ra
sai Polikev>čiūtei ir trečia šveica
rei L. Zberg. Į sąrašą įtraukta 450 
pasaulio dviratininkių”.

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

Karnišovui vis nebeaišku
1994 m. rugpjūčio mėnesį lankę

sis Lietuvoje “Golden State War
riors” trenerio pavaduotojas Donn 
Nelson sakė, kad tikisi, jog Artū
ras Karnišovas, kurs ketverius me
tus labai sėkmingai žaidė Seaton 
Hall universiteto komandoje, žais 
jų (“Warriors”) komandoje. Kaip 
žinome, Artūras yra šio universi
teto absolventas, mokslą baigęs 
1994 gegužės mėn. Tuom ir baigė
si jam Amerikos universitetų ly
gos krepšinis.

Pagal Mykolą Karnišovą, kurs su 
sūnumi palaiko telefoninį ryšį, į 
dvylikos skaičių patekti Artūrui 
mažai buvo galimybių. Šiuo metu jis 
treniruojasi su “Milwaukee Bucks”. 
Šis klubas yra sudaręs sutartis su 
devyniais žaidėjais, o į kitas tris 
vietas peršasi net šeši krepšinin
kai. Su trimis, dar jiems reikalin
gais, neskuba sudaryti sutarčių. 
Viena vieta galvojama atiteks ieško
mam vidurio puolėjui, o kitų dviejų 
likimas paaiškės tik prieš sezono 
pradžią.

(Pasinaudota “Lietuvos ryto” inf.)

A.a. Mamertas Duliūnas staiga mi
rė Wasagoje, Ont. 1994 m. lapkričio 
16 d. Palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Apie ve- 
lionies sportinę veiklą rašysime 
plačiau. Sig.K.

Ateitininkų žinios
Toronto moksleiviai ateitinin

kai Kristaus Karaliaus šventę 
lapkričio 13 d. paminėjo aktyviu 
dalyvavimu Mišiose Prisikėlimo 
šventovėje. Skaitinius atliko kuo
pos pirm. L. Pranaitytė ir vice- 
pirm. St. Kuliavas. Tikinčiųjų 
maldas skaitė L. Puterytė ir val
dybos narys A. Radke. Aukas ne
šė nariai L. Ruslys, O. Smalens
kaitė ir T. Pranaitis. Po Mišių pri
taikytą referatą skaitė ir pokal
bį pravedė kuopos vicepirm. St. 
Kuliavas.

Toronto moksleivių kuopa ruo
šia rankdarbius Prisikėlimo pa
rapijos kalėdiniame bazare, ku
ris įvyks lapkričio 26 d. Kad par
davimui prekių būtų kuo gausiau, 
visi kuopos nariai prašomi atneš
ti po 12 atskirai įpakuotų kalėdi
nių “gingerbread” sausainių. At
nešti į šeštadieninę mokyklą lap
kričio 26 d., kur juos surinksime. 
Tikimės tėvų pagalbos. Ačiū A. 
Abromaitienei, I. Smalenskienei 
ir Ž. Janeliūnienei, kurios savo 
namuose padėjo ruošti rankdar
bius bazaro at-kų stalui.

Moksleivių ateitininkų žiemos 
kursai gruodžio 26 d. - sausio 1 d. 
Dainavoje. Juos organizuoja dr. 
Vyt. Vygantas ir V. Liulevičius. 
Kursuose dalyvaus kun. E. Putri
mas. Stengiamasi padėti į kursus 
organizuotai nuvykti Toronto 
moksleiviams. Kursų programa 
10-12 gimnazijos klasių mokslei
viams. Informaciją teikia kun. 
E. Putrimas, 416 533-0621.

Moksleivių ateitininkų kuopos 
valdyba posėdyje aptarė ateiti
ninkų Kūčias. Valdyba taip pat 
nustatė kuopos nario mokestį - 
$10 asmeniui metams. Nario mo
kestį renka kuopos ižd. T. Pra
naitis.

Toronto moksleivių at-kų kuo
pos valdyba Kristaus Karaliaus 
šventės proga nusiuntė sveikini
mą Vasario 16 gimnazijos mokslei
vių ateitininkų kuopai. G.P.

Skautų veikla
• Lapkričio 29 d., 7.30 v.v., To

ronto Lietuvių namuose - bendra 
skautininkų-kių sueiga su pašne
kesiais. Visi-sos kviečiami daly
vauti.

• Gruodžio 4 d., 4 v.p.p., Prisikė
limo parapijos didžiojoje salėje 
ruošiamos skautiškos tradicinės 
Kūčios. Kviečiami tėveliai, skau- 
tininkai-kės su antrom pusėm. 
Bus graži kalėdinė programa, “at
važiuos” ir Kalėdų senelis.

• Sesei Karolinai ir broliui 
Tomui Šiaučiuliams ir broliui 
Stasiui Kuliavui, netekus brangios 
močiutės a.a. B. Vaitiekūnienės, 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
reiškia gilią užuojautą.

• LSS ir Kanados skautų mokes
čių rinkimas eina prie pabaigos. 
Užsiregistravę Kanados skautų 
sąjungoje gauna nemokamą drau
dimą (liability). Tai labai svar
bu vykstant į sueigas, iškylas, sto
vyklaujant. Ir vadovams, dirban
tiems su vienetais, yra mažiau 
rūpesčių. M.

• Pasitraukus ilgamečiam Skau- 
tybės fondo pirmininkui v.s. Č. Ki
liuliu!, naujuoju pirmininku pa
kviestas v.s. fil. Petras Molis, 72 
Topsfield Circle, Shrewsbury, MA 
01545, USA. Vietoves pasiekė SF 
leidinys su 1991-92-93 metų apy
skaitomis ir aukų sąrašais. 1976- 
1993 m. laikotarpiu fondas skau- 
tšką veiklą parėmė $153,028.30 
suma. Prašoma ir toliau aukoti 
fondui, kurio atstovas Toronte 
v.s. V. Skrinskas, 116 Wincott Dr., 
Weston, Ont. M9R 2P6. Tel. 416 
249-4591. S.

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

/MvM' lietuvių
■v Y T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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.).

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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 Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. 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

•SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

U s

wzidiniznnizHBk

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

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) 

r\ IŠVALYMAS IR <3? /i
*-/ PATIKRINIMAS L-/ Sj

Skambinti R. Jareckui 
tel. 41 6 370-3539 Toronte

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti.)

SOLD
COLDIUeiX 
BANKCRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
thebest

DAIVA DALINDAjBBA,
Broker Tel. (416) 231 -5000

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo Įvertinimas.

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

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 atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

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

KALĖDINĖ KELIONĖ
per Kopenhagą. Nakvynės nereikalingos.

Išskrendam gruodžio 20 — grįžtam sausio 4.
Teiraukitės!

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS 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



<&SMITHOJAI PASISAKO
TIK NE NARKYČIAI

Paminklas Herkui Mantui buvo 
pastatytas ir jau nugriautas ne 
Narkyčiuose, kaip apie tai “Tėviš
kės žiburių” 42 nr. rašė Marija ir 
Martynas Purvinai, bet Norkai- 
čiuose.

Prie įvažiavimo į Norkaičių 
geležinkelio stotį 1944 m. ten dar 
kabojo užrašas Norkitten, o ant tos 
pačios lentos, po baltais dažais 
dar labai gerai matėsi ir lietuviš
kas - Norkaičiai. Net ir su raide č! 
Abu pavadinimai visiškai aiškiai 
nusakė vietovės istoriją. Nėra 
jokio reikalo lietuviškus Norkai- 
čius versti iš suvokietintų Nor
kitten. V. Šarka,

Omaha, Nebr.

NUSTEBĘS KAIMYNAS
Mano kaimynas portugalas, kai 

aš jam vakare po a.a. Joanos Ro- 
vienės laidotuvių nunešiau lėkštę 
likusių pyragų, jis pasakė: “Aš to
kio grožio savo gyvenime nema
čiau, iš ten pat esančių laidotu
vių namų - į gražią modernią lie
tuvių šventovę (...) puikios Mi
šių apeigos, o po to - į labai pui
kias ten pat esančias kapines”.

Juozas Rovas

REIKĖTŲ PATIKRINTI
“Lietuvos aidas” 1994 m. spalio 

19 d. laidoje rašo, kad Lietuvoje 
Tauragės turgus vis daugiau daro
si panašus į garsiuosius rytietiš
kus turgus. Esą ten yra prekiau
jama drabužiais, gautais iš Kana
dos, JAV, Belgijos. Prekybinin
kai užmoka po 1500-1600 litų už 
250 kg sveriantį talpintuvą (kon
teinerį) ir po to turguje tuos dra
bužius pardavinėja.

Kaži, ar tuo neturėtų pasidomė
ti tų kraštų lietuvių bendruome
nės, ypač mūsų atstovai Lietuvo
je? Reikėtų kaip nors patikrinti, 
ar tai iš tikrųjų daroma? Juk dra
bužiai yra siunčiami išdalinimui 
vargšams, bet ne pardavimui.

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montrealis

SUNKI PRADŽIA
1993 m. per didelius vargus pa

sisekė susigrąžinti mano seno
liams priklausiusias žemes. Iš 
paskutinių santaupų nusipirkome 
šešias karves. Bet neilgai trukus 
nudvėsė 3. Nespėjus atsigauti 
iš po šios nelaimės, įvyko dar bai
sesnė: papuoliau į autonelaimę, 
kurios metu žuvo žmogus. Nors dėl 
to kaltas buvo pats žmogus, ta
čiau pagal mūsų įstatymą laido
jimo išlaidas teko padengti man. 
Tokios* pinigų sumos; kurios pa
reikalavo žuvusiojo giminės, su
mokėti negalėjau, todėl laidotu
vių išlaidoms padengti pinigus 
buvau priverstas skolintis už pa
lūkanas. Šiuo metu mano šeima 
yra kritiškoje finansinėje padė

tyje. Neturiu pinigų net būtiniau- 
siems dalykams, tokiems kaip ku
ras, trąšos bei sėklos. Paskolos 
iš valstybės gauti negaliu, nes 
neturiu net ką užstatyti.

Mano šeima religinga, svaiga
lais nepiktnaudžiaujame. Gyve
name prisilaikydami katalikiš
kų apeigų.

Brangūs lietuviai, gerieji Ka
nados žmonės, savo, žmonos ir vai
kų vardu kreipiuosi į Jus su ma
lonės prašymu šiuo sunkiu mano 
šeimai metu. Labai prašome, ga
linčius mums padėti materialiai, 
nelikti abejingiems mūsų pagal
bos šauksmui. A. Pūkelis

Aukas siųsti adresu: Republic Na
tional Bank of New York, 452 Fifth 
Avenue New York, NY 100018, USA, 
Account No. 608207993/073116/070 in 
the name of the Agricultural Bank of 
Lithuania in favour of Pūkelis Anta
nas, Antano, Tauragės rajonas, Gau
rės ap., Kunigiškių kaimas, Li
thuania.

KANADOS LIETUVIAI 
NUSKRIAUSTI

Kanados lietuviai liko už tvo
ros. Lietuvos vyriausybė panai
kino vizų reikalavimus Amerikos, 
Australijos ir Anglijos piliečiams, 
Kanados lietuviai ir toliau turi 
išsiimti Lietuvos vizas bei sumo
kėti 50 dolerių.

Kanados lietuviai - antros kla
sės tautiečiai? Juk ir jie daug pa
sidarbavo Lietuvos išlaisvinimo 
reikaluose. Jie juk Belgijoje nu
pirko net namus Lietuvos amba
sadai.

Rašoma Lietuvos spaudoje, kad 
tremtiniai ar kitur gyvenantys 
lietuviai su Bendruomenės pažy
mėjimais, kad yra lietuviai, ga
lės be vizų įvažiuoti Lietuvon, 
bet tik ne iš Kanados. Ar niekas 
iš mūsų įstaigų nedaro žygių šiuo 
reikalu?. O gal kam iš to yra naudos?

Stasys Prakapas, Toronto, Ont.

IŠ LAIŠKO BROLIUI
Šį Švč. Marijos mėnesį (spalio) 

ir mūsų šventovėje gražu - kas 
vakarą ateina apie 10 jaunų moks
leivių, kurios kalba Rožinį ir prie 
paslapčių paskaito gražias malde
les:
Švelni giesmė, tyli malda... 
Visa širdis Tau paskirta. 
Marija! Tau kančių dalia 
širdies daina, mana diena...

Šventovėje pasidaro šviesiau 
ir sieloje kiekvieno maldininko, 
kai jaunos, šypsena dabintos lū
pos taria: “Sveika, Marija...” Jos 
ir mus užkrečia tuo jaunystės gy
vumu, širdžių pakilimu. Ir labai 
gera melstis drauge, melstis už 
taip kenčiančią Lietuvą už jos 
visus išeivius, už tuos, kurie yra 
ištikimi, šviečiantys didžia mei
le ir už tuos, kurie neturi meilės, 
kurie žemai puolę... Širdis veržte

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! \
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.

veržiasi padėti visiems, prikel
ti Tėvynę iš gilaus miego, kad mū
sų senolių dvasia vėl atgimusi 
imtų visu ryškumu spindėti.

Dažnai atgyja malonūs prisimi
nimai, kai Rožinio mėnesį visa 
šeima melsdavomės suklupę. 
Kambary būdavo tylu. Už langų 
juoda tamsa, šlamantys geltoni 
lapai ir vėjo dejonė. Mama pir
moji kalbėjo: “Sveika, Marija”, 
mes atsakinėjome. Gerai prisime
nu, kai lempos šviesoje mirgėjo 
Tavo rankų piešiniai visuose mū
sų namų sienose. Ir apie tą pra
bėgusį laimės sapną gera prisi
minti, nors jis jau negrįš. Betgi 
džiugu prisiminti, kad jis, tas pra
eities sapnas, nebuvo beprasmis. 
Jį dar pamatysime pas gerąjį Die
vą pažymėtą Gyvenimo knygoje. 
Aš labai dėkinga Dievui, kad jis 
mane globojo ir visur padėjo ken
čiant trylikos metų katorgoje. Ga
liu sakyti, kad Jis darė stebuklus, 
ypač tiems, kurie Jį prašė.

Prisimenu ir tuos lagerius su 
dviaukščiais narais ir kriminalis- 
čių šiurpius veidus ir taigos ne
aprėpiamus plotus... Bet širdžiai 
geriau, kai apie tai negalvoju. 
Dabar mylimoje Tėvynėje esu lai
minga, apsupta geradarių ir nors 
negalinti sunkiai dirbti, bet ga
linti Dievą ir visus žmones my
lėti. O kokia tai laimė!

Aš labai dėkinga redakcijai 
laikraščio “Tėviškės žiburiai”, 
kad mano rašinėlius spausdina. 
Ačiū už skleidžiamą mūsų bro
liams šviesą.

P. Vileitaitė, Adutiškis

NEKANDIDATUOJU
“TŽ” lapkričio 8 d. 45 nr. KLB 

Toronto apylinkės rinkiminės ko
misijos paskelbtas KLB kandida
tų sąrašas, kuriame yra ir mano 
pavardė. Kadangi nei raštu, nei 
žodžiu nesu davusi sutikimo kan
didatuoti, prašau KLB rinkiminę 
komisiją šią klaidą atitaisyti.

Ona Juodišienė,
Toronto, Ontario

LAIDOTUVIŲ PIETŪS
Ne kartą buvau laidotuvėse 

ir po to dalyvavau laidotuvių pie
tuose. Mačiau, kiek daug rūpes
čių ir išlaidų pareikalauja lai
dotuvės iš mirusio asmens artimų
jų. Argi būtinai reikia mums tu
rėti pietus su šeimininkėmis ir 
patarnavimais sielvarto ir skaus
mo apimtų mirusiojo artimųjų są
skaita?

Šiuo metu, kai Lietuvoje tiek 
daug alkanų tremtinių ir našlai
čių, mes galime apsieiti be pie
tų ir bent dalį tų išlaidų leisti 
mirusiojo šeimai paaukoti kil
niam tikslui — šelpti tikrai alka
nus. Arba bent pietų salėje rei
kėtų turėti plakatą su užrašu, kad 
čia renkamos aukos alkstantiems 
Lietuvos žmonėms (ne valdžiai). 
Aš esu tikras, kad daugumas pie
tų dalyvių mielai paaukotų ir ne
sijaustų išnaudoję mirusio arti
muosius. Skaitytojas

Nori susirašinėti
Mergaitė iš Lietuvos, 12 metų am

žiaus, nori susirašinėti su bendra
amžiais anglų kalba. Rašyti adre
su: Agnė Vasiliauskaitė, Rasytės 
40-46, Kaunas, Lietuva-Lithuania.

#1 KANADOJE

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAŠ

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės Kaunan įvienąpusę. 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
JAMAICA 
"Holiday Inn” 
CARTAGENA 
“CTG Plaza” 
PTC PLATA

7 naktys 14 naktų
$900 $1396

$550 $749

“Esplanada-Studio"$549 $1066
CANCUN
“Club Lagun” $806 $1399

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

Kaina - pradedant $599 (JAV)
Kalėdos Italijoje $999 suaugusiems, $840 vaikams. 

Torontas - Roma - Milanas
Išvykimas iš Toronto gruodžio 22, 

grįžimas sausio 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, vasario 3, 
iš Romos arba iš Milano.

Kelionės į Lietuvą!
Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. 

Skambinkite nedelsdami!
Telefonas 416 533-8443

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

Baltijos kraštų lygos Kanadoje metinio susirinkimo metu 1994 m. lapkričio 
5 d. veikloje nusipelnę asmenys apdovanoti “Medal of Merit” medaliais. Iš 
lietuvių grupės juos gavo KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS (pir
mas kairėje) ir Hamiltono lietuvių veikėjas B. MAČYS (penktas iš kairės) 

Nuotr. V. Pečiulio

TO RON T ©»T
Baltijos kraštų lygos Kana

doje metinis suartėjimo va
karas įvyko lapkričio 5 d. To
ronto latvių “Daugavas Vana- 
gi” namuose. Tai tradicinis 
vakaras, kuriame dalyvauja 
estų, latvių ir lietuvių kari
nių organizacijų atstovai. 
Ankstyvesniais metais, kai 
valstybės buvo Sovietų S-gos 
okupuotos, į suvažiavimą bu
vo kviečiami Kanados valdžios 
ir gynybos atstovai, kad susi
pažintų su baltiečių būkle ko
vojant dėl laisvės. Dabar, kai 
valstybės yra atstačiusios ne
priklausomybę, šis renginys 
turėjo tik tarpusavio bendra
darbiavimo tikslą. Kasmet yra 
apdovanojami “Medal of Me
rit” žymeniu du pasižymėję 
veikėjai iš kiekvienos tautos. 
Šiais metais lietuvių grupėje 
buvo apdovanoti Algirdas Vai
čiūnas, KLB krašto valdybos 
pirmininkas ir Bernardas Ma

čys, Hamiltono lietuvių vei
kėjas. Žymenis įteikė lygos 
pirmininkas latvis Edmunds 
Ozols, įteikime dalyvaujant 
vicepirm. Baliui Savickui. Ly
gos pirm. E. Ozols savo žody
je pabrėžė organizacijos veik
los gaires. Sveikinimo žodžius 
tarė Estijos generalinis kon
sulas ir Lietuvių šaulių są
jungos centro valdybos vadas 
Mykolas Abarius, atvykęs iš 
Detroito. Meninėje programo
je lietuvišką dalį atliko sol. 
Lilija Turūtaitė. Suartėjimo 
pobūvis baigtas vaišėmis, ku
rias pagamino latvės. Lietu
viams atstovavo šauliai iš To
ronto ir Hamiltono bei ramo- 
vėnai iš St. Catharines — iš 
viso 20 asmenų. Maždaug po 
tiek buvo latvių ir estų.

Vytautas Pečiulis

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^jPpolimex FORWARDING INC. 
~ Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2

Prašome skambinti <4“I 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 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

Tėviškės žiburiai • 1994. XI. 22 - Nr. 47 (2334) • psl. 9

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, ((pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 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. ŠIMONĖLIS B.A. M.LS. LLB.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

GINTARAS

EXPRESS

Linksmų ir laimingų šv. Kalėdų!
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9
Tel. 41 6 604-4400 FAX 41 6 604-9748
Mūsų darbo valandos: pirmad.-penktad. 10 v.r.-7 v.v.; šeštad. 10 v.r.- 4 v.p.p.

Šv. Kalėdų proga prisiminkite artimuosius Lietuvoje ir sušildykite juos savo gerumu,
papuošdami kai kurių iš jų tikrai kuklų stalą jūsų vaišėmis.

Šventinis siuntinys S1 - 22 kg - $179
1. Rūkyta dešra 1 kg 10. Ananasai 450 g r
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 11. Sausos mielės 3 pok.
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt. 12. Saldainių dėž. 2 vnt.
4. Daržovių aliejus 2 lt. 13. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 4 kg 14. Švieži apelsinai
6. Miltai 4 kg ar mandarinai 2 kg
7. Sviestas 1 kg 15. Šampanas 1 but.
8. Tirpi kava 100 gr 16. Aguonų vyniotinis 1 vnt.
9. Kavos baltintojas 450 gr

* * *
5% nuo jūsų užsakymo bus labdara, skirta 
vaikų namams Lietuvoje.
Padėkite Lietuvos ekonomikai, pirkdami lietuviškus 
gaminius. Mūsų maisto siuntiniai sudaryti 60-80% 
iš lietuviškų produktų.

* * *

Mūsų atstovai - Kitcheneryje: 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; Mont- 
realyje: Žaklina, Maris Kemzane tel. 514 637-9495.

Šventinis siuntinys S2-14 kg-$119
1. Rūkyta dešra 1 kg 7. Sviestas 1 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 8. Tirpi kava 100 gr
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt. 9. Saldainių dėž. 300 g r
4. Daržovių aliejus 2 lt. 10. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 2 kg 11. Aguonų vyniotinis 1 vnt.
6. Miltai 2 kg

Siųskite savo paruoštus siuntinius per mus! 
Siuntiniai laivu išsiunčiami kas antrą trečiadienį 
(trukmė 4-6 savaitės). Siuntiniai lėktuvu išeina kas 
antrą penktadienį (trukmė 14-21 dienos). 
Jūsų siuntiniai apdrausti iki $100 vertės.

Laukiame jūsų!

Šventinis siuntinys S3 - 9.5 kg - $89
1. Rūkyta dešra 1 kg 5. Miltai 2 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 6. Tirpi kava 100 gr
3. Daržovių aliejus 1 lt. 7. Švieži bananai 2 kg
4. Cukrus 2 kg

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

DRESHER
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 41 6-233-0285
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 *
- INSURANCE

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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lį TORONTO’ MONTREAL
Anapilio žinios

— Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventės minėjimas bus lap
kričio 27, sekmadienį. Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa iškilmin
gai dalyvaus su savo vėliava Lie
tuvos kankinių šventovėje 11 v.r. 
Mišiose.

— Lapkričio 19, šeštadienį, susi
tuokė Ramūnas Lapavičius su 
Audrone Liegute.

— Lapkričio 21, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Mamertas Duliūnas, 
72 m. amžiaus.

— Wasagos misijos komitetas 
rotacine tvarka pasikeitė parei
gomis ir dabar komiteto pirmi
ninku yra Adolfas Kanapka.

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

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilio salėje bus gruo
džio 18, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių. Ją rengia mūsų parapijos jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio. Dovanėlėms 
bei užkandžiams imama nuo kiek
vieno vaikučio iki 10 m. amžiaus 
po $10, o suaugusiems už užkan
džius bus imama prie įėjimo po 
$3. Vaikučių registracija vyksta 
sekmadieniais parapijos salėje 
iki gruodžio 4 d.

— Naujų metų sutikimas Ana
pilyje su geru orkestru gruodžio 
31, šeštadienį, nuo 7 v.v.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje ruošiasi kalėdiniam 
lėšų telkimo vajui ir kviečia 
visus įamžinti savo tėvų bei drau
gų visuomeninę veiklą archyve 
— tai geriausia jiems dovana! 
Muziejaus tel. (905) 566-8755. 
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 siuntą į Lietuvą buvu
siems Sibiro tremtiniams. Jei kas 
turėtų geroje būklėje atliekamų 
drabužių prašome pristatyti drau
gijos narėms sekmadieniais para
pijos salėn.

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

— Mišios lapkričio 27, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Eugeniją 
Staškevičienę, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 3 v.p.p. už a.a. Joną 
ir Mariją Senkus.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje lap

kričio 20 d. dalyvavo 240 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė V. Tikui- 
šis iš Wasagos, Lydia Sdanowi- 
tschus iš Lietuvos, Regina ir Ri
mas Bagdonai iš Hamiltono. Pra
nešimus padarė ir svečius supa
žindino LN valdybos narė D. Ker
šienė.

— LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 24, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gruodžio 31 d. LN visuomeni
nės veiklos komitetas, vadovau
jamas T. Stanulio, ruošia iškil
mingą Naujųjų metų sutikimą, ku
ris įvyks Karaliaus Mindaugo 
menėje. Šiais metais svečius 
linksmins puikus 13 asmenų or
kestras, pasižymintis turtingu 
klasikinės bei modernios muzi
kos repertuaru. Dėl išsamesnės 
informacijos bei stalų rezerva
cijos kreiptis į LN administra
ciją tel. 416-532-3311 arba skam
binti T. Stanuliui dienos metu 
tel. 416-231-3000, vakarais 416- 
231-4937.

— Lapkričio 30, trečiadienį, 
2.30 v.p.p. LN seklyčioje yra šau
kiamas LN socialinių reikalų ko
miteto posėdis. Kviečiame atsto
vus iš šių vienetų: Lietuvių socia
linių reikalų tarnybos, kultūros 
komisijos ir ligonių lankymo ko
miteto. E. Steponas, pirm.

— Lietuvos periodinė spauda 
gaunama oro paštu kas savaitę. 
Lietuvos informacijos institutas 
yra išleidęs šiuos informacinio 
pobūdžio leidinius, kuriuos taip
gi galima įsigyti sekmadienių po
pietėse: “Lithuanian Companies 
and Organizations” (duodami ad
resai, užduotys, finansinis pajė
gumas ir t.t. 2801 firma Lietuvo
je), “Guide to Foreign Investors 
in the Republic of Lithuania”, 
“Lithuanian Banks — Lietuvos 
bankai”. Šie leidiniai yra naudin
gi lietuvių ir kanadiečių infor
macijai. Galima užsakyti tel. 769- 
1266.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto. Onta
rio M6P 1A6.

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

JUERGEN KOLF, rinkėjas šiuo
laikinių lietuviškų spausdintų 
vokų ar blankų, pradėtų leisti 1990 
metais ir iš Lietuvos siuntinėjamų 
| Kanadą bei JAV-bes, ypač komer
ciniams bei verslo ryšiams palai
kyti, norėtų panašiais rinkiniais 
keistis ar juos pirkti. Adresas: J. 
Kolf, Caecilien Str. 12, D-32108 
Bad Salzuflen, Germany.

Prisikėlimo parapijos žinios
Per praeito sekmadienio 10.15 v. 

Mišias giedojo “Volungės" cho
ras. Šiuo metu jis ruošiasi kalė
diniam koncertui, pavadintam 
“Mano dvasia džiaugiasi Dievu” 
- (Magnificat anima mea Domi- 
num). Koncertas įvyks mūsų para
pijos salėje gruodžio 11, sekma
dienį, 4 v.p.p.

— Praeitą sekmadienį mokslei
viai ateitininkai dalyvavo 10.15 v. 
Mišiose, švęsdami Kristaus Kara
liaus šventę. Šia proga T. Bernar
dino kambaryje įvyko moksleivių 
ateitininkų susirinkimas.

Lapkričio 7 d. buvo palaidotas 
a.a. Bronius Bražiūnas, 75 m.; lap
kričio 19 d. palaidotas a.a. Vytau
tas Dobilas, 61 m. amžiaus.

— Susituokė Jonas Olekas ir 
Holly M. Parkes.

— Advento trečiadieniais, pra
dedant lapkričio 30 d., mūsų šven
tovėje 7 v.v. vyks Mišios ir po jų 
trumpa programa, kurios metu bus 
diskusijos Šv. Rašto bei kitomis 
Advento metui pritaikytomis te
momis.

— Antros kartos parapijos šei
mų lankymas - kalėdojimas jau 
prasidėjo. Ta proga vyksta pokal
biai apie antros kartos siekius, 
liečiančius parapijinį gyveni
mą. Kalėdojimą organizuoja pa
tariamasis komitetas parapijos 
tarybai bei klebonui antrosios 
kartos klausimais. Komitetą su
daro pirm. Gabija Petrauskienė, 
nariai - kun. E. Putrimas, L. Ku- 
liavienė, V. Šiaučiulienė, R. Jag- 
lowitz ir dr. R. Barakauskas.

— Mišios lapkričio 27, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Anelę ir 
Praną Vaserius; 9.20 v.r. - specia
lia intencija; 10.15 v.r. - už Vėli
nių Mišioms pavestas sielas, a.a. 
Bronių Levanauską, a.a. Joną ir 
Emiliją Aleksus; 11.30 v.r. už pa
rapiją.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa su vėliava dalyvauja 
Lietuvos kankinių šventovėje 
lapkričio 27 d., 11 v. ryto Mi
šiose. Valdyba

Audra Travel and Cruises 
Corporation gruodžio 6, ant
radienį, 7 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos salėje rengia susiti
kimą su Lietuvos oro linijos 
— LAL vadovais. Dalyviai susi
pažins su įdomiais 1995 m. pla- 
pais, dalyvaus turtingoje lo
terijoje. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Smulkesnių ži
nių teiraukitės tel.: (416) 533- 
8443.

A. a. Antano Sprainaičio at
minimui Genovaitė Sprainai- 
tienė “Tėviškės žiburiams” 
aukoio $100.

Mylimos mamos a.a. Michali- 
nos Dausienės devyniasdešim
tųjų gimimo metinių paminėji
mui lapkričio 21 d., prisimin
dami velionės meilę lietuviš
kai spaudai, duktė Aldona ir 
Mečys Empakeriai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50 ir Ado
mo Jakšto spaustuvei $100.

A. a. Joanai Rovienei mirus, 
užjausdami vyrą, dukrą, sūnus, 
seseris, brolį ir jų šeimas, E. 
P. Žuliai ir N. P. Nielsens “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Monikos Bumbulienės 
atminimui, užjausdami dukrą 
Vidą White, “Carrier Services” 
darbuotojai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $45.

A. a. Monikai Bumbulienei 
mirus, nuoširdžiai užjausda
mi velionės vyrą Antaną, duk
ras ir visus artimuosius B. ir 
J. Stankaičiai, jos atminimui, 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

Mielai draugei a.a. Monikai 
Bumbulienei mirus, nuošir
džiai užjausdama jos vyrą An
taną su šeima, jos atminimui 
Nijolė Paulaitienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Birutei Vaitiekūnienei 
mirus, nuoširdžiai užjausda
mi velionės motiną, dukras, 
brolius ir visus artimuosius, 
jos atminimui B. ir J. Stankai
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Atitaisymas. “TŽ” 46 nr. Šv. Jono 
kapinėms aukotojų sąraše turi bū
ti: $20 - aukojo A. Burdulienė ir 
R. Burdulis.

■■■MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■■■niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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.

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

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

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

Anapilio parapijos tarybos

s

K

• Naujųjų metų sutikimas su šampanu
• Trylikos asmenų, klasikinės muzikos "Starlight" orkestras praves linksmus šokius
• Veiks baras • Stalai numeruoti (8 asmenys prie stalo). Vietos rezervuojamos iš anksto. 

Skambinti tel. 416 532-3311. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Bilietai parduodami LN raštinėje.

Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1995-tuosius Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

Bsr last £« »sc ■£« ¥« «« sss ssr jks bss £« tįį“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.

KVIEČIAME!
Baigiasi 1994 metai, baigiasi 

ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame ją atnau
jinti ir sutikti Naujus metus su 
atnaujinta prenumerata, kurios 
kaina - $38.00, oro paštu -$115.00, 
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00. 
Naujiems skaitytojams, užsisa
kantiems “TŽ” pirmą kartą - 
$30.00. Norintiems susipažin
ti su “TŽ” savaitraščiu, siun
čiame nemokamai keletą nume
rių. “TŽ” yra gera kalėdinė do
vana giminėms, bičiuliams įvai
riuose kraštuose, įskaitant Lie
tuvą. Dabar laikas užsakyti 
jiems “TŽ”. Administracija

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 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.

Išganytojo parapijos evan- 
gelikių moterų draugija “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $75.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $100 — M. A. Empake
riai (a.a. Michalinos Dausie
nės atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — N. Zakarienė.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $50 — B. K. Žutautai.

Anapilio salėje lapkričio 8- 
9 d.d. buvo paliktas moteriškas 
lietpaltis. Prašome teirautis 
Anapilyje tel. 905 277-1270.
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Maloniai kviečiame visus į

Advento susikaupimo ir ą irnTA
šv. Kalėdų giesmių A C//Vl/LFl IĄ 
“Mano dvasia džiaugiasi Dievu” 
1994 m. gruodžio 11, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronte.

Įėjimo auka: $8; vaikams-studentams - $5. Vietos numeruotos.
Bilietų užsakymai priimami vakarais telefonu: 416 231-1423.

Rengia - Toronto lietuvių choras “Volungė”

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $85 — Marija Gečienė; 
$30 — Vincas, Valė, Kristina ir 
Jonas Baliūnai; $25 — Janina ir 
Juozas Šarūnai, St. Petersburg 
Beach, Fl., Vanda Jasinevičienė; 
$20 — Ona Dementavičienė, Va
lerija Gustainienė, St. Catharines, 
Ont, Vytautas Birštonas, Liuda 
ir Zigmantas Mockai, Rodney, 
Ont., Irena ir Povilas Girniai, 
Hamilton, Ont, Marija ir Jurgis 
Astrauskai, Juozas Prišas, Juozas 
Staškevičius, A. Kanapka, Wasaga 
Beach, Ont, D. Zulonienė, Geno
vaitė Sprainaitienė, Bronė Žio- 
bienė, G. B. Trinka, Monika Povi- 
laitienė; $15 — Jonas, Elena Dal- 
motai, St. Leonard, Que., Jonas, 
Stasė Naruševičiai, Carignan, 
Que., Stasys, Marija ir Dana Jo
kūbaičiai; $12 — Petronėlė ir 
Jonas Vegeliai, Oakville, Ont. 
$10 — Vytautas, Ona Marcinke
vičiai ir šeima, Vytautas Gudai
tis; $5 — Teodora Varneckienė.

A. a. Monikos Miglinaitės-Bum- 
bulienės atminimui pagerbti 
Tremtinių grįžimo fondui Lietu
voje aukojo: $1000 (JAV) — Jonas 
Miglinas su šeima, Čikagoje, III.; 
$100 — Valė ir Paulius Dalindos, 
Toronte. Ši auka yra jų pagalbos 
ranka tremtiniams mylimos se
sers ir giminaitės a.a. Monikos, 
o taip pat ir tų šeimos narių var
du, kurie kentėjo ir žuvo sovietų 
kalėjimuose ir tremtyje. Aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja Kanadoje,
Kanados lietuvių katalikių moterų 

draugijos centro valdyba 
Nuoširdžiai dėkojame dr. Rimui 

ir Aušrai Karkams už pageida
vimą, kad a.a. dr. Marijos Karkie- 
nės atminimui pagerbti surink
tos aukos būtų paskirtos labdarai 
Lietuvoje.

Sibiro tremtinių grįžimo fon
dui aukojo: $50 — dr. P. ir I. Lu
koševičiai, dr. J. Sungaila; $25 
— dr. L. G. Matukai, dr. J. E. ir R. 
Birgiolai; $20 (JAV) — J. Švabaitė- 
Gylienė; $20 — A. E. Valiūnai, M. 
Tamulaitienė, A. Balčiūnienė, P. 
V. Jankaičiai, St. Matulevičienė, 
E. K. Šlekiai, P. B. Čeponkai; $10 — 
L. Šlekienė, S. B. Prakapai, V. K. 
Gaputis, A. Valienė, J. Grabošie- 
nė, V. Siminkevičienė; $5 — A. A. 
Kuolai.

Alkanų virtuvėms Lietuvoje 
aukojo: $25 — dr. E. J. ir R. Bir
giolai; $20 — E. ir dr. J. Čuplins- 
kai, G. V. Butkys, B. Sapijonienė, 
J. Pacevičienė, V. Balsienė; $15 — 
J. I. Ross; $10 — J. Grabošienė, 
J. Kulikauskienė; $2 — T. Simo- 
naitienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja
Kanados lietuvių katalikių moterų 

draugijos centro valdyba 

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos menėse.
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Adv. Povilas Žumbakis, Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) Kanados skyriaus 
pakviestas, po to skyriaus na
rių bei rėmėjų susirinkimo, 
visuomenei pranešimą pada
rė Toronto Prisikėlimo para
pijos didžiojoje salėje lap
kričio 20 d. Pasiklausyti su
sirinko gana daug žmonių.

Su svečiu kalbėtoju susi
rinkusius supažindino K. 
Manglicas, pabrėždamas, kad 
adv. P. Žumbakis daugeliui 
pažįstamas iš taiklių straips
nių “Tėviškės žiburiuose” ir 
kitoje spaudoje. Pagrindinė 
pranešimo tema išreikšta 
klausimu, kur veda dabarti
nė politika Vilniuje? LDDP 
veda į suirutę. Tačiau deši
nieji, atskiromis partijomis 
susiskaldę, neįveiks kairių
jų, kurie sutelpa vienoje par
tijoje. Norint pastaruosius 
nugalėti, būtina dešiniesiems 
sudaryti koaliciją ir taip iš
eiti į ateinančius rinkimus. 
Konservatoriai ir krikščionys 
demokratai nesutaria dėl 
smulkmenų ir klysta neįsileis- 
dami naujų pajėgų, ypač iš 
jaunesniųjų tarpo. Kalbėto
jas palietė ir kitus svarbius 
Lietuvos gyvenimo klausimus, 
dažnai gvildenamus spaudoje. 
Po nepilną valandą trukusio 
pranešimo kalbėtojas atsa
kinėjo į klausimus.

Susirinkimo rengėjai daly
vius vaišino kava ir pyragai
čiais, platino spaudą, rinko 
aukas. Nemažai tautiečių bu
vo matyti ir iš kitų vietovių. S.

IEŠKAU auklės vaikams, kuri atlik
tų ir namų ruošos darbus. Gali gy
venti kartu arba atskirai. Skam
binti tel. 905 886-6963.
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VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas. Ph.D. 
tel. 416 621-1638.

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

KLB krašto tarybos suvažiavime 
Toronte lapkričio 12-13 d.d. Mont- 
realio apylinkei atstovavo Biru
tė Nagienė, Arūnas Staškevičius 
ir Juozas Šiaučiulis.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” surengtas 
bazaras lapkričio 13 d. praėjo ga
na sėkmingai. Klubo moterys jau 
ilgą laiką darė įvairius rankdar
bius, o paskutinėmis dienomis ke
pė skanius pyragus bei tortus, ku
riuos žmonės noriai pirko. Bazaro 
metu klubo moterys ir vyrai dir
bo kartu. Vyriausia organizatorė 
buvo Stasė Baršauskienė. Jai ir 
visiems talkininkams “Rūtos” 
valdyba reiškia padėką, taip pat 
dėkoja visiems atsilankiusiems.

A V parapijos pietų metu lapkri
čio 6 d. didžiojoje loterijoje lai
mėjo: B. Filipavičienė - $200, po 
$100 - B. Mackevičienė ir M. Les

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

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.

ITĄ MONTREALIO LIETUVIŲ 
1—1 IMO 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:

1 metų .....................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^
~T Tjy 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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

LASALLESQUE. Į

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

Naujas telefonas 

937-9898 
Vytas Gruodis Jr.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEZW
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
du vaikučius, kuri galėtų gyventi 
kartu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 905 770-4986.

GRAŽI IR PRASMINGA kalėdinė 
dovana “Kelionių vynas”. Knyga 
gaunama “Draugo” knygų skyriuje ir 
pas autorių: H. Stasas, 18112 Wind
ward Rd., Cleveland, OH 44119 USA. 
Tel. 216-486-2111. Knygos kaina su 
persiuntimu $10.

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 varda. amžių 
ir telefono numerį, įkalbant rusiš
kai. Bus atskambinta vėliau.

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. 

sard, po $50 - E. Staškevičiūtė, 
Iz. Gorys, J. Ezerskis ir M. Barteš- 
kienė, po $25 - E. Kerbelienė ir L. 
Padvaiskienė ir specialų laimikį - 
V. Venskienė.

Violeta ir Jonas Žurkevičiai šį pa
vasarį Lietuvos generaliniam kon
sului Toronte pasiuntė $3,879 (JAV), 
užsakydami traktorių su padar
gais tremtinių ar partizanų šei
moms Lietuvoje. Neseniai Žurke
vičiai gavo nuoširdžią padėką iš 
Mykolo-Vytauto Pečiulaičio, kuris 
praneša, kad tuo traktorium nau
dosis trys buvusių partizanų šei
mos, atgavusios savo tėvų žemę. 
Taip pat pasižada dovanotą tech
niką tausoti, neparduoti ar išmai
nyti be pirkėjo sutikimo.

Aušros Vartų parapijos Šv. Onos 
draugija rengia prieškalėdinius 
pietus gruodžio 4 d. po pamaldų 
parapijos salėje. 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%

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

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.

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).


