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Ateitimi besirūpinant
Dabartis - tai tirpstanti žvakė, nesulaikoma slinktis 

praeitin: kiekvienas atodūsis, žengtas žingsnis, suskam
bėjęs garsas, tartas žodis tą pačią akimirką jau tampa 
praeitimi. Tiesa, daug ką galima pakartoti - gal bus labai 
panašu, bet ne tas pats.

a TEITIS užtat ir yra tas laikas, kuriuo žmonės pa- 
/\ prastai rūpinasi: kas bus po valandos, kas rytoj, 

J. X. kas po metų? Žvilgsnis ateitin - artimon ar toles- 
nėn - sudaro tarsi visos egzistencijos pagrindą pavie
niam žmogui, bendruomenei, tautai, valstybei. Nesirū
pinimas ateitimi reiškia lengvabūdišką požiūrį į gyveni
mą, savęs nuvertinimą, atsakomybės vengimą, tam tikrą 
parazitavimą visuomenėje, kurioje tikimasi, kad kiti, 
tik ne aš ką nors darys. Patirtis rodo, kad labai daug ne
gerovių atsitinka tik dėl tokio savanaudiško požiūrio. 
O dar blogiau, kai tokie savanaudžiai ima vadovauti. Ir 
koks žmonių junginys bebūtų, norėdamas išlikti turi pla
nuoti ateitį, rūpintis ja. Šeimose kalbama apie vaikų atei
tį, išeivijos bendruomenėje apie sekančius veiklos me
tus, Lietuvoje apie ekonominio gyvenimo pagerėjimą 
bei kitus rūpimus klausimus. Visų ir visaip ateitis yra 
planuojama, kuriamos naujos idėjos, kad rytojus būtų 
geresnis, ieškoma išeičių iš įvairiausių klampynių. O 
dažnai viskas taip suraizgyta, kad sunku beatsekti, kur 
pradžia, kur galas. Pasigirsta balsų, kad ir šių dienų Lie
tuva panaši į tokią raizgyne. Ir kas drįstų pasakyti, kad 
čia tik kažkieno reikalas? Čia yra visų reikalas, tų žmo
nių, kuriems rūpi Lietuvos ateitis. To rūpesčio negali 
mažinti pilietybės klausimas, nuosavybės atgavimo sun
kumai ar kokios kitos šiuolaikinės problemos, kurių kas
kart vis daugėja. Jo negali sustabdyti nė kiti mažesni rū
pestėliai čia išeivijoje ar ten tėvynėje. Tėvynės ateitis 
iškyla virš visko, nes dėl jos kovota, dirbta ir daugelio 
gyventa.

IR kokia ji? Kokios Lietuvos norime? Ar šiandien dėl 
to visi galėtume sutarti? Į šį klausimą šiek tiek ban
do atsakyti politinių partijų programos. Tačiau šių 
dienų pasimetusį žmogų darosi jau sunkiau įtikinti, kad 

skelbiami pažadai ko nors verti. Jis pradeda jaustis ap
gaudinėjamas, įspraustas tarp pažadų ir tikrovės, nai
vus balsuotojas ir valstybės reikalų atžvilgiu pasitrau
kęs į nuošalumą. Tačiau tai veda prie pavojingo abejin
gumo, kuriuo jokiu būdu negali būti grindžiamas kelias 
ateitin. Juk, kaip ten bebūtų, reikia nepamiršti, kad ne
priklausomybės tvirtinimas ir Lietuvos vizija nėra ir ne
gali būti vien politinių partijų ar valstybės vadovybės 
monopolizuota. Jei taip būtų, ar kas galėtų tikėtis grei
tesnio susirikiavimo dirbti ta linkme, kur asmeniui rei
kia nusilenkti prieš bendrąjį idealą? Dabartinę galvose
nų, darbų bei savanaudiškumų maišatį vertinant, atro
do, kad tautoje šiandien trūksta jungties, iš kurios galė
tų tiestis aiškesnė perspektyva ateitin. Kas ta jungtis tu
rėtų būti, kaip ji atsirastų - tai pirmaeilis klausimas. Są
jūdis jungė, nes vyko išsilaisvinimas. Kas dabar jungia, 
kai jau esame laisvi? Nedrąsu tarti - niekas. Pasimeti
muose, politinėje maišatyje tolydžio tik tolstame vieni 
nuo kitų. Tokiai būklei esant, atrodo, kad tik kiekvieno 
tautiečio ramus apsisprendimas už savo vaikų ir tėvynės 
ateitį galėtų ką nors pradėti keisti. Todėl gal ir reikėtų 
pirmiausia jungtis į tas grupuotes, kurioms daugiau rūpi 
asmenybių pranašumas, negu gryna politinė kairė ar de
šinė. Partijoms reikia asmenybių, reikia vadų, kurių mąs
tysena prašoktų dabartį. Trypimas vietoje ir su geriau
siom programom nieko nepakeis. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebeko premjeras Toronte
Kvebeko premjeras Jacques 

Parizeau, provincinio parla
mento rinkimus rugsėjo 12 d. 
laimėjusios separatistinės 
Kvebeko partijos vadas, lap
kričio 22 d. pirmą kartą šiose 
pareigose lankėsi Toronte. 
Privačiam pokalbiui jis susi
tiko su rinkiminį savo parla
mento vajų pradedančiu Onta
rio NDP socialistų premjeru 
Bob Rae, o pagrindinį prane
šimą verslininkams padarė 
Toronto kanadiečių klube 
surengtuose priešpiečiuose. 
Pranešimas buvo politinis, 
susietas su premjero J. Pari
zeau siekiamu Kvebeko atsi
skyrimu nuo Kanados ir 1995 
m. įvyksiančiu Kvebeko gy
ventojų antruoju referendu
mu šiuo klausimu.

Devynios federacinės Kana
dos provincijos dabar gyvena 
viltimi, kad kvebekiečiai šiuo 
referendumu antrąkart atmes 
separatistinės Kvebeko par
tijos peršamą nepriklausomy
bės idėją. Pagrindinis prem
jero J. Parizeau viešnagės 
tikslas buvo sustiprinti šiuos 
siekius ne tik pačiame Kvebe
ke, bet ir angliškoje Kanados 
dalyje. Jos didžiausia tvirto
vė yra daugiausia gyventojų 
turinti Ontario provincija.

Plačiausiai nuskambėjo at

viras premjero J. Parizeau 
prisipažinimas, kad jis ir jo 
partija gali pralaimėti 1995 m. 
referendumą. Tačiau separa
tistinių idėjų nebus atsisa
kyta. Pasak jo, Kvebeko pro
blema kanadiečiams primins 
nesibaigiantį lankymąsi pas 
dantų gydytoją, nesustojan
tį danties gręžimą. Tokią si
tuaciją atneš Kvebeko kelia
mi didesnio politinio svorio 
ir autonomijos reikalavimai, 
atmetami kanadiečių ir Kana
dos. Abipusis pasitikėjimas 
bus prarastas. Premjerui J. 
Parizeau atrodo, kad Kvebe
ko ir Kanados skyrybos, net 
ir atmestos referendumo, bus 
neišvengiamos. Tad jis siūlo 
pradėti draugiškus pasiruo
šimus po 1995 m. referendu
mo, nekreipiant dėmesio į ga
limą atmetimą.

Esą nei Kvebekas, nei Ka
nada neturės naudos pasau
lio finansinėje rinkoje, jeigu 
sprendimai bus atidėliojami 
iki skyrybas patvirtinančio 
referendumo. Premjeras J. 
Parizeau taipgi pabrėžė, kad 
Kvebeko ir Ontario provinci
jos geografiniu požiūriu yra 
kaimynės, o ekonominiu — ne 
tik varžovės, bet ir partne
rės. Jo nuomone, tokių ryšių

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos radijo ir televizijos vaikų bei jaunimo choras (nuotraukoje jo dalis), vadovaujamas R. Maleckaitės, po 
gastrolių JAV-bėse, 1994 m. lapkričio 22 d. koncertavęs Lietuvių namuose, Toronte Nuotr. V. Maželio

Pranešimas iš Paryžiaus

Prancūzija atranda kelią į Lietuvą
Jaunimui Lietuva — nežinomas kraštas • Mezgami nauji ryšiai su Lietuva • Veikia 

net kelios draugijos, puoselėjančios kultūrinius ryšius tarp abiejų kraštų

DOC. L. SKŪPAS
Prieš Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimą mūsų kraš
tą žinojo tik senoji prancūzų 
karta — inteligentai, išsaugo
ję atmintyje Lietuvą iki 1940- 
jų. Penki dešimtmečiai sovie
tų imperijoje padarė savo — 
Lietuvos vardas buvo pamirš
tas arba tapo visai nežinomas 
jaunimui. Dar ir šiandien pa
sitaiko sutikti prancūzų, ku
rie nustemba sužinoję, jog lie
tuvių kalba nėra rusų kalbos 
dialektas.

Mūsų kraštą pasauliui iš
garsino pasiaukojanti lietu
vių kova už laisvę, Sąjūdis, 
tautos stiprybė per tragiškuo
sius 1991~jų metų sausio įvy
kius.

Pastaruoju metu apie Lietu
vą bei kitas nepriklausomybę 
atgavusias Baltijos valstybes 
pasirodė pažintinių knygelių; 
dažnai jos minimos ir prancū
zų spaudoje.

Organizacijos ir asmenys
Įvairios visuomeninės or

ganizacijos, verslo grupės ir 
atskiri asmenys plėtoja ryšius 
su mūsų kraštu. Įsisteigė dau
gybė draugystės sąjungų: “Pro
vansas — Lietuva”, “Norman
dija — Lietuva”, “Alzasas — 
Lietuva” ir kitos.

Provansalai 1992 m. pabai
goje buvo nuvykę į Lietuvą, 
atveždami du autovežimius 
labdaros — daug prancūzų 
kalbos vadovėlių ir grožinės 
literatūros, mokymo priemo
nių ir kt. Tai įteikta Alytaus 
I-jai vidurinei mokyklai, kur 
jau 30 metų dėstoma prancū
zų kalba nuo pat pirmos kla
sės. Šios mokyklos direktorius 
Alvydas Gavelis ką tik apdo
vanotas Prancūzijos “Akade
minių palmių” ordinu. Pro
vansalai taip pat atvežė daug 
vaistų Alytaus ligoninei, bu
vo priimti Lietuvos “Raudo
najame kryžiuje”.

Reikia pasakyti, kad pran
cūzai jaučia didelį palanku
mą Alytui, nes žinoma, kad 
XIX š. čia yra praėjęs Napo
leonas, kad Antrojo pasauli
nio karo metu čia susiforma
vo ir kovėsi prancūzų lakūnų 
pulkas “Normandija-Nemu- 
nas”.

“Provansas-Lietuva” sąjun
gai vadovauja nenuilstanti 
ponia Marie-Therese Bres- 
sieux. Jos žvilgsniai dabar 
krypsta į Kupiškį bei Pasvalį, 
kur taip pat dėstoma prancū
zu kalba.

Paskaitos ir mokyklos
Šių eilučių autorius nese

niai pervažiavo visą Provan
są, skaitydamas paskaitas 
apie Lietuvą, organizavo dai
lininko Gedimino Pranckūno 
darbų parodą, atvežė Vilniaus 
pagyvenusių žmonių folklori
nį ansamblį “Sadauja”.

Tiltas “Prancūzija — Lietu
va” yra įsisteigęs netoli Sent- 
Etjeno (Saint-Etienne). Jį “pa
statė” ponia Mireille Lukoše
vičius (jos vyras lietuvis). 
Glaudžiausi ryšiai palaikomi 
su Vilniaus 27-ja vidurine mo
kykla, kur sustiprintas pran
cūzų kalbos mokymas. Moks
leiviai iš 27-sios vidurinės 
mokyklos važiuoja į Sent-Et- 
jeną, gyvena po 3 savaites šei
mose, lanko vietinę prancūzų 
mokyklą. O “tilto” delegaci
jos savo ruožtu atvyksta į Vil
nių, į 27-ją vid. mokyklą. Jau 
yra draugaujančių šeimų iš 
dviejų šalių. Be to, kartu or
ganizuojamos parodos, rengia
mi koncertai.

“Alzasas — Lietuva”
Viena aktyviausių draugi

jų “Alzasas — Lietuva”, įsteig
ta 1991 m. Štrasburge (Stras
bourg). Jai vadovauja Philippe 

Ši knygelė apie Alzaso kraštą lietuvių kalba yra išleista 1994 m. draugijos 
“Alsace-Lituanie” ir leidyklos “La Nuėe Bleu”

Edel. Ta draugija sudaro išsa
mų savo veiklos kalendorių 
kiekvieniems metams. Jame 
numato, kada ir kokius su
rengs Lietuvos menininkų 
koncertus, parodas, paskai
tas ir kt. Ji irgi priima moks
leivius iš Lietuvos (Vilniaus 
ir Anykščių), studentus, ska
tina šeimų bendravimą. Ka
lendoriuje pateikiami pava
dinimai ir adresai įstaigų, 
organizacijų Prancūzijoje ir 
Lietuvoje, kurioms rūpi dvie
jų šalių ryšiai.

“Alzasas — Lietuva” išleido 
kalėdinį atviruką ir jį išpla
tino po visą Prancūziją. Su
rinktos lėšos skirtos Vilniaus 
“SOS — vaikai” miestelio sta
tybai. Ką tik lietuviškai iš
leista knygelė “Alzasas”.

Štrasburge draugijos kvie
timu šią vasarą koncertavo 
“Nemuno” ir “Panevėžio” folk
lorinės grupės. Iki rugsėjo 11 
d. veikė prancūzų skulpto
riaus Jacques Lipchitz, gimu
sio Druskininkuose, paroda. 
Prancūzų vargonininkas Ma
thieu Guillot surengė keletą

(Nukelta į 2-rą psl.)

Rusijos bankininkai Lietuvoje
Kaip rašo “Lietuvos aidas” 

lapkričio 5 d., Vilniuje lankė
si Rusijos bankų sąjungos pir
mininkas S. Jegorovas, pa
kviestas pasitarimui su Lietu
vos banko valdybos pirminin
ku K. Ratkevičium ir 14 komer
cinių bankų vadovais. K. Rat
kevičiaus teigimu, praėjusią 
savaitę su Lietuvos pramo
nininkais, besilankančiais 
Maskvoje, buvo susitarta pa
laikyti glaudesnius ryšius su 
Lietuvos finansinių sluoks
nių atstovais. Seimo narys V. 
Plečkaitis, taipgi lankęsis 
Maskvoje, tvirtino, kad Rusi
jos seimo atstovų duomeni
mis, “Rusijos kapitalas kont
roliuoja Lietuvos bankų struk
tūras”. Šios informacijos ban
kininkai neneigė.
Lankėsi žemės ūkio komisaras

ELTOS pranešimu, lapkri
čio 8 d. Lietuvoje lankėsi Eu
ropos sąjungos (ES) žemės 
ūkio komisaras R. Steichen, 
kuris susitikime su preziden
tu Brazausku aptarė Lietuvos 
žemės ūkio padėtį. Steicheno 
nuomone, “Lietuvos įstatymai 
turėtų būti siejami su Euro
pos sąjungoje veikiančiais 
įstatymais”. Svečio teigimu, 
žemės ūkis yra sudėtinga pro
blema, iš kurios Lietuva ga
lėtų pakilti aktyviau plėtoda
ma kooperaciją, sukurdama 
patikimą kreditų sistemą. 
Šiuo reikalu turėsiantis dau
giau padėti Pasaulio bankas. 
Pasak jo, “tikimasi, kad grei
tai bus nuspręsta Lietuvos ag
rarinio sektoriaus restruktū
rizavimo reikmėms skirti 30 
milijonų JAV dolerių pasko
lą”. Taipgi jo nuomone, “at
eityje Lietuvai derėtų orien
tuotis į Rytų rinkas, nes Va
karų Europos ekonominės sie
nos griežtai saugomos, tačiau 
su tokiais produktais, kurių 
Vakarai negamina, būtų gali
ma įsiveržti”.

Posėdžiavo ministerių taryba
BNS skelbia, kad lapkričio 

15 d. Olandijos mieste Nord- 
vike įvyko Vakarų Europos są
jungos (VES) ministerių tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo 
ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys, Lie
tuvai gavus nepilnateisės na
rės statusą gegužės 9 d. Posė
dyje buvo priimtas bendras 
pareiškimas, pripažįstantis, 
kad “aktyvesnis visų narių da
lyvavimas VES veikloje bei 
konsultacijos saugumo reika
lais prisidės prie stabilumo 
Europoje stiprinimo”. Taip 
pat buvo priimtas dokumen
tas, apibrėžiantis pagrindi
nes bendros Europos gynybos 
politikos gaires. Visi nariai 
buvo pakviesti dalyvauti bend
ros Europos saugumo politi
kos metmenų rengime.

Sveikatos darbuotojai 
nepatenkinti

“Lietuvos ryto” žiniomis 
(lapkričio 10 d.), Lietuvos me
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Iškyla aktualus klausimas: kas šiandien jungia tautą?
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Kovos už laisvę ir tautos stiprybė išgarsino mažai žinomą šalį
Žurnalisto nužudymo byla

Drąsus sprendimas atkuria Lietuvoje teisėtvarką
Naikino sovietai, naikino ir naciai

Kryžiuočių palikuonys kankino ir žudė Lietuvos intelektualus 
“Kiekvieno sieloje — sovietiškas pragaras” 

Nusikaltimai, teismai ir grasinimai temdo laisvės džiaugsmą
Ieškant bendro kelio su išeivija

Seimo narys K. Kryževičius atsako į kun. K. Ambraso, SJ, klausimus
Rudens paroda Anapilyje

Menininkės žvilgsnis į meninius darbus
Netolimų laikų politika

Katalikų intelektualo, rezistento, demokratijos teoretiko palikimas
Lietuviai spaudoje ir gyvenime

Vokietijoje lietuvaitės studijuoja, dirba ir kuria šeimas

dikų organizacijų koordinaci
nės tarybos (LMOKT) posėdyje 
dalyvavo ministeris pirminin
kas Adolfas Šleževičius, pra
nešęs, jog pagal 1995 m. sąma
tą, sveikatos biudžetas padi
dės 36%. Tačiau seimo sveika
tos pakomitečio pirmininkas 
L. Alesionka teigė, kad “rea
liai sveikatos apsaugos biu
džetas padidės tik tuo atveju, 
jei dar šiemet bus grąžintos 
skolos gydymo įstaigoms, jei 
jos nebus atiduodamos iš kitų 
metų biudžeto. Dabar biudže
to skola sveikatos apsaugai 
siekia 45 milijonus litų”.

LMOKT antrą kartą kreipia
si į vyriausybę prašydama, 
kad iki vasario 28 d. būtų pa
sirašyta trišalė kolektyvinė 
sutartis, pakeista medicinos 
įstaigų finansavimo metodi
ka, 1994 m. biudžeto skola 
sveikatos apsaugai grąžinta 
per 1995 m. pirmąjį pusmetį 
ir medicinos personalo atly
ginimai padidinti 25% iki va
sario 1 d. Jeigu vyriausybė 
neatsakys per savaitę, LMOKT 
žada organizuoti streikus.

Nuteistas Lingio žudikas
Kaip praneša ELTA, Vilniu

je lapkričio 10 d. Aukščiausio
jo teismo kolegija paskelbė 
nuosprendį, nuteisiantį B. De
kanidzę išimtine mirties baus
me sušaudant už žurnalisto 
Vytauto Lingio nužudymą. 
Taip pat įvairios trukmės lais
vės atėmimu buvo nuteisti jo 
vadovaujamos nusikalstamos 
grupuotės “Vilniaus brigada” 
nariai už nusikaltimo įvykdy
mą. Nuosprendžiai yra galu
tiniai. Lietuvos prezidentas 
gali mirties bausmę pakeisti 
kalėjimu iki gyvos galvos, 
tačiau anot “Lietuvos aido” 
(lapkričio 16 d.), Dekanidzės 
tėvas pasisakė neprašysiąs 
prezidento malonės.

Grasino jėgainės 
susprogdinimu ,

BNS skelbia, kad lapkričio 
4 d. Lietuvos pilietis K. Mažui- 
ka Švedijos ministeriui pir
mininkui I. Carlssonui rašti
nėje paliko laišką, kuriame 
jis pareikalavo 8 milijonus 
kronų. Negavęs grasino su
sprogdinti Ignalinos atomi
nę elektrinę. Jis buvo suim
tas, kai grįžo atsakymo. Jo 
teigimu, šantažuoti Švedijos 
vyriausybę jį privertė Lietu
voje veikianti grupuotė NUC- 
41“W”, nors jis ne jos narys. 
Grupuotės bendrininkų yra 
dirbančių jėgainėje. Ignali
noje buvo sustiprinta apsau
ga, bet nebuvo ženklų, kad šio 
lietuvio grasinimai pagrįsti. 
Lietuvos specialiosios tarny
bos neturi žinių apie NUC- 
41“W”, tačiau iš Vokietijos 
federacinės aplinkos, gamto
saugos ir branduolinio saugu
mo ministerijos pasklido in
formacija, kad jėgainėje ren
giami teroro aktai, surišti su 
mafijos kerštu dėl mirties nuo
sprendžio B. Dekanidzei už 
žurnalisto V. Lingio nužudy
mą. RSJ
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Q RELIGINIAME GWEMME
Biržų Astravo dvaro liūtai prie Kauno Karo muziejaus. Turbūt nebuvo ir nėra mieste vaikų, kurie nebūtų ant jų 
jodinėję Nuotr. D. Meilūno

Žurnalisto nužudymo byla

Šventojo Sosto nuncijus Lietu
vai arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia apibūdino Vatikano da
romą įtaką pasaulio įvykiams 
ir dienraštyje “Respublika” 
(1994 m. spalio 24 d.) pareiškė, 
kad “tik Dievas gali įvertinti 
dvasinę ir moralinę įtaką”, nors 
daugelis žmonių jautrūs Kat. 
Bendrijos balsui, pvz. popie
žiaus Jono Pauliaus II knyga 
“Peržengiant vilties slenkstį” 
išversta jau į 21 kalbą ir 35 ša
lyse ketinama išleisti 20 mili
jonų tiražu. Popiežius esąs bal
sas tų žmonių, kurių niekas ne
klauso. Šventojo Sosto ir Lietu
vos santykius nuncijus vertina 
gerai. Vatikanas nepripažinęs 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą. Vatikano radijas visa
da ruošdavęs laidas lietuvių 
kalba. Nuncijus paminėjo Šv. 
Tėvo vizitą Lietuvoje ir palin
kėjo lietuviams, kad jų tėvynė 
būtų tikėjimo, broliškumo ir 
taikos erdvė. Pokalbio pradžio
je nuncijus kritikavo “Respub
liką”, pareikšdamas, kad dien
raščio stilius esąs svetimas, kad 
jame rašoma paviršutiniškai ir 
tikintiesiems šventi dalykai 
paliečiami nepagarbiai.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos sekretoriatas visų vyskupi
jų kurijoms spalio mėn. išsiun
tė į lietuvių kalbą išverstą Ro
mos Tikėjimo kongregacijos do
kumentą, liečiantį Šv. Komuni
jos priėmimą sutuoktinių, kurie 
yra išsiskyrę ir antrą kartą su
situokę. Dokumente nurodoma, 
kad nauja sąjunga negali būti 
pripažinta galiojančia, jei yra 
galiojanti ankstesnė santuoka. 
Civiliškai antrą kartą susituo
kę, išsiskyrusieji patenka į to
kią būklę, kuri prieštarauja Die
vo įstatymui, ir negali priimti 
Šv. Komunijos, kol būklė nepasi
keis. Tai nesanti nei bausmė, 
nei diskriminacija, tik jų gyve
nimo būdas “objektyviai prieš
tarauja meilės komunijai tarp 
Kristaus ir Bažnyčios”.

Vilniaus arkivyskupas Audrys 
J. Bačkis, kalbėdamas moksli
nėje praktinėje konferencijo
je spalio 25-26 d.d., pabrėžė, 
kad Kat. Bendrija nepripažįsta 
aborto kaip šeimos planavimo 
metodo. Abortas - žmogaus tei
sės į gyvybę pažeidimas. Kairo 
konferencijoje norėta šeimą 
prilyginti “laikinoms sąjungoms, 
nevedybinėms tėvystėms bei tos 
pačios lyties žmonių sąjun
goms”. Vilniaus ganytojas pasa
kė, kad Kat. Bendrija atmeta vi
sus šeimos planavimo metodus, 
grindžiamus mechaninėmis,
cheminėmis ar sterilizacijos 
priemonėmis, žalojančiomis 
fizinę bei psichinę žmogaus 
sveikatą. Būklė Lietuvoje ke
lianti susirūpinimą: mirštamu
mas viršija gimstamumą, abor
tų skaičius - gimimų. Su lais
ve atėjo ar paviršiun iškilo vi
sos blogybės. Ganytojas kriti
kavo masinės informacijos prie
mones, per kurias liejasi palai
dumo, prievartos ir žiaurumo 
srautai, o per menkas dėmesys 
kultūrinėms bei dvasinėms ver
tybėms. Apgailestavo, kad medi
kai ir pedagogai ryžtasi apmo
kyti Lietuvos vaikus bei jauni
mą “saugaus sekso”.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos 1993 m. įsteigta katalikų 
televizijos studija, vadovauja
ma D. Vilko, rengia 30 min. te
levizijos programas, kurias ket
virtadieniais perduoda Lietu
vos valstybinė televizija. Spa
lio 19 d. Kaune įvyko tos studi
jos patariamosios komisijos po
sėdis. Studijos patarėja sės. 
Barbora Valuckaitė (Barbara 
Valuckas) iš JAV pasakė, kad 
studijos tikslas supažindinti 
žiūrovus su Kat. Bendrijos gy
venimu. Trūkumas esąs tas, kad 
nežinoma, ko žiūrovai pageidau
ja. Jos nuomone, turi būti vyk
doma apklausa. Ligi šiolei dau
giau dėmesio buvo skirta Šei

mos centro veiklai. Pradėtas 
rengti 1995 m. pirmojo pusme
čio darbo planas.

Prancūzijos ambasadorius Lie
tuvoje Filipas de Siurmenas, 
“Caritas” pakviestas, spalio 19 
d. lankėsi šios organizacijos 
centrinėje būstinėje Kaune ir 
pareiškė esąs sužavėtas “Cari
tas” federacijos darbu. Buvę 
jam malonu išgirsti, kad prie 
paramos Lietuvai prisideda 
ir Prancūzijos katalikai. “Ca
ritas” darbuotojai kunigai J. 
Babonas, R. Grigas, V. Mikličie- 
nė bei kiti atsisveikindami sve
čią apjuosė tautine juosta ir 
įteikė Rūpintojėlio skulptūrą.

Vysk. Juozas Tunaitis teigia, 
kad nepaisant sovietmečio lie
tuvių tauta išliko katalikiška. 
Apie tai pokalbio būdu jis pa
skelbė “Lietuvos aido” 1994 m. 
spalio 20 d. laidoje. Vyskupo 
nuomone, pamaldas lanko gana 
daug žmonių, nemažai esą at
sivertimų, atsigauna vienuoly
nai ir katalikų spauda. Tačiau 
pati Kat. Bendrija susilpnėju
si. Prieš karą buvę 80% katali
kų, dabar likę 60%, kurie save 
laiko katalikais, bet praktikuo
jančių būtų 10-15%. Visose po
komunistinėse šalyse būklė esan
ti panaši. Sovietų suformuotas 
žmogus atitrūkęs nuo dvasinių 
vertybių, kurių gerbimas dabar 
turėtų būti skatinamas, “kad 
žmonės vėl pradėtų vienas kitą 
mylėti ir atjausti’^.

Šeimos centro atstovai, vado
vaujami gyd. N. Liobikienės ir 
viešnios iš JAV Florence Smith, 
spalio 19-23 d.d. dalyvavo Kije
ve surengtame sąjūdžio “Už gy
vybę” seminare. Lietuvos atsto
vės su seminaro dalyviais dali
josi savo patirtimi. Gyd. N. Lio- 
bikienė pareiškė, jog ją sužavėjo 
sąjūdžio entuziazmas ir aktyvi 
veikla. Taipgi pranešė, kad Lie
tuvos Šeimos centras įtrauktas 
į tarptautinę švietimo progra
mą. 1995 m. gegužės mėn. Kijeve 
įvyks Tarptautinis šeimos kong
resas, kuriame lietuviai ketina 
aktyviai dalyvauti.

Basųjų karmeličių vienuoly
nas spalio 1 d. įsteigtas Paštu- 
voje, Kauno arkivyskupijoje. Tą 
dieną Mišias aukojo vysk. VI. 
Michelevičius ir devyni kunigai. 
Mediniame nedideliame name 
įsikūrusį vienuolyną vyskupas 
palygino su Betliejumi. Kun. 
L. Jagminas, SJ, pamoksle pa
brėžė maldos mąstymo reikšmę. 
Karmeličių veikla Lietuvoje 
buvo nutraukta 1865 m. 1992 m. 
atkurtą vienuolyną šiuo metu 
sudaro 4 seserys iš užsienio ir 
5 postulantės iš Lietuvos.

Kaune įsikūrusi katalikiška 
jaunimo organizacija “Actio ca- 
tholica Patria” mokinių tarpu
savio santykiams plėsti ketina 
pradėti dirbti su ištisomis kla
sėmis. Pirm. Arūnas Kučikas tei
gia, kad naujos iniciatyvos imtis 
paskatino Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II raginimas laikyti jau
nimą “aktyviais subjektais” bei 
atsinaujinimo architektais. Mo
kinių klasės bus kviečiamos ap
silankyti jaunimo namuose Ku
lautuvoje. Numatomi ten ir moks
leivių vadovams kursai. Orga
nizacijos tikslas - padėti nuo 
tikėjimo nutolusiam jaunimui. 
Kaune organizacija globoja 70 
vienišų senų žmonių. Socialinė 
ir pedagoginė veikla plečiasi 
tinkama linkme.

Žydų tautžudystės dieną pa
minėjo Butrimonių kultūros 
centras drauge su Alytaus sa
vivaldybės kultūros skyriumi. 
Renginyje dalyvavo Kaišiado
rių vyskupas J. Matulaitis, žydų 
bendruomenės atstovai, Vil
niaus vyrų choras “Vytis”. Šven
tovėje kalbėjo žydų atstovai, 
choras giedojo klasikinius kū
rinius. Po koncerto vysk. J. Ma
tulaitis aukojo Mišias už žydų 
tautžudystės aukas.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

S. POVILAS ŽUMBAKIS
Aukščiausiasis Lietuvos teis

mas, išnagrinėjęs redaktoriaus 
VITO LINGIO nužudymo bylą Vil
niuje, paskyrė mirties bausmę Bo
risui Dekanidzei; Igoriui Achre- 
movui - kalėjimą iki gyvos galvos, 
Viačeslavui Slavickiui - 14 metų 
kalėjimo, Borisui Bobičenkai - 13 
metų ir 3 mėnesius kalėjimo. Nuo
sprendis galutinis, kasacine tvar
ka neapskundžiamas. Čia pateikia
me komentarus, iš kurių aiškėja žy
dų kaltinimai lietuviams, esą jie 
kliudo žydų verslininkams vers
tis prekyba. Šis kaltinimas yra pa
skleistas ir užsienio spaudoje. An
tai prancūzų mėnraštis “L’Actua- 
litė Religieuse dans le Monde” 
1994 m. 126 nr. išspausdino infor
maciją, esą ryšium su vieno žurna
listo nužudymo byla puolama žydų 
bendruomenė Vilniuje, kur gyvena 
4000 žydų, skleidžiamas antisemi
tizmas, skatinamas dienraščio “Res
publika”. RED.

Pirmiausia, tai aiškus ban
dymas pričiupti pagrindinio 
sluoksnio gangsterius Lietu
voje. Nors nė vienas kaltina
masis neprisipažįsta priklau
sęs “Vilniaus brigadai”, tačiau 
visai Lietuvai aišku, jog ši by
la liečia beveik pačią tos chuli
ganų gaujos viršūnę - gal ne 
patį vyriausią gangsterį, bet 
netoli jo.

Antra, nukentėjusysis, buvęs 
vienas dienraščio “Respubli
ka” redaktorius ir savininkas 
Vitas Lingys buvo nužudytas 
dėl savo straipsnių apie Lie
tuvos kriminalinį dumblą - 
mafiją.

Bet galbūt ne tik jo straips
niai ir žurnalistinė veikla yra 
šios žmogžudystės pagrindas. 
Tikrojo atsakymo gal niekada 
ir nesužinosime, bet yra aiš
ku tai, kad tamsusis krašto 
elementas bandė įtakoti ir gal 
net bendradarbiauti su žurna
listais ir laikraščio savininkais. 
Klausimų yra daugiau nei atsa
kymų.

Užsakymas iš Izraelio, iš kito 
policijai gerai pažįstamo tipo 
Dovido Kaplin’o, kad būtų pa
dengtos “Respublikos” leidėjo 
R. Tarailos pirktų drabužių 
išlaidos, kvepia spaudos pa
pirkimu. Sužinojęs apie tai, 
a.a. Vitas Lingys supyko ir ne
sileido gąsdinamas. Gal dėl to 
jis ir paaukojo savo gyvybę. 
Jeigu kitų užkulisių nėra, tai 
Vitas Lingys turėtų tapti mū
sų tautos žurnalistikos hero
jumi.

Trečiasis reiškinys kelia di
delį susirūpinimą, nes liečia 
pačius krašto tvarkos ir tei-

Prancūzija atranda kelią į Lietuvą
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

koncertų ir surinktas lėšas 
paskyrė Vilniaus šiuolaiki
nės muzikos centrui steigti. 
Pianistė Mūza Rubackytė, gy
venanti Prancūzijoje, savo 
rečitalį skyrė Kauno ligoni
nių įrangai.

Visko čia ir nesuminėsi. 
Paskutinis turiningas rengi
nys įvyko Kaune š. m. spalio 
19-22 d.d. “Alzasas — Lithua
nia” drauge su Kauno Robert’o 
Schuman’o prancūzų kultūros 
centru pristatė kauniečiams 
draugiškąjį Alzaso kraštą. 
Renginio programoje: 1. Kon
certas “Liselotte apdainuoja 
Alzasą” Kauno lėlių teatre 
(dainos apie šį kraštą pran
cūzų, vokiečių ir alzasiečių 
kalbomis). 2. Paroda “Alzasas 
plakatuose” (50 plakatų, vaiz
duojančių kraštovaizdžius ir 
istorinius paminklus). 3. Pa
skaitų ciklas “Susipažinkime 
su Alzasu”. 4. Knygos “Alza
sas” pristatymas ir platinimas.

Renginį Kaune globojo 
Prancūzijos ambasada Lietu
voje ir Lietuvos ambasada 

singumo pagrindus. Vieno iš 
kaltinamųjų, to paties, kuris, 
pagal liudininkus, užsakė Vito 
Lingio nužudymą, tėvas pareiš
kė, jog visa ši procedūra esan
ti prieš žydus nukreipta val
džios veikla. Kitais žodžiais 
- krašto antisemitizmo išraiška.

Tai rimtas kaltinimas, į ku
rį turime atkreipti dėmesį. 
Jeigu taip tikrai yra, tai rei
kia reikalauti, kad preziden
to A. Brazausko valdžia tuoj 
pat ištirtų šį kaltinimą ir nu
baustų tuos, kurie diskrimi
nuoja mūsų valstybės žydų ma
žumą. O jeigu tai yra tik ban
dymas šmeižti Lietuvą ir nau
dojimasis žydų kančių atmini
mu, reikia viešai, aiškiai pa
skelbti mūsų ir užsienio visuo
menėms.

Kaltinimą, kad Lietuvoje vy
rauja nusistatymas prieš žydų 
verslininkus, paskelbė Georgi
jus Dekanidzė, kaltinamojo tė
vas. Sūnus, Boris Dekanidzė, 
išvyko iš Lietuvos į Kanadą, 
JAV, po to lankėsi įvairiuose 
kraštuose, palikdamas savo 
pėdsakus, kuriais domėjosi net 
tarptautinė kriminalinė poli
cija Interpol.

Prieš G. Dekanidzės kaltini
mą stojo žydų tautybės versli
ninkas S. Dielnikas. Jis paaiš
kino, kaip nepaklusęs gangs
teriams, norėjusiems iš jo iš
reikalauti “apsaugos aukų”, 
uždarė savo prekybą Lietuvo
je. Teisme S. Dielnikas liudi
jo, kad iš jo kaltinamasis Bo
ris Dekanidzė, taip pat žydas, 
reikalavo $50,000, kitaip-turė
siąs atsisakyti prekybos. Tai 
nebuvo valdžios trukdymas žy
dui prekybininkui. Jam kliu
dė ir jį persekiojo ne Lietu
vos valdžia, ne lietuviai, o ma
fijozai, kurių gretose daugiau
sia yra svetimtaučiai, ypač ru
sų kilmės žmonės, kuriais taip 
rūpinasi pasaulio liberalai, kad 
tik lietuviai jų nenuskriaustų.

Neteko skaityti Lietuvos žy
dų organizacijų pasisakymų 
apie šį kaltinimą. Manyčiau, 
žydų visuomenės atstovams 
Lietuvoje yra ypatingai svar
bu patikslinti ir pasmerkti 
tuos neteisėtus Georgijaus 
Dekanidzės kaltinimus. Tokie 
tendencingi, netikslūs, provo
kaciniai teigimai yra ne kas 
kita, kaip bandymas sukelti 
neapykantą tarp lietuvių ir žy
dų. Žmonės, bandydami išnau
doti tokias provokacijas deng
ti savo nešvariems darbams, 
pamiršta, jog Lietuvos žydai 
nėra svetimtaučiai. Jie yra 
kaip ir visi kiti - neatskiria-

Prancūzijoje bei Lietuvos at
stovas Europos taryboje Au
rimas Taurautas.

Panašus renginys, talkinant 
O. Milašiaus prancūzų kalbos 
kultūros centrui, ateityje nu
matomas Vilniuje.

Religinėje srityje
Glaudūs ryšiai sieja Pran

cūziją su Lietuva ir religijos 
srityje. Kun. Paul Rambert, 
buvęs mano mokinys, jau dir
ba Vilniuje, steigia “Opus 
Dei”, yra Vilniaus Šv. Jokūbo 
ligoninės kapelionas, kasdien 
ten laiko šv. Mišias lietuviš
kai. Solemo benediktinai prie 
Kelmės steigs vienuolyną ir 
padės jam įsitvirtinti. Į Eu
ropos katalikų jaunimo są
skrydį (š. m. gruodžio 28-31 
d.d.) Paryžiuje (organizuoja 
TAIZE) atvyks 4000 jaunų ka
talikų iš Lietuvos.

Tai tik keletas pavyzdžių 
apie prancūzų ir lietuvių, 
paprastų žmonių, o ne diplo
matų ar politikų, ryšius bei 
draugystę.

ma valstybės dalis.
Tokie kaltinimai yra panašūs 

į kai kurių žmonių ir organi
zacijų sistemingą veiklą prieš 
lietuvius dėl Antrojo pasau
linio karo kolaboravimo su na
ciais. Kaltinimai yra perdėti 
ir apibendrinti. Dėl mažos iš
davikų dalies, statistiškai ne
reikšmingos, visi Lietuvos žmo
nės yra padaromi kaltais. To
kie apibendrinimai yra pana
šūs į apibendrinimus, daromus 
prieš žydus, neva jie buvę pa
grindiniai J. Stalino taužudys- 
tės veikėjai. Dėl pastarųjų kal
tinimų yra aiškus pasmerki
mas - antisemitizmas. O tiems, 
kurie neteisėtai kaltina visą 
lietuvių tautą, tokio termino 
ir tokio moralinio pasmerkimo 
nėra.

Jeigu Georgijus Dekanidzė 
turi įrodymų, kad Lietuvoje 
yra trukdoma žydų tautybės 
verslininkų veikla, jo reikia 
išklausyti, padėtį ištirti ir tuos, 
kurie tai vykdo, nubausti. Jei
gu tai netiesa, tai reikia griež
tai paneigti tokius kaltinimus.

Visiems verslininkams, val
džioje neturintiems “padėjė
jų”, Lietuvoje yra Sunku, net 
ir stambioms pasaulio fir
moms. Tai nėra kokia veikla 
prieš žydus, tai yra nomen
klatūros - biurokratijos ky
šininkavimas ir krašto gyven
tojų plėšimas; Tai atbaido rim
tus prekybininkus, pakelia vi
sas kainas. Taip turtėja val
džioje dirbantys vagys ir jų 
draugai. Bet neteko girdėti, 
kad tai būtų taikoma žydams.

Ar G. Dekanidzė gali skųs
tis, kad jam blogai Lietuvoje? 
Ar bet kokiame kitame civili
zuotame krašte jam būtų leista 
veikti taip ramiai, taip riebiai?

Lauksime pasisakymų iš Lie
tuvos žydų visuomenės atsto
vų. Tokie netikslūs Georgijaus 
Dekanidzės kaltinimai kenkia 
mūsų tautai ir ypatingai mūsų 
valstybės žydams. Nė vienos 
mažumos negalime skriausti, 
nors mes patys buvome skriau
džiami per amžius. Neteisin
gi kaltinimai krašte kelia ne
apykantą. Nesąžiningi žmo
nės tokių kaltinimų dėka sie
kia pelno sau. To negali būti 
teise pagrįstame krašte.

Bylą nagrinėję baudžia
mųjų bylų teisėjai V. Nikiti
nas, V. Greičius ir A. Sirvydis 
turėjo milžinišką atsakomybę 
valstybei ir mūsų teisėtvarkos 
atkūrimo istorijai. Generali
nis prokuroras Artūras Pau
lauskas padarė drąsų sprendi
mą - nepaskyrė ko nors kito 
pateikti kaltinimus teisme, 
bet šias pareigas atliko pats. 
Būtų reikšminga, jeigu Algir
do Brazausko valdžia viešai, 
aiškiai ir kategoriškai paskelb
tų, jog tiesėjai, prokuroras, 
liudininkai ir nukentėjusieji 
nuo mafijozų, yra ir bus sau
gomi valdžios, ir bet koks ban
dymas trukdyti teisingumo 
procedūrai bus netoleruoja
mas, griežtai baudžiamas ... 
Kol kas tokio aiškaus pasisa
kymo matyti neteko. Dažniau 
girdėti klausimas: kaip arti 
valdžios viršūnių yra išsiplė
tusi mafiją? Ar jos atstovai ga
lėtų veikti taip drąsiai be drau
gų valdžioje? Ar jos purvini 
vyrai taip drąsiai ir arogan
tiškai vaikščiotų Lietuvoje, ne
turėdami užnugario biurokra
tijoje?

Vito Lingio nužudymo byla 
turi istorinę reikšmę. Po 50- 
ties metų trukusios sovietinės 
teisinės sistemos Lietuvos 
teismas turėjo auksinę gali
mybę parodyti pasauliui, jog 
Lietuva atstato tikrai teisėtą 
valstybę, kad kriminalistams 
būtų geriau veikti kituose kraš
tuose ir kad Lietuva netole
ruos šmeižtu įgautų privile
gijų. (ALR)

STAIGA NETEKUS

AfA
VYTAUTO BALČIŪNO,

tris savo gyvenimo dešimtmečius nenuilstamai 

paskyrusio mūsų savaitraščio leidybai, didžiojoje 

permainoje liūdinčią žmoną GENOVAITĘ, velio- 

nies gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

“Tėviškės žiburiai ”

Palydėdami (amžinybę

AfA 
VYTAUTĄ BALČIŪNĄ,

ilgametį “Tėviškės žiburių” spaustuvės vedėją ir 
techninį redaktorių, nuoširdžiai užjaučiame velionies 
žmoną GENOVAITĘ, gimines bei artimuosius ir kartu 
jautriai pergyvename šią Visagalio skirtą netektį -

Prel. dr. P. Gaida a. H. Trussow
G. Gaižutienė e. P. Ališauskai
L. Č. Senkevičiai o. P. Derliūnai
R. A. Jonaičiai a. K. Rašymai
L. G. Kurpiai (Z. Petrauskienė
Vyt. Kastytis j. Vingelienė
V. G. Tumosai g. Bijūnienė

B. S. Prakapai

MIELAM BIČIULIUI

AfA 
VYTAUTUI BALČIŪNUI

taip staigiai iškeliavus amžinybėn, 

jo žmoną GENOVAITĘ nuoširdžiai užjaučiame

bei kartu liūdime -

S. J. Andruliai A. Bumbulis

S. V. Aušrotai * E. S. Čepai

•* R. Bražukienė A. V. Ramanauskai

!

(»

£

Mūsų mielam bičiuliui

a.a. VYTAUTUI BALČIŪNUI
staiga mirus,

reiškiame gilią užuojautą mūsų mielai narei jo žmonai 
GENOVAITEI BALČIŪNIENEI-

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių
parapijos skyrius

—

AfA 
VYTAUTUI BALČIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai GENOVAITEI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu lūdime -

Vytautas Urbonas
Rūta ir Marius Rusinai

PADĖKA
Mūsų brangiai mamai ir žmonai,

a.a. DANUTEI BRAŽIENEI- 
TAMOŠAITYTEI

mirus, reiškiame gilią padėką giminėms - Endrijonų, Bra- 
žių, Sibičių šeimoms, marčioms - Sheila ir Frances.

Velionės lankymas ir maldos (per dvi dienas 206 žmo
nės), užprašytos Mišios (108), aukos Sibiro tremtiniams, 
vargstantiems, organizacijai “Caritas" Lietuvoje ($1030) 
rodė didelį visuomenės jautrumą ir pagarbą mirusiai. Gėlės, 
užuojautos žodžiu, raštu, spaudoje teikė mūsų šeimai nusi
raminimą.

Ačiū Alg. Simanavičiui ir D. Radtkei už gražų giedojimą 
Mišių metu. Dėkingi Kanados lietuvių katalikių moterų drau
gijai, kuriai velionė priklausė, už maldas, įspūdingą pager
bimą su degančiomis žvakėmis šventovėje, kunigams - 
Pijui Šrapnickui, OFM, Liudui Januškai, OFM, ir E. Putri
mui. Dėkingi A. Sungailienei už atsisveikinimą prie kapo, 
paminint velionės nuveiktus darbus, ir A. Skilandžiūnie- 
nei primenant visą gyvenimą trukusią draugystę.

Ačiū karsto nešėjams, ponioms už skanius pyragus, 
šeimininkei B. Stanulienei ir visiems čia neišvardintiems, 
kurie patys su ašaromis akyse mėgino mus raminti. Didelė 
padėka visiems už parodytą jautrumą mūsų skausmo die
nomis.

Liūdesy - vyras Alfredas, dukra Gailutė, 
sūnūs - Gintaras ir Linas Bražiai



AfA 
MONIKAI BUMBULIENEI

mirus, 
jos vyrą ANTANĄ BUMBULL dukras - VIDĄ ir
RIMĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame-

Vytautas Urbonas
Rūta ir Marius Rusinai

AfA 
MONIKAI BUMBULIENEI

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą ANTANĄ BUMBULĮ
ir šeimą-

Irena Kabailaitė-Šatrienė

Lietuvoje daug kur gražinama religinėms bendruomenėms priklausiusi nuosavybė, sovietų atimta ir nuniokota.
Nuotraukoje - atnaujinama Rudaminos klebonija Nuotr. D. Meilūno

Naikino sovietai, naikino ir naciai
Tragiškajame laikotarpyje - 1941-1945 metais lietuvių tautą naikino okupantai - ir sovietai, ir naciai, 

prievarta gabendami Lietuvos žmones į mirties lagerius. Atėjo laikas prisiminti ir pagerbti visus 
kankinius, ypač tuos, kurie yra užmiršti
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Iškiliam krepšinio veteranui

AfA 
MAMERTUI DULIŪNUI

mirus, 
sūnus - ARŪNĄ ir RIČARDĄ, jų šeimas, gimines
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjunga (ŠALF AS S)

AfA 
MAMERTUI DULIŪNUI 

mirus,
sūnums su šeimomis ir ALDONAI BIŠKEVIČIENEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Jonas Jonaitis 
Zenonas Ručinskas 
Izabela Simonavičienė 
Jadvyga Rukšienė

AfA 
RIČARDUI LABUCKUI

tragiškai žuvus,

žmoną JUDITH su dukterim, mamą JADVYGĄ ir 
brolius - JONĄ ir SAULIŲ su jų šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

J. A. Ališauskai

K. B. Bubeliai

J. K. Dervaičiai

B. Jakubonienė

J. V. Liangai

I. V. Sajaukai

P. I. Baronai

A. H. Indrulaičiai

J. M. Glizickai

J. J. Lelevičiai

J. Liutkienė

P. O. Polgrimai
K. K. Stankai

PADĖKA

AfA
MONIKAI BUMBULIENEI

mylimai žmonai, mamai ir seseriai 1994 m. lapkričio 6 d. iške
liavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos 
kunigams už maldas laidotuvių koplyčioje, atnašautas Mišias 
ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Ačiū giminaičiams-karsto nešėjams, sol. D. Radtkei už gražų 
giedojimą Mišių metu, KLK moterims už žvakių palydą šven
tovėje bei A. Ledienei ir M. Povilaitienei už aukų priėmimą lai
dotuvių namuose; ypač Monikai Povilaitienei už jautrų atsi
sveikinimo žodį kapinėse.

Dėkojame visiems už lankymąsi laidotuvių namuose, daly
vavimą Mišių ir kapinių maldose; už puošnias gėles, gausiai 
užprašytas Mišias, už aukas “Tėviškės žiburiams” ir kitoms 
organizacijoms; už pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu 
ir spaudoje. Didelis ačiū pusseserei-tetai Valentinai Dalindie- 
nei už laidotuvių vaišių rengimą, šeimininkei J. Gurklienei už 
sočius pietus, giminėms ir draugėms už skanius pyragus.

Reiškiame gilią padėką visiems, kurie per ilgus a.a. Moni
kos gydymosi metus ją lankėte, suteikėt pagalbos, paramos 
ir paguodos žodžiu, raštu, telefonu, gėlėmis bei maldomis 
už sveikatą. Negalint asmeniškai susitikti, jūsų palaikyti ryšiai 
buvo jai brangūs, pakėlė jos nuotaiką. Ačiū ir jums, kurie nega
lėdami dalyvauti laidotuvėse, su velione atsisveikinote, ją pa- 
gerbėt, mintyse ir maldose.

Jūsų atvirą nuoširdumą liūdesio valandoje visad prisimin
sime.

Vyras Antanas Bumbulis, dukros ir žentai - 
Vida ir Robert White, Rima ir Mark Dornfeld, 

brolis Jonas Miglinas su šeima Čikagoje

Šiuo klausimu Vilniaus univer
siteto prof. VYGINTAS-BRONIUS 
PŠIBILSKIS yra parašęs ir paskel
bęs straipsnį “Prisiminkime visus 
nacistinių kacetų kankinius” (“At
gimimas”, 1994 m., 35 nr.). Jame 
autorius iškelia ypač Vokietijos 
Flossenburgo lietuvius kankinius, 
būtent 2480 asmenų, kuriems bu
vo pastatyti paminklai. Jų dalies 
pelenai buvo pergabenti į JAV ir 
tebėra laikomi marijonų vienuoli
jos koplyčioje Marianapolyje. Čia 
pateikiame ištisai minėto autoriaus 
straipsnį, ištaisę kai kurias korek
tūrines klaidas, pasiremdami “Lie
tuvių enciklopedija” VI t. RED.

Atsitiesianti ir į ateitį su vil
timi žvelgianti Lietuva prisi
mena tragišką savo praeitį, 
dviejų ją trempusių totalita
rinių režimų nusikaltimus, 
skaičiuoja nekaltas aukas. Mir
tininkų kelias mūsų tautiečius 
vedė ne tik į Rytus — į Sibiro 
gulagus, bet ir į Vakarus - į na
cistinius kacetus. Dar 1941 m. 
gruodžio 12 d. vyriausiasis vo
kiečių kariuomenės vadas V. 
Keitelis įsakė: “Fiureris ma
no, kad laisvės atėmimo baus
mė, net ligi gyvos galvos prie
vartos darbas, gali būti laiko
mi silpnumo ženklais. Sulai
kančio įbauginimo tikslai gali 
būti pasiekti tik mirties baus
me arba priemonėmis, kurios 
visuomenei nepaaiškintų nusi- 
kaltusiojo likimo. Šiam tikslui 
tinka nusikaltusiojo ištrėmi
mas į Vokietiją. Pridedamos 
instrukcijos apie nusikaltu
siojo persekiojimą atitinka 
fiurerio nuomonę. Jos yra jo 
patvirtintos”.

Vykdant įsakymą, augo kon
centracijos stovyklų skaičius 
(1933 m. buvo 7, baigiantis ka
rui apie 100), tobulėjo žmonių 
masinio naikinimo “technolo
gija”. Kacetų pragare pabu
vojo milijonai Europos gyven
tojų ir tik nedidelė saujelė 
išliko gyvi.

Spygliuotos, 360 voltų įtam
pos kacetų vielos, sargybiniai 
su žmones medžioti išdresiruo
tais šunimis, Antrojo pasauli
nio karo metais uždarė kelius 
į laisvę ir mūsų tautiečiams. 
Lietuvos Antinacinės rezisten
cijos buvusių Politinių kali
nių centro valdybos duomeni
mis iš 29500 lietuvių, kalintų 
103 nacistiniuose kalėjimuo
se ir kacetuose, apie 6225 žuvo.

Nors pokario laikotarpiu 
apie nacių nusikaltimus rašy
ta nemažai, tačiau daugelis 
aukų buvo užmiršta. Tik 1991 
m. plačiau paminėti 1943 m. 
kovo 17-18 dienomis, žlugus 
nacių pastangoms sudaryti 
lietuvišką SS legioną, areštuo
ti ir išvežti į Štuthofo koncent
racijos stovyklą visi 46 Lietu
vos intelektualai (4 generali
niai tarėjai, 5 universiteto pro
fesoriai, 4 gimnazijų direkto
riai, 3 advokatai, 2 kunigai, ke
letas mokytojų, buvusių kari
ninkų, įvairių įstaigų vadovų 
bei tarnautojų).

Suimtieji nebuvo teisiami, 
jiems nebuvo paaiškinta už ką 
jie tremiami į kacetą. Tik prieš 

A.a. VYTAUTUI DOBILUI 
mirus,

žmonai ALINAI, vaikams ir giminėms reiškiame 

gilią užuojautą-

Toronto lietuvių sporto klubas "Vytis"

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.

pat išeinant iš stovyklos išli
kę gyvi raštinėje gavo perskai
tyti SS štandartenfiurerio Jae
ger pasirašytą kaltinimą: “...Va
dovavo lietuvių rezistenciniam 
judėjimui, ypatingai kurstė 
prieš Reicho komisaro pa
skelbtą lietuvių tautos mobi
lizaciją. Saugumo policijai ir 
Rytų krašto SD įsakius, sutin
kant aukštesniam SS ir polici
jos vadui, siunčiamas nenusta
tant termino į Vokietijos Rei
cho koncentracijos stovyklą”. 
Taigi 20 amžiuje kryžiuočių pa
likuonys 46 Lietuvos intelek
tualus pavertė įkaitais.

Štai ką apie tai savo žmonai 
rašė fiziškai ir dvasiškai iš
kankintas Balys Sruoga: “Aš 
esu įkaitas už mūsų tautą, ir 
šios aukos suvokimas paleng
vina mano gyvenimą. Juk tai 
yra didelė garbė būti auka už 
savo tautą! Kaip tik čionai iš
mokau vertinti mūsų tautos 
tūkstančių metų kultūrą. Ji 
turi visai Skirtingas garbės, 
išminties ir kvailumo, teisė
tumo sąvokas. Mūsų tautos tra
dicinės etinės- ir estetinės są
vokos pasidarė man mastu. Aš 
didžiuojuosi būdamas įkaitu 
už tokią mūsų didžią vidinę 
kultūrą”.

Badas, sunkus darbas, mu
šimai, infekcinės ligos greitai 
palaužė įkaitų sveikatą. Pasak 
B. Sruogos, per 5 savaites “9 
buvo jau baigti, 26 merdėjo la
gerio ligoninėje, likusieji sun
kiai vilko skurdžią klipatos 
dalią”. Dvidešimt pirmąją die
ną po atvežimo mirė Stasys 
Puodžius, netrukus Zigmas Ma- 
saitis, Petras Kerpė, Algirdas 
Tumėnas. Kiek vėliau toks pat 
likimas ištiko Bronių Grigą, 
Kazį Baubą, Vytautą Tumėną, 
Antaną Januševičių, Igną Bud
rį, Alfonsą Lipniūną, Praną 
Germantą. Manoma, kad Štut
hofo kacete iš viso buvo apie 
1200 lietuvių, iš kurių apie 1100 
žuvo arba dingo. Apie Štutho
fo kankinius Lietuvos spau
doje jau paskelbti keli straips
neliai, surengtos parodos, kon
ferencijos. Mokslų akademi
jos bibliotekoje įsteigtas Lie
tuvos įkaitų, kalintų Štuthofe 
1943-1945 m., rankraščių fon
das, kaupiamos nuotraukos, 
atsiminimai.

Tačiau derėtų prisiminti ir 
kitas nacistinio teroro aukas 
(Oranienburgo kacete sunaikin
ta 600, Salaspilyje - 400, Maut- 
hausene - 270, Breslau ir Da
chau - po 180, Belzene - 160 
lietuvių.

Nedovanotina, kad iki šiol 
mūsų visuomenė beveik nieko 
nežino apie vietą, kurioje su
dėta lietuvių auka, proporcin
gai didžiausia iš visų naciz
mo terorizuotų tautų. Tai Flos
senburgo kacetas. 1938 m. įkur
tas nedideliame Šiaurės Bava
rijos miestelyje netoli nuo Če
koslovakijos sienos. Tai - pa
skirstomoji stovykla, iš kurios 
stipriausieji kaliniai būdavo 
siunčiami į kitas stovyklas, o 
silpnesni dirbdavo akmens 

laužyklose, plytinėje. Badmi- 
riavimo ir katorginio darbo 
palaužti jie netrukdavo iške
liauti per čia pat dunksėjusį 
krematoriumo kaminą; ypač 
tirštai jis rūko nuo 1944 m. va
saros. Ištvermingesniųjų ir 
prasikaltusiųjų laukė Mirties 
slėnio kartuvės ir šaudymo 
vieta. Kacete nuolat būdavo 
15-18 tūkst. kalinių.

Žymesniems kaliniams - Ba
varijos kunigaikščiui, Austri
jos ministrams, lenkų karinin
kams, pergyvenusiems dar di
desnes kančias ir pasityčioji
mus, buvo skirtas atskiras ka
lėjimas. Iš viso 1938-1945 m. 
Flossenburgo kacete nukan
kinti 18 tautybių 73296 žmo
nės: 26430 rusų, 2480 lietu
vių, 17546 lenkai, 5964 vokie
čiai, 4371 prancūzas, 3784 če- 
koslovakai, 3413 italų, 3413 žy
dų, 2140 jugoslavų, 1693 belgai, 
1162 olandai ir kt.

1945 m. balandžio mėnesį, 
artėjant prie stovyklos ameri
kiečių kariuomenei, prasidė
jo stovyklos evakavimas. Bu
vo sudarytos 6 kolonos maž
daug po 3 tūkstančius kalinių 
ir pėsčios varomos Čekoslova
kijos linkui. Labiausiai pasi
sekė paskutiniajai, klipatų ko
lonai, kurią pastebėjo ameri
kiečių lakūnai. Jų įspėti tan
kistai pasivijo koloną ir išlais
vino kalinius. Nors ir buvo ge
ras maistas, gydytojų priežiū
ra, po išlaisvinimo mirė du lie
tuviai: Jonas Velička (gegužės 
5 d.) ir Ernestas Mauricas (ge
gužės 20 d.).

Kitų kolonų likimas nėra vi
siškai žinomas, manoma, jog 
dauguma kalinių buvo sunai

Welcome to Vilnius
We fly you there 
7 times per week

kinta. Viena kolona varyta per 
Pleystein miestelį. Iš nuovar
gio kritę kaliniai čia pat bū
davo nacių pribaigiami, o drau
gai turėdavo juos užkasti: 16 
kilometrų ruože nužudyti 144 
žmonės, tarp kurių - 4 lietu
viai. Vėliau jų palaikai buvo 
iškasti ir palaidoti Pleystein 
miestelio centre.

Po karo, 1946 m. spalio mė
nesį, Bavarijos valdžiai pade
dant buvo sudarytas Komite
tas Flossenburgo kankiniams 
pagerbti. Lietuvių antinaci
nės rezistencijos buvusių Po
litinių kalinių sąjungą jame 
atstovavo “štuthofietis” kuni
gas Stasys Yla. Komitetas, rem
damasis Flossenburgo bude
lių byla, paruošė knygą ir al
bumą, išleido atviruką. Bet 
didžiausias jo darbas buvo au
kų rinkimas. Per trumpą laiką 
buvo sukaupti 250 tūkst. RM 
(lenkų tremtiniai surinko 50 
tūkst., vokiečių - 40, norve
gų - 22, lietuvių - 5, Bavari
jos valdžia paskyrė 30 tūkst. 
ir t.t.). Už šią sumą stovyklos 
teritorijoje pastatyta mūrinė, 
vitražais papuošta koplyčia. 
Architekto A. Tyliaus supro
jektuotas vitražas vaizdavo 
Aušros Vartų Mariją. Po juo 
buvo užrašas: “Memento 2480 
Marthyrum Lithuanorum”. Že
miau - valstybės ženklas ir žo
dis “Lithuania”. Mirties slė
nyje pastatyti 18 tautų pamink
liniai antkapiai. Ant lietuvių 
antkapio priešais buvusio kre
matoriumo duris - Vytis ir žo
dis “Lithuania” bei užrašas 
lietuvių ir vokiečių kalbomis: 
“Čia nukankinta 2480 lietuvių 
už gilią tėvynės meilę ir Lie
tuvos laisvę”.

1947 m. gegužės 25 d. įvyko 
Flossenburgo memorialo pa
šventinimo ceremonija. Pir
miausia miestelio kapinėse 
lietuvių vyskupas V. Padols- 
kis pašventino bendrą pamink
lą su užrašu “In Memoriam 
Consortes 1938-1945”. Vėliau 
eisena, kurioje buvo daug iš 
visos Vokietijos susirinkusių 
lietuvių, kacetininkų, VLIKo 
atstovų, lietuvių moterų apsi
rengusių tautiniais drabužiais, 
pasuko į kacetą. Vyskupas V. 
Padolskis, talkinamas rytų 
apeigų vyskupo Pauliaus, pa
šventino koplyčią, visų tautų 
paminklinius antkapius, auko
jo Mišias ir anglų, vokiečių, 
prancūzų bei lietuvių kalbo
mis pasakė pamokslą. Jis pa
brėžė, kad žus kiekvienas reži
mas, kuris eis prieš žmonių 
paskirtį ir paneigs Dievą.

Daug jaudinančių žodžių iš
tarė Bavarijos vokiečių civi
linės valdžios švietimo minist
ras dr. Kontkameris, vidaus 
reikalų ministras dr. Auerba- 
chas, paminklų statymo komi
teto iždininkas Troeferis, na
rys Siekierskis. Po to kalbė
ję karinių misijų atstovai (ame

rikiečių pik. Holler, italų kap. 
Morandini, lenkų mjr. Klimc- 
zak, jugoslavų Int. Vabiez) 
smerkė karą ir priespaudą. Tik 
SSRS atstovo mjr. Proskurin 
kalboje aidėjo kovos ir kerš
to gaidos.

SSRS valdžios atstovai dar 
paminklų statybos metu dėjo 
pastangas, kad lietuviai ne
turėtų savo atskirų pamink
lų, o kartu su rusais būtų pa
vadinti “tarybiniais piliečiais”. 
Vėliau lietuvius bandyta pa
skelbti baltų piliečiais. Dėl 
politinių priežasčių neleis
ta kalbėti lietuvių buvusių 
Politinių kalinių sąjungos at
stovui. Todėl iškilmių komite
tui ir žurnalistams buvo įteik
tas St. Ylos ir dar keturių ka
cetininkų pasirašytas pareiški
mas. Priminta, kad lietuvių 
tauta, ką tik patyrusi didžiau
sias kančias, ir vėl atkakliai 
kovoja dėl savo laisvės. Toje 
kovoje žūva žymiai daugiau 
žmonių, negu nacizmo metais. 
“Apvaizda leido mums gyventi, 
- rašoma pareiškime, - kad sa
vo dar neužgijusiomis žaizdo
mis žadintume pasaulio sąži
nę, siekdami panaikinti tiro
niją ir pavergimą”.

Visų tautų atstovams per
duotos urnos su kankinių kau
lais ir pelenais iš Mirties slė
nio, išduoti vyskupo V. Padols- 
kio ir komiteto žuvusiems kali
niams narių pasirašyti doku
mentai. Lietuvių likučius pa
ėmė Weideno lietuvių tremti
nių apylinkės atstovai. 1949 
m. urna pergabenta į JAV ir 
saugoma Marianapolio (Thomp
son, Conn.) vienuolyno koply
čioje. Pagal K. Varnelio pro
jektą relikvijai pastatyta tau
tiško stiliaus koplytėlė. Tikė
ta, jog ateis toks laikas, kai sau
ja pelenų pavirtę Lietuvos vai
kai galės sugrįžti į laisvą Tė
vynę.

Tad ar dar ne metas istori
kams, Represijų Lietuvoje ty
rimo centro darbuotojams, po
litinių kalinių ir tremtinių 
organizacijoms personifikuo
ti Flossenburgo ir kitų nacis
tinių kacetų aukas, pasidomė
ti, ar išlikę sunkiais pokario 
metais ir lietuvių lėšomis sta
tytieji kuklūs paminklai, su
pažindinti visuomenę su jų 
stoviu?

Prie šio labai svarbaus rei
kalo galėtų prisidėti Lietuvos 
ambasadų darbuotojai, oficia
lūs asmenys, delegacijos, tu
rinčios įprasti pagerbti savo 
nukankintus tautiečius. Lie
tuvos Kultūros ir švietimo mi
nisterijos, muziejų darbuoto
jams derėtų prisiminti Lietu
vos Antinacinės rezistencijos 
buvusių Politinių kalinių są
jungos priesaiką - urną su nu
kankintųjų tautiečių palai
kais įkurdinti laisvoje, ne
priklausomoje Lietuvoje.

Vygintas Bronius PŠIBILSKIS

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.
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<® LAISVOJE TEWJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
LENKŲ ATNEŠTAS KRYŽIUS
Kryžių kalnas prie Meškuičių 

susilaukė pusšimčio lenkų pės
čiomis iš Varšuvos atnešto kry
žiaus, skirto neaiškiose aplin
kybėse nužudyto kun. Jerzy Po- 
pieluszko atminimui. Atrodo, 
kad jį prieš dešimtį metų nužu
dė Lenkijos saugumiečiai dėl jo 
drąsios religinės bei tautinės 
veiklos. Lenkijos katalikai no
ri, kad nužudytas kunigas būtų 
paskelbtas kankiniu, palaimin
tuoju ir galbūt šventuoju. Kry
žiaus nešėjus lydėjo ir jų vys
kupas, o Lietuvoje įsijungė 
Kauno vysk. V. Michelevičius. 
Šia proga lenkai aplankė ir Kry
žių kalne pastatytą savo tautie
čio popiežiaus Jono Pauliaus II 
kryžių, susietą su jo apsilanky
mu Lietuvoje.

MANO SAULĖ — MĖNULIS
Taip kalbėdavo keturiasde

šimt dvejus metus nuo KGB sau
gumiečių išsislapstęs Švenčio
nių krašto partizanas Stasys 
Guiga. Jį, paslėptą savo namuo
se, trisdešimt trejus metus iš
saugojo Činčikų kaimo gyven
toja Ona Činčikaitė. Mirė jis 
nuo peršalimo 1986 m. žiemą 
ir buvo slapta palaidotas O. Čin- 
čikaitės. Tik po penkerių metų, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, paslaptis buvo atskleis
ta, Stasio Guigos palaikai per
kelti į Švenčionėlių kapines. 
Seniausią Lietuvos partizaną, 
nesusektą KGB saugumiečių, 
nutarė pagerbti “Valstiečių 
laikraščio” redakcija. Algirdo 
Šiukščiaus pranešimu “Lietu
vos aide”, šį rudenį jam buvo 
pastatytas ir pašventintas pa
minklas. Lėšas sutelkė ir kapo 
sutvarkymu pasirūpino “Vals
tiečių laikraščio” redakcija. 
Antkapinę skulptūrą iš Lietu
vos laukų granito sukūrė skulp
torius Romas Kazlauskas, jame 
iškalęs velionies S. Guigos at
minimui skirtus žodžius: “Ma
no saulė buvo mėnulis”. Mišias 
už jį ir kitus žuvusius Švenčio
nių krašto partizanus atnašavo 
mons. Alfonsas Svarinskas.
PARTIZANŲ KOVOS SUKAKTIS
Lietuvos partizanų kovos pen

kiasdešimtmečio sukaktis buvo 
paminėta jų suvažiavime Kaune 
š. m. lapkričio 5, šeštadienį. 
Jį Vytauto Didžiojo universi
tete surengė Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga 
(LPKTS). Kovos pradžioje par
tizanai vadinosi Lietuvos lais
vės armija (LLA), vėliau — Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžiu 
(LLKS). Suvažiavimas buvo pra
dėtas žuvusiems partizaninių 
kovų dalyviams skirtomis Mišio- 
mis, kurias Šv. Kryžiaus (Kar
melitų) šventovėje atnašavo 
mons. A. Svarinskas. Oficialią 
suvažiavimo dalį universiteto 
salėje pradėjo dabartinės LLKS 
valdybos pirm. J. Čeponis, pri
mindamas 1990 m. kovo 11 d. 
paskelbtą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. “Lietuvos 
aido” atstovas Vituolis Jone- 
liūnas skaitytojams pasakoja: 
“.. . J. Čeponis kalbėjo, kad 
partizanų kova buvo prasminga, 
dėl jos Kovo 11-ąją priešai su
drebėjo ir pakėlė ranką už tai, 
kad būtume laisvi. Stebuklas 
įvyko, bet greit jį užmiršę, pa
sidavėme materializmui, ap
gaulei ir štai turime rezultatą. 
Šiandien susibūrę partizanai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y JT A LIETUVIŲ KREDITO 

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. 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%
RRSPirRRIF
(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% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

atkuria savo apygardas, sritis 
ir eis tuo keliu, kuriuo ėjo ko
vų metais. Girdėti kad Laisvės 
kovų sąjūdžio dalyviai kerštau
ja. Ne, trokštame ne keršto, o 
teisingumo ir nusikaltėlių, ku
rie naikino tautą ir žudė žmo
nes, atgailos. Pavyzdžių, kad 
grįžęs iš tremties partizanas 
atkeršytų stribui, nėra”.
NEŽINOMO PARTIZANO KAPAS

Žuvusių partizanų pomirti
nius apdovanojimus su rezis
tencijos dalyvių pažymomis jų 
sūnums ir dukroms įteikė LLKS 
valdybos pirm. J. Čeponis, 
LPKTS valdybos pirm. A. Luk
ša ir Lietuvos seimo narė V. 
Briedienė. Suvažiavime taip
gi kalbėjo istorikas R. Batūra, 
seimo nariai V. Briedienė, A. 
Endriukaitis, Z. Sličytė, karo 
kapelionas mons. A. Svarins
kas, Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos vadas pik. 
A. Pocius, pabrėždamas, kad 
Vilniuje reikėtų turėti Lietu
vos nežinomo partizano kapą. 
Suvažiavimo dalyviai priėmė 
Rusijos prez. B. Jelcinui ir jos 
Dūma vadinamam parlamentui 
skirtą rezoliuciją, perskaity
tą Kovo vienuoliktosios akto 
signataro P. Varanausko. Lie
tuvos seimo atstovas A. Endriu
kaitis savo tartame žodyje pa
žėrė priekaištų Kovo vienuolik
tąją sulauktam stebuklui. Žur
nalistas V. Joneliūnas, dėsty
damas jo mintis, rašo: “Deja, 
kova nebuvo baigta. Nedorieji 
ir apsimetėliai siekia ir to
liau niekinti, menkinti, surasti 
priekaištų. Vienas iš tokių prie
kaištų — bandymas apkaltinti 
rezistencijos dalyvius tautos 
skaldymu, o Aukščiausiojo teis
mo teisėjas Lietuvos gyvento
jų žudyme nerado genocido su
dėties”. Po tokių kalbų neten
ka stebėtis V. Joneliūno pra
nešimu, kad suvažiavimą visiš
kai ignoravo Lietuvos vyriau
sybė, neatsiuntusi net sveiki
nimo telegramos. Suvažiavimas 
baigtas gėlių padėjimu prie 
Laisvės paminklo ir Nežinomo 
kario kapo Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje.

KONCERTAS PAULIONIUI
Lapkričio pradžioj Klaipė

doje lankėsi trys Vokietijos ka
ro laivai: minininkai “Cuxha
ven”, “Marburg” ir juos aprūpi
nantis laivas “Walchensee”. Vo
kiečių karo jūrininkai jauniems 
Vilniaus pedagoginio universi
teto studentams atvežė 600 kg 
sveriančią knygų siuntą, laivan 
pasikvietę pavaišino Klaipėdos 
vaikų globos namų auklėtinius. 
Tačiau didžiausia staigmena 
tapo irkline valtele Baltijos 
jūrą perplaukusio ir ja grįžtant 
namo žuvusio Gintaro Paulionio 
pagerbimas jo atminimui skirtu 
koncertu. Jį velionies šeimos 
nariams, karo jūrininkams ir 
klaipėdiečiams surengė Vokie
tijos ambasadorius Lietuvoje 
Reinhartas Krausas, kuris taip
gi yra altu grojantis talentin
gas smuikininkas. Vokiečių 
kompozitorių kūrinius atliko 
Klaipėdos ir Šiaulių kameri
niai orkestrai, solo partijas 
altu grojant pačiam ambasado
riui R. Krausui ir jam talkinu
siai A. Pšibilskienei. Scena 
buvo papuošta žvakių apšvies
ta žuvusio Baltijos nugalėto
jo Gintaro Paulionio nuotrau
ka. V. Kst.

IMAME UŽ: 
PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 10.00%
nekiln. turto 1 m............. 8.00%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupė “Gyvataras” kartu su Los Angeles “Spinduliu” Kalifornijos lietuvių 
dienose 1994 m. spalio 1-2 d.d. Nuotr. E. Tarvydo

Hamilton, Ontario
“GYVATARO” VEIKLA JAU 

PRASIDĖJUSI. Jeigu kas norėtų 
įsijungti į šį tautinių šokių vie
netą gali skambinti vadovams: 
vaikų grupės - Almiui Lukavičiui, 
tel. 549-8042, repeticijos vyksta 
trečiadieniais 6.15 v.v. iki 7.15 v.v.; 
vidurinės grupės - Silvijai Otto, 
tel. 529-8520 arba Kaziui Deks- 
niui tel. 332-6006, repeticijos - tre
čiadieniais 6.15 iki 7.15 v.v.; stu
dentų - Elytei Tarvydienei tel. 
385-3676 arba Rūtai Kamaitytei 
tel. 529-5747, repeticijos sekma
dieniais nuo 5 iki 7 v.v. E.T.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTAS 
ir VYSK. M. VALANČIAUS mokyk
la 1994 m. gruodžio 18 d. kartu šven
čia Kūčias ir Kalėdas. Mokyklos 
mokiniai 2.30 v.p.p., suvaidins Ra-

Kanados lietuvių 
fondas

ASMENINIAI ĮNAŠAI:
$500-Motiejus Lazdutis; $350- Pet

ras Braziūnas; $200 - C. A. Januške
vičius; po $100 - Juozas Tamulionis, 
S. G. Noreika, Viktoras Zubrickas, 
Marija Macevičiūtė, Alfonsas Juoza
pavičius, Antanas Tamošaitis, A. 
Gaurienė, Vanda Jasinevičienė, An
na, Andrius Rukšys, Birutė Juoza
pavičienė; $20-J. A. Gatautis.
ASMENINIAI ĮNAŠAI MIRUSIŲ 
ATMINIMUI:

$50 už a. a. Feliksą Kasperavičių - 
B. Kasperavičius; $50 už a.a Juozą Pa
kulį - K. L. Piečaitis, Kibirkščiai, 
Vilgaliai; $30 - I. G. Vazalinskas; 
$20 - I. Vazalinskienė; $50 už a.a. 
Vandą Lapinienę - Kibirkščiai, Vil- 
galiai; $25 už a.a. M. Repečką - K. P. 
Budrevičius.

$20 už a.a. Juozą Birgelį - J. Milte
nis; $20 už a.a. Bronių Dirsę - J. Stra- 
domskis; $20 už a.a. Joną Dainorą-K. 
Ratavičius; $20 už a.a. Danutę Bra- 
žienę - I. P. Lukoševičiai. $20 už 
a.a. Alfonsą Balčiūną - V. Zavads
kienė.

$200 už a.a. Vytą Dargužą - V. Za
vadskienė; $100 už a.a. Juozą Stalio- 
raitį - B. Stalioraitienė; $100 už a.a. 
Oną Kriaučiūnienę - Kibirkščiai, 
Vilgaliai.

AUKOS GAUTOS LAIDOTUVIŲ 
METU UŽ:

A.a. Praną Kaziukonj: $110 - Rūta 
Rusinienė, Kęstutis ir Vytautas Ur
bonai. Po $100 - Gedas ir Dana Sa
kus, Z. Staugaitis; $50 - Algis Pace- 
vičius; po $25 - Ant. ir Sofija Pacevi- 
čiai, Prima ir Bronius Sapliai; po 
$20 - Paulius ir Anelė Adomaičiai, 
J. Pacevičienė, V. Gudaitis, Gintau
tas Venskaitis, Laima Gudinskas, 
Andrius Pamataitis, Antanas ir Eri
ka Kuzaitis; po $10 - Stefa Sakus, 
Antanas Masiulis, Paulina Šimke- 
vičienė, Margaret Dirmeitienė, Ona 
Juodišienė; po $5 - J. Janušas, Sta
sys Kalytis, Marija Andrulevičienė, 
Ona Juodviršienė.

A.a. Juozą Pakulį: $100 - M. Paku- 
lienė; po $50 - I. P. Lukoševičiai, P. 
Niedvaras, G. H. Lapas; po $25 - A. 
Kličius, R. A. Lapinas, A. L. Staške
vičius, D. B. Staškevičius, D. R. Staš
kevičius, S. A. Staškevičius; po $20 - 
S. Baršauskienė, R. Z. Valinskas, I. 
Gorys, P. Klezas, E. J. Dalmotas, J. P. 
Baltuonis, G. Montvilienė, J. Ado
maitis, M. A. Jonelis; $15 - V. Viliu- 
šienė; po $10 - J. J. Žitkus, S. J. Naru
ševičius, I. Petrauskas, A. Petraitytė.

A.a. Jadvygą Juodviršienę - po 
$100 -1. P. Lukoševičiai, R. P. Kūrai; 
$50 - I. M. Sungailai; $40 - F. Juras; 
po $20 - R. L. Urbonai, J. Lukoševi
čius, J. Adomaitis, G. Montvilienė, M. 
Pakulienė, V. Viliušienė, B. J. Luko
ševičiai, I. Mališka, V. Pavilanis, J. 
Šeidys, B. Staškevičius.

A.a. Alfonsą Balčiūną: $30 - E. K. 
Kalasauskai; $10-V. E. Januškai.

A.a. Konstanciją Radzevičienę po 
$20-V. Zavadskienė, K. E. Kalasaus
kai; po $10 - G. Jančiukas, J. Kun- 
caitienė, V. Januška.

Dėkoja Kanados lietuvių fondas

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” /k\ 

atstovas)
Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

sos Poškočiumienės muzikinį vei
kalą “Silkių sonata”. Po trum
pos pertraukos “Širvintos-Nemu- 
no” tunto skautai praves Kūčių 
susikaupimą. Mokiniai, mokinės, 
skautai ir skautės, tėveliai, sene
liai ir svečiai susės vieningai prie 
Kūčių stalo vaišėm. Laukiame ir 
Kalėdų senelio. O.S.

Tėveliai prašomi registruoti sa
vo vaikučius Pirmosios Komuni
jos ir S utvirtinimo sakramento 
pasiruošimo pamokoms. Skam
binti Onutei Stanevičiūtei tel. 
905 627-0624.

PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: a.a. Anastazijos Trumpic- 
kienės atminimui: $50 - A. Z. Sta
naičiai; $25 - J. E. Bajoraičiai, L. 
E. Klevai; $20 - A. Petraitienė, Z. 
Čečkauskas, P. Armonai, P. Žulys, 
P. Z. Sakalai, V. E. Kairiai, K. H. 
Žilvyčiai, A. Prunskus; a.a. Me
čislovo Ragausko atminimui: $20 
- V. G. Kairiai, P. Žulys, G. J. Kriš
tolaičiai; a.a. Onos Gurgždienės 
atminimui: $25 A.A. Meškauskai.

Kanados lietuvių fondas nuošir
džiai dėkoja už aukas. KLF

Winnipeg, Manitoba
METINĖ PARAPIJOS MUGĖ, 

surengta 1994 m. lapkričio 11, 12 
ir 13 d.d., praėjo su dideliu pasi
sekimu, davusi daugiau, pelno, 
negu pernai, nepaisant to, kad 
parapijiečių skaičius nuolat ma
žėja. Penktadienio ir šeštadie
nio vakarais salė buvo pilna pa
rapijiečių ir rėmėjų, besivaiši- 
nančių lietuviškais patiekalais 
ir mėginančių laimę loterijoje, 
kurių dauguma jau buvo parapi
jiečių provaikaičiai, bet nuo jų 
neatsiliko ir suaugusieji.

Lapkričio 13, sekmadienį, po 
pamaldų įvyko knygučių laimikių 
traukimas. Laimėtojais tapo: 1. 
P. Lenio, Wpg., nr. 2680 - $100; 
2. M. Macejewski, Wpg., nr. 896 - 
$100; 3. E. Johnson, Oak Point, 
MB, nr. 704 - $50; 4. J. Bėžys, Wpg., 
nr. 541 - $30; 5. A. Snider, Wpg., 
nr. 2568 - $20.

Prel. J. Bertašius, užbaigdamas 
mugę, padėkojo mugės šeiminin
kėms, visiems talkininkams, au
kotojams ir lankytojams, o ypač 
mūsų parapijos dosniems rėmė
jams už Winnipego ir Manitobos 
ribų. Mugės šeimininkės visus 
dalyvius pavaišino karštais pie
tumis, kava ir kepiniais.

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.

. FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAŠ

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai 
^POLIMEX FORWARDING INC.

Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 
Prašome skambinti (41 6) 537-8648 

ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 
Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

A.a. VERONIKA LIAUKEVI- 
ČIENĖ, 98 m. amžiaus, po trum
pos ligos mirė 1994 m. spalio 16 
d. Gimė Vieštartuose, Seinų apskr. 
Į Kanadą su vaikais atvyko 1930 m. 
pas jau anksčiau atvykusį jos vy
rą ir visą laiką ūkininkavo Firda- 
le, MB apylinkėje. Gedulines pa
maldas Carberry MB šventovėje 
atnašavo prel. J. Bertašius. Palai
dota Carberry Plains kapinėse. 
Liūdesyje liko dukterys - Marija 
ir Ona, sūnūs - Jurgis ir Jonas su 
šeimomis ir kiti giminės.

A.a. KONSTANCIJA RADZEVI
ČIENĖ, 87 m. amžiaus mirė 1994 
m. lapkričio 11 d. Toronte. Velio
nė ilgus metus yra gyvenusi Wi- 
nnipege, todėl jos pageidavimu, 
palaikai sugrąžinti į Winnipegą 
ir palaidoti šalia anksčiau miru
sio jos vyro. Gimė Čyčkų km., Vil
kaviškio apskr. Į Kanadą su šei
ma atvyko 1950 m. įsikurdama Wi- 
nnipege ir čia gyveno iki 1991 m. 
Buvo labai gabi nėrimo mene ir 
daugelį savo kūrinių aukodavo 
parapijos mugei. Gedulines mal
das laidotuvių koplyčioje ir pa
maldas Šv. Kazimiero šventovė
je atnašavo prel. J. Bertašius. Ly
dint šeimos nariams ir Winnipe
go lietuviams, palaidota Visų 
Šventųjų kapinėse. Lūdesyje li
ko sūnūs - Vytas, Leonas ir Algis 
su šeimomis bei visi velionės pa
žįstami. EKK

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPIMĄ Sud- 

burio 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.

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).

JA Valstybės
A. a. Aleksandras Dundulis, 

gimęs 1910 m. gegužės 5 d. Tri- 
lusčiuose, dabartiniame Šven
čionių rajone, mirė Čikagoje 
rugpjūčio 23 d. Velionis po ge
dulinių Mišių Švč. M. Marijos 
gimimo parapijos šventovėje 
buvo palydėtas krematoriumam 
Palaikai bus palaidoti Lietu
voje. Gyvendamas Čikagoje, ve
lionis priklausė Pedagoginio 
lituanistikos instituto steigė
jų gretoms ir ilgus metus ėjo 
direktoriaus pareigas. Mat Vil
niaus krašte buvo baigęs Sla- 
nimo mokytojų mokyklą ir dirbo 
pradžios mokyklose. Lietuvių 
kalbą studijavo Vilniaus uni
versitete. Velionis taipgi bu
vo veiklus Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos narys.

A. a. Jonas Čiuberkis, Rygoje 
1914 m. sausio 20 d. gimęs tauti
ninkų veikėjas, korporacijos 
“Neo-Lituania” filisteris, stai
ga mirė Klivlande 1994 m. spa
lio 20 d. Velionis, teisės studi
jas baigęs Vytauto Didžiojo uni
versitete, dirbo Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijos raštvedy
bos viršininku. Bendradarbiavo 
“Lietuvos aido” dienraštyje, 
1938-39 m. redagavo korporaci
jos “Neo-Lituania” leidžiamą 
“Akademiko” žurnalą. Nuo pir
mosios sovietinės okupacijos 
buvo pasitraukęs Vokietijon. 
Grįžęs vokiečių okupuoton Lie
tuvon, 1943 m. kovo 13 d. su Ge
stapo suimta 46 inteligentų įkai
tų grupe buvo įkalintas Stuttho- 
fo koncentracijos stovykloje. 
Tą vietovę užėmus sovietams, 
velionis su lenkų pogrindžio 
pagalba vėl pasitraukė Vokieti
jon ir Reutlingene dirbo Lietu
vių tautininkų sąjungos centre. 
Į JAV atvyko 1949 m. pabaigoj ir 
įsikūrė daug tautininkų turin
čiame Klivlande. Reiškėsi ne tik 
tautininkų, bet ir JAV LB veik
loje, 1962-68 m. dirbo “Dirvos” 
vyr. redaktoriumi. Palaidotas 
spalio 24 d. vietinėse Visų Sielų 
kapinėse. Nekrologinio pobū
džio pranešimą apie velionies 
veiklą ir mirtį, remdamasi bos- 
toniške “Lietuvių enciklopedi
ja”, spalio 28 d. laidoje pa
skelbė Vilniuje leidžiama “Die
na”, pakeitusi “Tiesą”.

Britanija
DBLS tarybos suvažiavimas 

Mančesterio lietuvių klube įvy
ko 1994 m. spalio 29 d. Jame da
lyvavo DBLS centro valdybos 
nariai ir registruotų Britani
jos lietuvių organizacijų atsto
vai. Suvažiavimą pradėjo ir jam 
vadovavo tarybos pirm. Kasty
tis Baublys, supažindinęs daly
vius su dabartinėmis problemo
mis. Pranešimus padarė DBLS 
centro valdybos pirm. Jaras Al
kis, DBL jaunimo sąjungos nau
jasis pirm. Scott Mineikis, skau
tų vardu kalbėjusi Vida Gaspe- 
rienė, Lietuvių namų bendrovės 
— Vincentas O’Brien. Iš tų vi
sų pranešimų, kruopščiai sura
šytų Henriko Gaspero ir pa
skelbtų “Europos lietuvyje”, 
sužinome dabartines Britanijos 
lietuvių problemas. Veikla su
silpnėjo dėl praretėjusių gre

OFFORD 
^REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į 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

tų ir senatvės. Naujieji atei
viai nesijungia DBL sąjungon. 
Mat ji įsteigta politinių atei
vių, o dabar susilaukiama tik 
ekonominių ateivių. DBLS pa
pildymas vietiniais Britanijo
je augusiais jaunuoliais esąs 
labai sunkus. Mat juos reikia 
surasti ir įtikinti šios jų tėvų 
įsteigtos organizacijos naudin
gumu. Jau esą surasti tinkami 
namai Lietuvos ambasadai, o 
Lietuvių namų Londone bend
rovė neturi lėšų jų būtinam 
remontui, patalpų pertvarky
mui. Lietuvos pageidavimas 
juose įsteigti jos Kultūros 
centrą Londone tebėra neiš
spręstas.

Baigiama susitarti dėl “Bri
tanijos lietuvių” II tomo išleidi
mo, bet neišspręstas tebėra “Eu
ropos lietuvio” klausimas, 
ypač jo paskubintas perkėlimas 
Lietuvon. Buvo tikėtasi, kad 
ten sumažės leidybos išlaidos. 
Dabar paaiškėjo, kad šiam tiks
lui reikia atiduoti didesnę da
lį Lietuvių namų ir Lietuvių so
dybos pajamų. Tad ir šiame 
DBLS tarybos suvažiavime dau
giausia diskusijų susilaukė “Eu
ropos lietuvio” ateitis. Henri
kas Gasperas suvažiavimo apra
šyme pasakoja: “Skųstasi, kad 
laikraštis nepritaikytas mūsų 
gyvenimo temoms, per daug vie
tos skiriama pasikalbėjimams 
su asmenimis, apie kuriuos nie
kas nėra girdėjęs, per mažai ži
nių apie užsienio lietuvių gyve
nimą. Laikraščio kaina taip pat 
nieko nepadėjo. ‘Europos lietu
vis’ buvo perkeltas į Lietuvą, 
kad sumažėtų leidimo išlaidos, 
bet tas nepasitvirtino ir su juo 
susijusios išlaidos bendrovei 
pasidarė per didelė našta. Siū
lyta ‘Europos lietuvį’, grąžin
ti į Angliją ir, jeigu išlaidos 
nesumažėtų, leisti vietiniams 
reikalams dvisavaitinį biulete
nį ...”

Gudija
Jau trečius metus Pelesoje 

veikiančią lietuvių mokyklą 
aplankė Lietuvos švietimo mi
nisterijos sekr. R. Motuzas, jos 
darbuotojai L. Kasperiūnaitė, 
E. Rupšlaukis, E. Jakniūnaitė, 
A. Kuodytė, Biržų, Rokiškio, 
Jonavos rajonų atstovai ir “Ža
liojo laikraščio” red. K. Šiau- 
lytis. Pelesos lietuvių mokyk
los mokytojus ir mokinius nu
džiugino jų atvežtos dovanos. 
Jie ypač žavėjosi biržiečių at
vežtomis lauktuvėmis — lino 
rankšluosčiu, lietuviškais su
venyrais, vadovėliais, metodi
ne medžiaga, žodynais ir Lietu
vos enciklopedija. Gudijoje vei
kiančios lietuvių mokyklos 26 
mokiniai su savo mokytojais ir 
svečiais dainavo lietuviškas 
dainas, deklamavo eilėraščius, 
didžiuodamiesi tą dieną mokyk
loje surengta rudens derliaus 
paroda.

a25H5E5e5a5E52St5eS2SH'j252525E5Z5E5252S25Z5'e:

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai d

d

Žmonės, kurie atjaučia kitus'
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Lietuviai spaudoje ir gyvenime
KAZYS BARONAS, Vokietija

Ignalina garsina Lietuvą
Vokietijos televizijos pir

mas kanalas 1994 m. lapkričio 
13 d. vakarinėse žiniose, paro
dęs Lietuvos žemėlapį su Ig
nalinos vardo įrašu pranešė, 
kad Lietuvos atominę jėgainę 
žada išsprogdinti mafijos gau
jos nariai, nes Vilnius mirties 
bausme nuteisė jų vadą Bori
są Dekanidzę.

Dar toliau sekančią dieną 
nuėjo dienraštis “Bild” (tira
žas 2.5 milj. egz.) atspausdin
damas ilgą straipsnį su Igna
linos jėgainės nuotrauka ir di
deliu, sensacingu užrašu, kad 
per 24 valandas vėjas atneš 
atominius spindulius į Vokie
tiją. Sensacija, bet kartu ir 
baimė gyventojų tarpe, nes 
dienraštis toliau rašė, kad 
gaujos nariai reikalauja nu
teistą mirties bausme Borisą 
Dekanidzę paleisti iš kalėji
mo, nes priešingu atveju jė
gainė bus išsprogdinta. Laik
raštis pažymėjo, kad Lietuvos 
jėgainė yra didžiausia Euro
poje, o ją išsprogdinus, nelai
mė būtų didesnė už Černoby
lio. Vyriausybė paskelbė pa
vojaus būklę, kariuomenė tik
rina važiuojančius automobi
lius. Taip pat planuojama gy
ventojų evakuacija.

Dienraštis pažymėjo, kad 
teroristai dauguma yra gink
lų spekuliantai, o papirkda- 
mi policininkus ir teisėjus 
jaučiasi saugūs. “Bild” trum
pai aprašo Borisą Dekanidzę 
— karato ir moterų mėgėją. 
Kas prieš jį atsistoja ant ke
lio, tas iš anksto yra pasmerk
tas mirčiai. Paskutinė auka 
buvo žurnalistas V. Lingys. 
Teroristai paskelbė net ulti
matumą: vyriausybė privalo 
iki lapkričio 15 d. paleisti į 
laisvę Dekanidzę, priešingu 
atveju jėgainė bus išsprog
dinta.

Pirmadienį, lapkričio 14 d., 
antras televizijos kanalas vėl 
parodęs Lietuvos žemėlapį ir 
jame užrašą “Wilna” pranešė, 
kad Ignalinon atvyko švedai 
specialistai, tačiau jėgainės 
pirmame bloke bombos nera
do. Pirmas, kanalas, Europos 
mafijai skirtoje programoje 
parodė raštinėje sėdintį Bo
riso tėvą bei “firmos” (ekspor
to-importo) atstovybę Vokieti
jos Diusseldorfe, kur bendri
ninku yra Litwak pavarde 
aukštas, tamsių plaukų jaunas 
vyras. Laikydamas pusiau at
viras duris, į televizijos atsto
vo klausimus nenorėjo atsa
kyti. (Kalbėjo vokiškai, Bori
so tėvas rusiškai).

Ignalina (apie 80 km į šiaurę 
nuo Vilniaus) iki 1939 m. buvo 
lenkų okupuota. Ignalinos 
valsčius buvo 90% lietuviš
kas, jo gyventojai lenkų per
sekiojami. Labai gražios apy
linkės. Ten yra bolševikmečio 
laikais pastatyta didžiausia 
slidžių bazė.

Lenkai bijo rusų
Lapkričio 1 d. Varšuvą tu

rėjo aplankyti Rusijos min. 
pirm. Viktoras Černomirdin, 
tačiau paskutinę dieną jis sa
vo viešnagę atšaukė, nurody
damas ir priežastį: rytinėje

šė, kad Vilniuje įvyko Balti
jos valstybių viršūnių konfe
rencija, atkreipiant dėmesį į 
Karaliaučiaus sritį ir reika
laujant ją demilitarizuoti (pa
vojus vidurio ir šiaurės Euro
pai) bei pakeisti rusiškus pa
vadinimus vokiškais. Klausi
mas — kodėl vokiškais? Juk 
tai lietuviškos etninės že
mės, tad ir miestų, kaimų, 
upių pavadinimams reikia 
grąžinti lietuviškus vardus.

Kultūrinės dienos
Globojant Hesseno krašto 

parlamento pirm. Karoliui 
Starzacherui (Hesseno sos
tinė Wiesbaden, čia yra par
lamentas, didesni miestai — 
Frankfurt, Kassel, Darmstadt) 
ir Lietuvos pasiuntiniui Vo
kietijoje prof. dr. Z. Namavi- 
čiui bei bendradarbiaujant su 
VLB-nės krašto valdyba, įvai
riose Hesseno krašto vietovė
se lapkričio 22-27 d.d. rengia
mos Lietuvių kultūrinės die
nos. Dalyvauja kameriniai 
Klaipėdos ir Šiaulių orkest
rai (J. S. Bacho, M. K. Čiurlio
nio ir kt. veikalai), solistai 
Audronė Pšibilskienė, Danu
tė Paulavičiūtė, Reinhart 
Kraus (Vokietijos pasiunti
nys Vilniuje, smuikininkas), 
tautinių šokių grupė “Vydra
ga”, Sasnausko džiazo kvarte
tas. Taip pat įjungta yra paro
da “Baltijos kraštai”, lietuviš
kų pasakų pynė (Vilniaus un
to doc. dr. Tumavičiūtė), įjun
giant “Vydragą” ir Sasnausko 
džiazo kvartetą.

Įvairios žinios
Kun. Kazimieras Senkus 

Stuttgarte leidžia žiniaraštį 
“Lietuvis”. Pasirodo, kad bal
singas kunigas ir muzikas ne
seniai pergyveno prof. Reute- 
rio klinikoje operaciją, tačiau 
palengva atsigauna ir imasi 
įprasto darbo. Taip pat rašo
ma, kad Konstanco apylinkėje 
(prie Bodeno ežero) darbuoja
si iš Lietuvos 15 “au-pair” 
(prancūzų žodis reiškia dar
bą šeimoje už kambarį, mais
tą bei mažą atlyginimą, besi
mokant kartu ir krašto kalbos, 
K.B.) mergaičių. Dvi studijuo
ja Konstancos un-te. Visus for
malumus vokiečių įstaigose 
sutvarko K. Noreika, jau se
niai gyvenantis tame mieste. 
Taip pat kelios mergaitės gy
vena Stuttgarto apylinkėse. 
Viena lietuvaitė rugpjūčio 
mėn. ištekėjo už vokiečio ūki
ninko, kita Stuttgarte už ita
lo. Spalio mėn. Stuttgarte su
tuokti B. Šiurkus ir Audronė 
Songailaitė.

Mirė Šarūnas Balčiūnas. 
Prieš eilę metų jis buvo atvy
kęs į Stuttgarto apylinkę iš 
Dancigo. Prašėsi politinio 
prieglobsčio, tačiau jo nega
vo ir liepos mėn. prievarta bu
vo grąžintas Lenkijon, kur rug
pjūčio mėn. mirė. Iš šio ir ki
tų panašių atvejų matyti, kad 
Vokietija pabėgėlio teisę su
teikti atsisako daugeliui žmo
nių.

Spalio mėn. 12 d. mirė Vla
das Šakalys. Jo palaikus urno
je pasiėmė giminės į Lietuvą. 
Buvo gimęs 1921 m. Obeliuose, 
Rokiškio apsk.

Labdaros valgykloms Lietuvoje paremti surengtoje Toronto Prisikėlimo parapijos vakaronėje 1994 m. spalio 16 d. 
dalyvavo ir du vyskupai, abu švenčiantys vyskupavimo dešimtmetį - kairėje Panevėžio vysk. JUOZAS PREIKŠAS, 
dešinėje išeivijos vysk. PAULIUS BALTAKIS. Juos sveikina ir simbolines dovanas įteikia dr. J.ČUPLINSKIENĖ) 
ir K. MANGLICAS Nuotr. Vyt. Tamulaičio

“Kiekvieno sieloje - sovietiškas pragaras”
Pirmas vaiko pagrobimas Lietuvoje, apie kurį rašo Maskvos laikraštis • Mafija pagrasino 

susprogdinti atominę Ignalinos jėgainę

Savaitraštis “Moskovskije 
Novosti” (“Maskvos naujie
nos”) š. m. spalio 2 d. laidoje 
pasakoja:

“Aštuonmetis Eimantas, gy
venantis mažame Kazlų Rūdos 
miestelyje, rugsėjo 13, antra
dienį, kaip paprastai, išėjo į 
mokyklą. Niekas jo nelydėjo, 
nes mokykla buvo arti. Berniu
kas negrįžo nei per pietus, nei 
pavakariais. Paaiškėjo, kad tą 
dieną jis visai mokykloje ne
buvo. Tėvams prasidėjo siau
bingos dienos. Eimantas buvo 
silpnas, liguistas ir mikčio- 
jantis berniukas — galėjo 
daug kas įvykti. Tėvas krei
pėsi į policiją, o motina dėl 
viso pikto — pas aiškiaregius. 
Nesėkmingai. Vilmantas De
gutis, berniuko tėvas, yra Len
kijos pasienyje Lazdynų muiti
nės inspektorius. Jis prisimi
nė, kad apytikriai prieš metus 
į jį kreipėsi Alytaus mafijos 
atstovai, pageidaudami, kad 
jis praleistų kontrabandinį 
krovinį. Jam atsisakius tai 
padaryti, jie pagrasino — jo 
artimieji nukentės. Policija 
šią versiją patikrino, bet tai 
prie nieko neprivedė. Paga
liau kitos dienos vakare ne
žinomi pagrobėjai telefonu 
pareikalavo išpirkimo mokes
čio. Jis buvo didelis — 30.000 
dolerių. Tėvas sugebėjo su
rinkti ketvirtį šios sumos ir 
nuvyko į Vilniaus geležinke
lio stotį, kaip buvo sutarta, 
susitikti. Tą dieną nieks prie 
jo nepriėjo, bet vakare vėl pa
skambino telefonu ir paskyrė 
pasimatymą toje pačioje vieto
je penktadienį. Šį kartą jie 
leido tėvams išgirsti sūnaus 
balsą, kad jie žinotų, jog ber
niukas gyvas.

Penktadienį, kai Vilmantas 
nekantriai vaikštinėjo prie 
geležinkelio stoties, prie jo 
priėjo šviesiais drabužiais 
apsirengusi, su juodu peruku 
moteris. Ji pasakė, kad du ne
pažįstami rusakalbiai ją pra
šė paimti ryšulėlį ir žadėjo 
apmokėti. Paėmusi ryšulėlį su 
pinigais ji dingo stotyje. Po 
trijų valandų, kaip žadėjo pa
grobėjai, berniukas namo ne

grįžo. Vakare Degučiui vėl 
paskambino ir pareikalavo 
pristatyti likusią pinigų sumą, 
grasindami susidoroti ne tik 
su Eimantu, bet ir su jaunes
niuoju jų sūnumi keturmečiu 
Martynu”.

Kai šeštadienį pagrobėjai 
laukė likusios pinigų sumos, 
policija buvo pasiruošusi. Atė
jusi paimti pinigus moteris 
buvo Loreta Lepeškienė. Aly
tuje buvo suimtas jos vyras 
“rusakalbis” Artūras Lepeška 
ir Loretos tėvai Pavilioniai, 
kurių vasarnamio rūsyje buvo 
rastas Eimantas.

Prie šio nusikaltimo Artū
rą Lepešką privedė finansinė 
krizė. Kai Lietuva buvo leng
vai pereinamu koridoriumi 
tarp Rytų ir Vakarų, jis pre
kiavo miško medžiaga. Kai 
lengvo verslo laikai baigėsi, 
jis nesugebėjo apmokėti sko
lų ir todėl įvykdė šį pagrobi
mo planą.

Straipsnio autorė Galina 
Afanasieva savo pasakojimą 
baigia komentaru: “Kiekvie
nas mūsų savo sieloje nešio
ja sovietišką pragarą”.

Mafijos galo pradžia?
Lietuvos spaudoje daug, 

plačiai, išsamiai ir miglotai 
buvo rašoma apie laikrašti
ninko Vito Lingio žudikų by
lą. Visa tai trumpai ir aiš
kiai aprašė Varšuvos dienraš
čio “Gazeta Wyborcza” š. m. 
lapkričio 12-13 d. laidoje šio 
laikraščio Vilniaus bendra
darbis R. Valatka:

“Laikraštininkas buvo nužu
dytas trimis šūviais į nugarą 
1993 m. spalio 12 d. Pagrindi
niu kaltinamuoju buvo Boris 
Dekanidze, vadinamosios ‘Vil
niaus brigados’, vienos iš stip
riausių mafijos grupuočių 
Lietuvoje, šefas. Jis ir įsakė 
laikraštininką nužudyti.

Dar Sovietų Sąjungos lai
kais Dekanidze emigravo Iz- 
raelin, o iš ten į Niujorką, kur 
buvo rusų-žydų mafijos šefo 
asmens sargybiniu. Vėliau 
jis persikėlė į Vokietiją ir ten 
vertėsi prekyba. Jis taip pat 
pardavinėjo Lenkijai kompiu
terius, tačiau, pagal apie ma

fiją rašančius lietuvius žur
nalistus, tai buvusi tik prie
danga narkotikų prekybai.

1989 m. jis grįžo į Sov. Sąjun
gą ir apsigyveno Vilniuje, kur 
sudarė nusikalstamą grupę, 
susidedančią iš sportininkų: 
boksininkų, karatininkų bei 
džiudininkų. 1993 m., kai Vi
tas Lingys įrodė, kad jis neturi 
teisės Lietuvoje gyventi, jis 
buvo ištremtas. Už tai ir už 
daugelį’ kitų straipsnių apie 
mafiją Dekanidze nusprendė 
jį nužudyti.

Policija atliko labai tikslų 
tardymą ir po dviejų mėnesių 
Dekanidze buvo netoli Rygos 
suimtas. Jis gyveno vasarna
myje buvusio Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalų ministe
rijos šefo Boriso Pugo, nu
sišovusio po nepavykusio 
Maskvos pučo.

Teismas nubaudė Dekanid
zę mirties bausme sušaudant. 
Igor Achremiov, kuris įvykdė 
žudymo sprendimą, kalėjimu 
ligi gyvos galvos, o du likusius 
sąmokslo dalyvius 13 ir 14 me
tų kalėti. (...)

Dekanidzės stojo ginti jo 
tėvas Grigorijus, kuris yra 
vieno Vilniaus viešbučio savi
ninkas. Dar prieš mirties 
sprendimo paskelbimą jis pa
grasino — jeigu jo sūnus bus 
nubaustas mirties bausme, 
susprogdins atominę Ignali
nos jėgainę”. J.B.
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Kanados lietuvių bendruomenės 
suvažiavimas

(Aprašymo tęsinys)

KLB XV-osios krašto tarybos 
trečiosios sesijos, įvykusios 1994 
m. lapkričio 12-13 d.d. Anapilyje, 
Mississauga, Ont,

NUTARIMAI

L Padėkos ir sveikinimai
A. Sesijos dalyviai dėkoja:
1. KLB valdybai už 1994 metais 

sėkmingai atliktą darbą.
2. PLB pirmininkui Broniui 

Nainiui už dalyvavimą suvažia
vime, už sveikinimą ir išsamų 
pranešimą.

3. JAV LB pirmininkei adv. Re
ginai Narušienei už dalyvavimą 
suvažiavime, už sveikinimą bei 
pranešimą.

4. Lietuvos garbės generaliniam 
konsului Hariui Lapui ir Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) valdybos pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui už sveikinimus 
raštu.

5. Kanados lietuvių fondui ir 
visiems lietuvių kredito koope
ratyvams, savo aukomis padėju
sioms vykdyti KLB veiklą.

6. Anapilio korporacijai ir Ana
pilio parapijos klebonui kun. Jo
nui Staškui už leidimą naudotis 
patalpomis.

. Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo vedėjai dr. Rasai Mažei
kaitei už nuoširdų darbą.

8. Muzikei Daivai Čičinskienei, 
Danguolei Radtkei, Žibutei Jane- 
liūnienei bei Maironio mokyklos 
mokiniams už puikų kanklių ir 
dainų koncertą sesijos metu.
B. Sveikiname:

1. Baltiečių pedagogikos (“Ca
nadian Baltic Educator Partner
ship”) projekto vykdytojas ir ko
ordinatorę Vidą Juozaitytę, sėk
mingai atlikusias pirmą progra
mos dalį Šiauliuose 1994 m. va
sarą ir linki sėkmės tolimesniam 
savo darbui Kaune 1995 m. Tai yra 
puikus darnaus bendradarbiavi
mo išeivijos su Lietuva pavyzdys.

2. Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos narius, sėkmingai atsto
vavusius mūsų jaunimui VIII-ame 
PLJK 1994 m. vasarą Lietuvoje ir 
Anglijoje. Tikimės, kad kongreso 
užsidegimas padės jiems tvirtin
ti ir plėsti savo veiklą Kanadoje.

3. 1995 m. Vaikų šventės rengė
jus. Remiame šią šventę ir ragi
name lietuviškas šeimas kuo gau
siau joje dalyvauti, o lietuviš
kas mokyklas ir apylinkes kiek 
galint ją paremti.

II Nutarimai įvairiais veiklos 
reikalais:

1. Naujos LKB krašto valdybos 
rinkimų eigoje visi kandidatai 
į valdybą turėtų būti pristatomi 
KLB tarybai. Jų biografiniai bruo

žai bei pažiūros į KLB veiklos 
kryptį visapusiškai supažindin
tų tarybos narius su kandidatais 
į valdybą ir suteiktų galimybę 
apsispręsti už ką balsuoti.

2. Valdyba raginama užtikrinti, 
kad kasmet būtų rengiamos Ka
nados lietuvių dienos arba kitoks 
jungtinis kultūrinis renginys.

3. Valdybai siūloma paskelbti 
vajų dėl solidarumo įnašo, pri
minti visuomenei, kad atliktų 
savo pareigą Bendruomenei.

4. Valdyba raginama nedelsiant 
sudaryti pilną kultūros komisi
ją, kuri išdirbtų kultūrinės 
veiklos gaires.

5. Siūloma apylinkėms prista
tyti KLB krašto valdybai sąrašus, 
kur ir kam Lietuvoje siunčiami 
talpintuvai bei stambesnės au
kos. Tuo būdu KLB krašto valdyba 
galės prisidėti prie siuntų ko
ordinavimo.

6. Švietimo komisija skatinama 
tęsti savo pradėtą programos su
rašymo darbą ir ieškoti būdų iš
laikyti lituanistines mokyklas 
apylinkėse gyvas.

7. Valdyba raginama atkreipti 
dėmesį į visų tolimesnių apylin
kių poreikius, konkrečiai sten
giantis palaikyti ryšius su apy
linkėmis ir įtraukti šiuo reika
lu jaunimą. Siūloma: a. paskirti 
vieną valdybos narį ryšių palai
kymui su visomis, ypač tolimes
nėmis apylinkėmis; b. vienam iš 
valdybos narių lankyti mažesnes 
apylinkes ir paaiškinti KLB veik
lą; c. pagal galimybes organizuo
ti ir finansiškai paremti kalbė
tojų, dainininkų, šokių ir dainų 
grupių (iš Kanados, JAV ar Lie
tuvos) apsilankymą mažesnėse 
apylinkėse; d. stengtis regulia
riai perduoti KLB, Lietuvos ir 
kitas žinias apylinkėms faksu, 
laikraštėliu ar kitokiais būdais 
lietuvių ir anglų kalbomis; e. or
ganizuoti KLB suvažiavimus kito
se apylinkėse, jei finansiškai 
įmanoma, nes tai padėtų įpras
minti apylinkių veiklą.

8. Pasirūpinti jaunimo pasiruo
šimu vadovavimui bendruomenė
je ir jos institucijose, pvz. suda
rant pakomisiją, kuri ištirtų ga
limybes a. jaunimui lankyti va
dovavimo kursus ir pritaikyti lie
tuviškai veiklai, arba b. skiriant 
stipendijas užangažuoti gaunan
čius kokiai nors veiklai bendruo
menės rėmuose.

9. Vasario 16-tos gimnazija auk
lėja jaunimą tautiškoje dvasioje. 
Raginti jaunimą lankyti šią gim
naziją, o visuomenę, kad ją remtų 
finansais.

Rezolicijų komisija. Ramūnė 
Jonaitienė, Rasa Kurienė, Arūnas 
Staškevičius.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkių vadovės: (iš k.) Danguolė Radtkė, Lina Paulionytė, Daiva Čičinskienė 
(viešnia iš Vilniaus universiteto ansamblio), Žibutė Janeliūnienė Nuotr. G. Paulionienės

Varšuvos stotyje Maskvos- 
Briuselio traukinio keleiviai 
buvo užpulti lenkiškai, lie
tuviškai ir ukrainietiškai kal
bančios gaujos, o lenkų polici
ja rusus dar “apkūlė” lazdo
mis.

Visuomet gerai informuotas 
Miuncheno liberalinės kryp
ties dienraštis “Sueddeutsche 
Zeitung” lapkričio 3 d. komen
tare nurodė, kad viešnagės 
atsisakymas turi visai kitą 
priežastį. Tai Lenkijos pa
stangos, lipant jai tiesiog 
pro NATO langus, įsijungti į 
tos organizacijos eiles, nes 
kaip parodė gyventojų apklau
sa, lenkai daugiau bijo rusų 
negu vokiečių. Be to, aiškiai 
pastebimas rusiškas imperia
lizmas.

Tas pats Miuncheno dien
raštis lapkričio 15 d. prane-

NORDLAND EXPRESS F)/į RA R perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

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.

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

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

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

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

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

....12.00. ....15.00.

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

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



Kalėdiniai kvietimai Vilniaus gatvėse Nuotr. Alf. Laučkos

Ketvirtoji karta mokosi lietuvių kalbos
Lietuvių kalbos pamokos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje

Ieškant bendro kelio su išeivija
Mintys Lietuvos seimo nario, buvusio politinio kalinio, krikščionių demokratų partijos valdybos 

vicepirmininko KAZIMIERO KRYŽEVIČIAUS, išreikštos pokalbyje su 
kun. Kazimieru Ambrasu, S J

GAILUTĖ VALIULIENĖ

Sakoma, kad vienas laimin
giausių skaitmenų yra “septy
ni”. Balzeko muziejuje Čika
goje jis laimingas ta prasme, 
kad jau septyneri metai kles
ti lietuvių kalbos pamokos ne
mokantiems lietuviškai. Mili
joniniame mieste bei jo apylin
kėse vis atsiranda keliolika 
studentų, kurie susidomi seno
lių krašto kultūra ir per kal
bą bando suartėti, susipažinti 
su ja.

Kas šį norą paskatina ir su
kelia? Yra įvairių atvejų, bet 
dažniausias - asmeninis ryšys. 
Vaikystėje girdėta močiutės 
lopšinė apie drugelius ir mė
nulį sukelia norą išgirsti dau
giau tos magiškos kalbos. Per 
kasmetinį pasivaikščiojimą se
nose lietuvių kapinėse ne vie
nas pamato ant prosenelio pa
minklo iškaltas raides “a.a.”. 
Tos nudilusios nuo lietaus ir 
vėjo raidės, lyg nematoma vė
lės ranka, atveda dukraitę į gi
lesnį savo giminės kilmės pa
žinimą.

Didžiausią įtaką jaunų žmo
nių gyvenime daro meilė. Įsi
mylėję lietuvių kilmės jaunuo
lius, jaunuoles, kitų tautybių 
draugai pajunta reikalą dau
giau sužinoti apie mylimo as
mens šeimos papročius ir jos 
dar labai gyvą kalbą. Be šio 
pažinimo ir gilesnis meilės ry
šys pasidaro sunkiai pasiekia
mas.

Ateina ir daktarato laips
niams besiruošiantys studen
tai. Pasirinkę temas apie Ry
tų Europos ar Lietuvos proble
mas aiškiai pamato kalbos pa
žinimo spragą. Ir trumpas pa
grindinių lietuvių kalbos tai
syklių žinojimas palengvina 

Ežiukas yra ežiukas, bet jis vis tiek simpatiškas, nors ir bado vaikiškas 
rankas Nuotr. D. Meliūno

kelius į akademines aukš
tumas.

Atvedė kai kuriuos į studi
juojančių klasę turistinė ke
lionė į Lietuvos Kryžių kalną, 
kur viena moters skulptūra iš
vagotu veidu prabyla skulpto
riaus iškaltais žodžiais:“. . . ne
laužyk sau rankų, kaip beržo 
šakas kad laužo užrūstintas vė
jas” (P. Vaičaitis). Tas išskir
tinis poeto sakinys, tas skaus
mu gyvas moters veidas buvo 
paskata išgirsti daugiau šios 
kalbos sakinių bei žodžių.

Į klasę įbėga uždususi stu
dentė. Praleido visą dieną 
skraidydama karšto oro ba
lione. Tačiau savo namų už
duotį atliko sėdėdama spal
vingo baliono kampelyje. Ar 
galite įsivaizduoti, kad spal
vingo baliono krepšyje vyksta 
lietuvių kalbos linksniavimas?

Muziejus nėra vien rodinių 
ir knygų vieta. Čia vyksta gy
vas minčių pasidalinimas, pa
skaitos ir naujų draugų susi
pažinimai.

“Jurgutis” - spalvinimo knygutė vaikams
Buvusi “Eglutės” redaktorė 

sės. Onutė Mikailaitė, dirb
dama Lietuvoje pusantrų me
tų (1993-94) kateketinį darbą, 
praturtino ir vaikų pasaulį 
knygute “Jurgutis”.

Pirmasis “Jurgučio” varian
tas buvo išspausdintas “Eglu
tėje” 1987 m. išeivijos vaikus 
supažindinti su arkivyskupu 
Jurgiu Matulaičiu prieš jo 
beatifikaciją Romoje.

1993 m. pabaigoje “Jurgutis” 
pasirodė pataisytas ir per
spausdintas su naujomis iliu
stracijomis, kurias paruošė

— Lietuvoje matyti daug ne
gerovių, paveldėtų iš sovieti
nio valdymo ir naujai atsira
dusių. Ar tai neverčia prana
šauti liūdnų krašto ateitį?

— Į ateitį vis dėlto žvelgiam 
optimistiškai. Jeigu ne tikėji
mas ir viltis, argi būtume iš
tvėrę sibiruose, kalėjimuose, 
gulaguose, miškuose, prie iš
niekintų brolių lavonų ir viso
se praeities ir dabarties tau
tos golgotose. Todėl kartu su 
poetu B. Brazdžioniu galima 
tarti, kad “tikime į dieną, di
delę ir šviesią”, kad “ne am
žiams žemėj siaus ruduo”, “pa
kils žmogus iš dulkių ir puvė
sių, pakils ir žmogui ranką 
duos”.

— Kaip žiūrite į Lietuvoje 
gyvenančius ir užsienyje atsi- 
dūriusius tautiečius?

— Lietuvos žmonės esame 
tokie, kokie esame, kokiais 
padarė satanistinė sistema. 
Tačiau, ačiū Dievui, ne visi 
dar nužmogėję. Gal jie tebe- 
išjuokiami, nepripažįstami, 
nepriimami savųjų, bet jie 
yra. Ir jie savo misiją pri
valės atlikti. Mes supranta
me, kad masinių atsivertimų 
nebūna, kad žmogaus sąmonė
jimo, moralinio ir dvasinio 
subrendimo procesas ilgas ir 
sunkus. Jeigu mes suprasime, 
kad vaiko auklėjimą reikia 
pradėti dvidešimt metų prieš 
jo gimimą, tai dėl ateities 
neteks pergyventi.

Svarbu dabar išplėšti žmo
gų iš abejingumo, apatijos, 
beviltiškumo, nusivylimo 
gniaužtų. Svarbu jo žvilgs
nį nukreipti nuo Gariūnų tur
gaus, Lazdijų muitinės, nuo 
begėdiško ir net nusikalsta
mo duoneliavimo svetimuose 
kraštuose ir visų kitų blo
gybių. Jeigu Viešpats kartą 
pasigailėjo mūsų ir siuntė 
stebuklą, manau, ir toliau 
nenukreips savo dešinės nuo 
mūsų. Atėjus išbandymo ir le
miamo pasirinkimo metui, 
manau, vėl suglaus pečius 
abejingasis su pasiryžėliu, 
paklydėlis su teisiuoju, silp
nas su stipriuoju. Visus su
vienys tas pats tikslas ir min
tis. O tai jėga, kurios neįvei
kė Sausio 13-os naktį plieni
nės pabaisos, prieš kurią su
drebėjo ir dresiruoto žudiko 
ranka.

Gaila, žinoma, kad ne kiek
vienas mūsų išeivijos atstovas 

dvi seserys eucharistietės sės. 
O. Mikailaitės priežiūroje. 
“Caritas” išleido Kaune I lai
dą 30,000 tiražu. Tuo norėta 
paminėti Nek. Pr. Mergelės 
Marijos seserų vienuolijos 
steigėją pal. J. Matulaitį. 
(1993 m. — vienuolijos 75 m. 
sukaktis).

Pirmoji laida išsibaigė grei
tai, nes mokytojai bei kateke- 
tai knygelę vartojo su jaunes
niais vaikais. Patiko ji vai
kams, nes patys gali ją nuspal
vinti. 1994 m. pavasarį išleis
ta antra laida 20.000 tiražu. 
Tokios rūšies medžiaga šiuo 
metu labai reikalinga Lietu
vos vaikams, besimokantiems 
tikybos.

Knygutėje autorė trumpai ir 
vaizdingai pateikia vaikams 
pal. J. Matulaičio gyvenimą. 
Išleista minkštais viršeliais, 
16 psl. apimties, kiekviename 
puslapyje dailininkės Inos 
Orinauskaitės ir Audro
nės Mickutės, juodi-balti pie
šiniai, skirti spalvinti. Meniš
kai atliktos iliustracijos pa
pildo turinį, jose yra tautinių, 
religinių motyvų. Aplanko 
iliustracija vaizduoja berniu
ką, laikantį rankose avinėlį, 
o užlankoj — vysk. J. Matulai
čio herbą su įrašu “Nugalėk 
blogį gerumu”.

Knygutėje pateiktos morali
nės vertybės teigiamai paveiks 
vaikų jausmus, o spalvinimas 
labiau suartins su ja ir paska
tins vėl sugrįžti. Tai vaizdin
ga priemonė kalbos lavinimui.

“Jurgutis” — vertinga sės. 
Onutės Mikailaitės dovana ne 
tik Lietuvos, bet ir išeivijos 
vaikams. Naudotina šeštadie
ninėse mokyklose ir šeimose 
mažiesiems. Knygutė laukia 
mažųjų skaitytojų. “Jurgutį” 
galima įsigyti pas Nek. Pr. 
Mergelės Marijos seseles, 57 
Sylvan Ave., Toronto, Ont. 
M6H 1G4. A. Abr. 

supranta mus čia, Lietuvoje. 
Mes nieko nekaltiname ir ne
priekaištaujame. Juk natūra
lu, kad ir geriausias gerašir
dis negali su kitu dalintis ta 
pačia kančia ar skausmu, 
negali džiaugtis tuo pačiu 
džiaugsmu. Kiekvienam — tik 
savas kryžius. Simonas Kire- 
nietis galėjo Kristui tik tru
putį pagelbėti, bet negalėjo 
už Jį numirti. Taip ir mūsų vi
sų skirtingos sąlygos, gyveni
mo būdas, papročiai, atitinka
mai formuojantys mūsų sąmo
nę ir mąstymą. Juk sakoma, 
kad pripratimas, tai antras 
prigimimas.

Kartais dėl natūralaus ne
sugebėjimo suprasti vieni ki
tus gali atsirasti ir nusivy
limas, ir pasipiktinimas ar
ba net nusigręžimas. Manau, 
kad Lietuvoje gyvenantys 
lengviau supranta išeiviją, 
negu atvirkščiai. Gal ir klys
tu. Rytų ir Vakarų vokiečiai 
trumpesnį laiką buvo išsisky
rę, tačiau tarpusavio supra
timas ir jiems yra problema
tiškas.

— Kodėl tokie aštrūs nesu
tarimai tarp politinių partijų?

— Mus dažnai kaltina politi
nėmis rietenomis, nesutari
mais, kritika, kad esame neat
laidūs, nenorime vienytis ir 
t.t. Tačiau mažai kas supran
ta, kad smerkiama ne kokia 
grupė ar atskiras žmogus, bet 
iš jo kylantis blogis, piktos 
užmačios, nenoras taisytis. 
Kaip gi galima vienytis su blo
gybe, yda, piktavališkumu, jei
gu nematyti net menkiausių 
pastangų ar noro atsivertimui. 
Juk laisva valia — Dievo do
vana — duoda žmogui pasi-- 
rinkti. Net ir Kristus — Am
žinoji Meilė — labiau pasi
lenkdavo prie prašančiojo 
nusidėjėlio ar vargšo, kuris 
parodydavo norą, pastangą. 
Jis susivienijo tik su tuo lat
ru ant kryžiaus, kuris parodė 
gerą valią. Mums jau kartą,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-tno psl.) 

nepakeis net ir politinės 
atmainos nepriklausomame 
Kvebeke.

Nepriklausomybę paskelbu
sio Kvebeko pilietybę bei pa
sus gautų visi šioje provinci
joje gimę asmenys, net ir ne- 
prancūziškos kilmės. Piliety
bė būtų suteikiama ir užsieny
je gimusiem, kai jų tėvai yra 
kvebekiečiai. Pagal dabartinį 
įstatymą Kvebeko piliečiams 
būtų leista turėti ir Kanados 
pilietybę. Net ir pats Kvebe
ko premjeras J. Parizeau to
kiu atveju sakėsi pasiliksiąs 
savo paskutinį Kanados pasą, 
primenantį, kad jis yra jos 
bičiulis.

Premjero J. Parizeau vizi
jos nepriklausomas Kvebekas 
padengtų dalį jam tenkančios 
Kanados skolos. Tad pinigai 
plauktų ne iš Otavos Kvebe- 
kan, o iš jo Otavon. Jis betgi 
nori, kad Kvebekui oficialia 
jo valiuta būtų pripažinti Ka
nados doleriai. Mat pirmieji 
doleriai Kanadoje buvo išleis
ti Montrealio banko. Šiuo me
tu Kanados provincija turi be
veik 110 bilijonų kanadiškų 
dolerių. Jų visų nebūtų gali
ma grąžinti Kanados bankui, 
neįsivaizduojant, kaip ir kuo 
būtų atsilyginta Kvebekui.

Tokias nepriklausomo Kve
beko iliuzijas, pasiūlytas jo 
premjero J. Parizeau, atmetė 
Ontario provincijos dabarti
nis NDP socialistų premjeras 
Bob Rae ir prieš jį šią provin
ciją valdęs Ontario liberalų 
premjeras David Peterson. J. 
Parizeau pasiūlymus, liečian
čius draugiškas Kvebeko ir 
Kanados skyrybas, Bob Rae 
laiko absurdiškomis. Mat jis 
netiki, kad J. Parizeau 1995 
m. laimės skyrybų referendu
mą Kvebeke. Be to, federaci
jos, kaip ir suplaktos kiau
šinienės, negali atskirstyti. 
Galima tik sunaikinti. D. Pe
tersonas priminė, kad kana
diečiai, neišmokę vienybės 
dabartinėje sistemoje, neras
tų jos ir nepriklausomų vals
tybių federacijoje. Karštais 
plojimais buvo sutikti jo žo
džiai, kad dabartinę Kanadą 
sukūrė ir ją pasaulyje išgar
sino Kanados ministerial pir
mininkai, kurių eilėse buvo 
ir prancūziškos kilmės kana- 

kaip rašė vokiečių poetas, bu
vo pasisekę:“... melagiams 
atidavėm savo balsą, vagims 
patikėjom savo turtą, žudikai 
saugojo mūsų miegą.” Deja, ir 
šiandien mažai kas pasikeitė. 
O kad taip nebūtų, taip pat ne
matyti gero noro, jokių pa
stangų. Vėl tas pats kurtumas 
ir aklumas. Tūkstančiai verkia 
kruvinom ašarom dėl negrąži- 
nomos žemės, nuosavybės, in
dėlių nuvertėjimo, nepake
liamų gyvenimo sąlygų, žlug
dymo asmeninės iniciatyvos, 
piktybiško žmogaus pažemi
nimo, niekinimo, dėl pavojin
gų Lietuvos valstybingumui 
sutarčių ir nuolaidžiavimų 
klastingajam kaimynui. Tad 
ar girdi šias aimanas tie, 
kurie neseniai šaukė “vis
kas žmogui, viskas žmogaus 
gerovei”? Ar galėjo dangu
je susivienyti gerieji ir nu- 
puolusieji angelai? Gal kas 
žino gero ir pikto vienybės 
modelį?

— Kokia laikysena turėtų 
būti Lietuvos ir išeivijos tau
tiečių ?

— Vienas poetas kažkada 
rašė: “jeigu jau tavyje įvyko 
apsisprendimas”, “jeigu tavo 
gyvenimas — kopimas į kalną, 
kai viena ranka laikaisi aukš
čiau įkopusio rankos, o kitą 
ištiesi kopiančiam paskui sa
ve, kai, žvelgdamas aukštyn, 
kaskart vis aiškiau išvysti 
šviesųjį saulės veidą..., 
jeigu tavo gyvenimas — kopi
mas į kalną, tai mirt privalai 
tik viršūnėje ...”

Šitaip elgėsi lietuvis po 1918 
m. Vasario 16-sios, taip elgėsi 
partizanas miškuose, šituo ke
liu žengė Sausio 13-sios Lais
vės gynėjai, taip gyvena kiek
vienas dorai, sąžiningai savo 
darbą atliekantis žmogus. To 
paties linkiu ir visiems pa
sirinkusiems, apsisprendu- 
siems, pasiryžusiems už Die
vą, Tėvynė, Tiesą.

diečių.
Kvebeko premjeras J. Pa

rizeau nutraukė spaudos kon
ferenciją, kai jam pradėjo 
trukdyti prancūziškos kilmės 
Michael Jean Charette, pri
mindamas jau kartą separatis
tų pralaimėtą referendumą 
Kvebeke. Šis kritikas jau du 
dešimtmečius išdarinėja to
kius triukus. Jį sustabdė ir 
iš spaudos konferencijos pa
šalino asmeninė premjero J. 
Parizeau apsaugos palyda. 
Dabar priekaištų dėl šio in
cidento pažeriama Ontario 
provincijos policijai, kad 
ji nenumatė tokio įvykio. Esą 
tai buvęs Kvebeko premjero J. 
Parizeau įžeidimas angliško
joje Ontario provincijoje. 
Tačiau faktas lieka faktu — 
abu išsišokėlio vardai ir pa
vardė yra prancūziški. V. Kst.

KLB XV-tosios tarybos trečiosios sesijos suvažiavime, įvykusiame 1994 m. lapkričio 12-13 d.d. Anapilio sodyboje, Missis- 
saugoje, Ont. pranešima daro naujai išrinktas Kanados lietuvių jaunimo s-gos pirm. MATAS STANEVIČIUS (dešinėje); 
priekyje sėdi iš kairės: O. STANEVIČIŪTĖ, L. LIAUKUTĖ, A. KARASIEJŪTĖ, M. STANEVIČIUS, R. KALENDRA, A. 
PAULIONYTĖ ir D. BATŪRAITĖ Nuotr. G. Paulionienės
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Dr. VINCO KUDIRKOS smuikas, saugomas muziejuje-klėtyje Paežeriuose
Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos jaunimas dainavo Toronte
Lietuvos radijo ir televizi

jos vaikų bei jaunimo choras 
lapkričio 22 d. atvyko iš Čika
gos, galima sakyti, tiesiai į sce
ną Toronto lietuvių namuose, 
kur jo nekantriai laukė gau
siai susirinkę muzikos ir dai
nų mylėtojai. Scenoje netru
kus pasipylė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios lietuvai
tės. Iš 36 dainininkių išsi
skyrė tik 2 berniukai. Choras
— tai Vilniaus mokyklų 6-12 
klasių mokiniai nuo 12-18 m. 
amžiaus. Žinoma, teišgirdome 
tik dalį jų, atskridusių gast
rolėms į Šiaurės Ameriką.

Choras, įsteigtas 1979 m., 
žavėjo muzikos mylėtojus dau
gelyje pasaulio šalių. Jų re
pertuaro pagrindą sudaro kla
sikinių ir šiuolaikinių kom
pozitorių kūriniai. Jis pasto
viai dalyvauja Mišiose per 
Kalėdas ir Velykas Vilniaus 
Arkikatedroje.

1990 m. Belgijoje choras lai
mėjo I vietą Europos vaikų ir 
jaunimo chorų festivalyje.
1992 m. Vengrijoje, B. Bartoko 
konkurse jie užėmė II vietą, o
1993 m. Japonijoje vykusiame 
įrašų konkurse laimėjo III 
vietą.

Pagrindinė choro užduotis 
Lietuvoje — daryti muzikinius 
įrašus Lietuvos radijui. Cho
ro dirigentė ir meno vadovė
— Regina Maleckaitė, akom- 
paniatorė — Saulė Kriščiū
naitė ir choro administra
torė — Rasa Gelgotienė, anks
čiau koncertavusi Toronte su 
“Virgo”choru.

Šių gastrolių metu choras 
koncertavo Bostone, Niujorke, 
Putname, Čikagoje, o iš Toron
to dar išvyko į Montrealį, Bal- 
timorę ir Vašingtoną. Dauge
lyje vietų juos globoja ir ren
gia koncertus vietinės, ne lie
tuvių organizacijos.

Prieš koncertą trumpai su 
choro istorija klausytojus 
supažindino dr. Genovaitė 
Bijūnienė ir pakvietė Lietu
vos generalinį konsulą Harį 
Lapą tarti sveikinimo žodį.

$............
Gavėjas:

12.00
... .00

Choro atliekamos dainos 
skambėjo švariu aukšto lygio 
unisonu. Ir suprantama, jie 
repetuoja 3 kartus per savai
tę po 3 valandas pamokoms 
pasibaigus. Žiūrovai atsisto
jimu ir gausiais plojimais iš
prašė dar keletą dainų, ir visa 
salė kartu dainavo paskutinę 
dainą “Lietuva brangi”. LN 
kultūros komisijos pirm. V. 
Kulnys tarė baigiamąjį padė
kos žodį, o narės įteikė gėles. 
Maironio mokyklos vedėja G. 
Paulionienė su keletu jaunų 
mergyčių nuoširdžiai pasvei
kino chorą ir įteikė dovanė
lių.

Tokie Lietuvos jaunimo gru
pių atsilankymai yra puiki 
proga išeivijos jaunimui ir 
moksleiviams bendraamžiams 
pabendrauti vieniem su ki
tais. Čia išeivijos bendruo
menei vienas iš atsakymų kaip 
mūsų jaunimas gali bendrauti 
su Lietuvos jaunimu ir palai
kyti ryšius su Lietuva. Tačiau 
tenka apgailestauti, kad tos 
galimybės neišnaudojamos. 
LN kultūros komisija parū
pino 100 nemokamų bilietų 
Maironio mokyklos moki
niams, bet atėjo tiktai vienas. 
Vis klausiame, kodėl mūsų 
jaunimas nedalyvauja? Gal tai 
buvo nepatogi diena, gal per 
vėlus vakaras, o gal kitokios 
priežastys? Tuo tarpu salėje 
sėdėjo apie 300 žmonių, tik 
nedaug jaunimo.

Po koncerto viešnios buvo 
pavaišintos LN kultūros ko
misijos paruošta šilta va
kariene ir išskirstytos į šeimas 
nakvynei. Kultūros komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
torontiečiams, taip gausiai 
ir noriai atsiliepusiems į mū
sų prašymą apnakvinti cho
ristus. Atsiprašome tų, ku
riems dainininkių šį kartą ne
beužteko.

Genovaitė Bijūnienė

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

15.00
... .00



Rudens paroda Anapilyje
IRENA RAŠKEVIČIENĖ

Kapinių lankymo dieną, 
1994 m. spalio 30, Anapilio pa
rodų salėje KLK moterų drau
gijos Anapilio parapijos sky
rius surengė dailės parodą. 
Joje dalyvauti buvo pakvies
ti trys tautodailininkai: Va
lentina Balsienė, Audronė 
Kazanavičienė ir Petras Mar- 
kuškis. Dėl nenumatytų aplin
kybių V. Balsienė nepajėgė 
pristatyti į parodą savo ke
ramikos kūrinių, tačiau paro
dos salę pilnai užpildė A. Ka- 
zanavičienės meninės teksti
lės ir P. Markuškio meniniai 
medžio darbai.

Nors labai skirtingos skulp
tūros ir tekstilės medžiagos, 
tačiau skoningai suderintos, 
parodoje sudarė gražų vienti
są ansamblį, kurį puikiai pa
demonstravo abu menininkai 
šioje parodoje.

Audronės Kazanavičienės 
sukurti spalvingi kilimai, 
juostos, šiaudinukai, bei na
tūralių augalų atvirukai — 
gražus neišsenkančių lietu
vių liaudies meno tradicijų 
tęsinys.

Menininkė, gimusi Kaune, 
mokėsi Saulės gimnazijoje. 
Karo nublokšta į Vokietiją, 
tęsė mokslą Braunšveige. 1947 
m. išvyko į Kanadą, kur atliko
darbo sutartį, rasdama šiek 
tiek laiko savo pomėgiui — 
piešimui. Po metų atsidūru
si Toronte ir kiek padirbėju
si, įstojo į meno mokyklą. 1951 
metais sukūrė šeimą.

Įgimta meilė menui ilgokai 
slypėjo Audronės Kazanavi
čienės sieloje, kol atsitikti
numas sužadino norą dirbti 
kūryboje. Ji pati pasakoja: 
“Po gana ilgo laiko sutikau 
O. Teseckienę, ir ji mane pa
kvietė įstoti į Tautodailės 
institutą. Sutikau. Ji mane 
pristatė dail. A. Vaitonie- 
nei. Prasidėjo darbai, kurių 
aš niekad nė nesapnavau, kad 
galėsiu padaryti”.

Ši paroda įrodė A. Kazana
vičienės valią nepasiduoti 
pirmai nesekmei, įrodė jos 
kantrybę ir meilę darbui. Jos 
kilimai gerai techniškai atlik
ti, skoningai sukomponuoti 
daugiausia lietuviška tema
tika, šiltai nuteikia spalvų 
darnumu, jaukumu.

Juostos ilgos ir trumpesnės 
— suvenyrinės juostelės, aus
tos daugiausia rinktine ir kai
šytine technika. Jų kompozici
ja darni, lietuviškų raštų. Kai 
kurie ornamentai originalūs, 
sukurti autorės. Juostos, aus
tos baltame dugne, išrenkant 
spalvingą raštą. Ypač puoš
nios ir spalvingos kaišytinės 
juostos. Rištinių kilimėlių or
namentika ritminė, simetriš
ka, spalvos šviesios, skaid
rios. Įdomiausi ir spalvingiau
si gobeleno technika austi ki
limėliai, sudėtingo piešinio 
kompozicijos: “Jūratė ir Kas
tytis”, lyriški peizažai, paukš
čiai. Gobelenai išausti smul
kiai, kruopščiai ir tvarkingai, 

Kenčiančioms motinoms ir raudančioms žmonoms

Paversk mane, Viešpatie
Nevystančiu žiedu. 
Paverski paukščiu, 
Kurs giedot nesiliautų, - 
Amžiams, kartoms. 
Visatai ir dangui 
Apie Tavo gerumą. 
Apie didžiąją meilę 
Neklusniai žmonijai. 
Kasdien vis naują. 
Skambiausiąjį himną 
Garsiai giedotų. 
Niekados nesustotų . . .
O kad būčiau banga. 
Kuri niekad nedūžta. 
Nei į pakraščio uolą, 
Nei į rifą koralų, 
Kad per platumas risčiaus. 
Ir su vėjais 
Ligi pat horizontų, 
Iki pat tolimiausios 
Akiračio juostos 
Nuolatos vis kartočiau:
- Koks Tu, Viešpatie, geras!
- Koks esi gailestingas . . .
Kad į arfą pavirsčiau, 
Šimtastygę, galingą, 
Ir be pirštų vaidilos, 
Be dainiaus gabumų 
Negirdėtas gaidas, 
Nuostabiausias natas, 
Širdies pagimdytas,

Lyg užburtus žodžius - 
Tau vis šlovę giedočiau 
Apie didžią galybę, 
Grožį beribį,
O svarbiausia gi-MEILĘ . . .
O LABIA USIALUŽ MEILĘ, 
Sukūrusią dangų, 
Žemę ir saulę. 
Tėkmę šaltinio 
Ir sielą nemarią. 
Kurią saugai,
Kaip motina kūdikio žingsnį, 
Sužadėtinio meile.
Dėkoju Tau, Viešpatie, 
Už pavasarį žalią, išganymo 

viltį,
Galaktikų tolį
Ir už mažą smiltelę . . .
Neleiski pražūti 
Smilgai prie kelio, 
Išmirti tautoms, 
Lietis kraujo upeliams. 
Neleisk veržtis pykčiui, 
Daužyt vyrams žmonas ir 
Mėtyt vaikus 
Tarsi malkas prie kelio. 
Malšink motinų skausmą, 
Laikyk savo rankoje Nemuno 

šalį
Ir sielvarte skęstantį 
Visą pasaulį . . .

Kun. K. J. Ambrasas,
1994.08.26

įvedant daug spalvų niuansų, 
bei rištinių spurgų reljefą. 
Visuose Audronės Kazanavi
čienės darbuose, įskaitant ir 
šiaudinukus, jaučiamas ryšys 
su Lietuva, meilė jos gamtai, 
meilė lietuvių liaudies meno 
tradicijoms.

Didesnę parodos dalį suda
rė Petro Markuškio kūryba, 
nepaprastai gausi ne tik kie
kybe, bet ir darbų įvairove. 
Čia buvo rodoma daugiausia 
medžio darbų, keletas akmens 
baldų ir net riešuto minia
tiūrų.

Petras Markuškis taip pat 
gimęs Lietuvoje, Panevėžyje. 
Dar vaikystėje pajuto pomėgį 
dailei ir būdamas ketvirtame 
skyriuje, jau piešė dekoraci
jas vaidinimams. Tačiau, pa
klusęs tėvo valiai, pasuko ne 
į meno mokslus, bet priešin
gai — tapo buhalteriu, tėvo 
darbų pagalbininku. Tik kilęs 
karas Petrą išskyrė su tėvu, 
kuris buvo ištremtas į Sibirą, 
o jis pats atsidūrė Vokietijo
je. Vėliau išvyko į Kanadą pa
gal sutartį miškų darbams. Ją 
atlikęs, atvyko į Torontą ir 
daugiau kaip trisdešimt metų 
dirbo alaus gamyklose. Lais
valaikius praleisdavo kurda
mas medžio ir akmens dekora
tyvinius baldus, atlikdamas 
juos sudėtinga ir sveikatai 
kenksminga technika.

1986 m., tapęs pensininku, P. 
Markuškis, turėdamas dau
giau laiko, ėmė intensyviau 
dirbti savo pamėgtoje srity
je, tik dėl sveikatos sumaži
no darbus iš akmens. Anksti 
pamilęs gamtą, tebekeliauja 
vasaromis po plačiąją Kana
dą, JAV-bes ir Afriką.

Nuostabi Petro Markuškio 
meilė gamtai, išreikšta jo kū
riniuose, stebino ne vieną pa
rodos lankytoją. Paukščiai, 
žvėreliai atvaizduoti nepa
prastai natūraliai. Kruopš
čiai išstudijavęs, pažinęs fau
ną, atkurdamas ją medyje, jis 
įdeda nemažai savo kūrybos 
įdomiai ir gražiai įkompo
nuodamas į natūralią medžio 
šaką ar nuolaužą, suteikia 
kūriniui gyvybės, tikrovės. 
P. Markuškis be apvalios 
skulptūros parodoje išstatė 
ir reljefinių, plokštuminių 
darbų. Pats prisipažįsta, kad 
nėra lengva gamtovaizdį at
likti medyje, tačiau jis pui
kiai įveikė šį sunkumą ir jo 
peizažai tonų atžvilgiu gra
žiai išspręsti panaudojant 
įvairią medieną, jos kryptį. 
Įdomūs jo paspalvinti darbai. 
Ypač traukia dėmesį gatvės 
namų kompozicija. Taip pat 
gražūs tekinti medžio darbai. 
Išradingai parinkdamas me
dieną ir jos tekstūrą sukūrė 
dailių, aptakių formų indų, 
vazų. Savotiškai įdomios jo 
miniatiūrinės galvutės iš kie
to riešuto, kurios parodė au
toriaus ieškojimus, atkaklius 
bandymus išreikšti savo su
manymus įvairiose, kad ir sun
kiai įveikiamose medžiago

se. Darbų gausybė, jų kruopš
tus atlikimas taip pat įrodo 
P. Markuškio darbštumą, neiš
senkamą kantrybę. Jo kūryba 
verta atskiros studijos, — čia 
neįmanoma jos išnagrinėti.

Abu tautodailininkai — 
Audronė Kazanavičienė ir 
Petras Markuškis — dar vai
kystėje pajutę pomėgį dailei, 
gyvenimo sąlygų neglostyti, 
poilsiui pasirinko meninę kū
rybą, kuriai atiduoda nesu
skaičiuojamas valandas. P. 
Markuškis, giliau įaugęs į Ka
nados žemę, ją pamilo su visu 
jos turtu —r flora ir fauna, ką 
jis atskleidė šioje parodoje 
šalia A. Kazanavičienės, te- 
bekuriančios lietuviškoje dva
sioje. Abiejų pasaulio kultū
rų draugystė mažoje žemės 
planetoje, didžiojoje Anapi
lio parodų salėje buvo puikus 
kultūrinis renginys.

Parodą atidarė A. Sungailie- 
nė, daug dėmesio ir rūpesčio 
jai skyrusi kartu su Anapilio 
parapijos skyriaus moterimis. 
Negailėdama savo brangaus 
laiko, nuoširdžiai padėjo reng
ti parodą, suteikti jai šilumos 
ne tik gražiai apipavidalinda
ma parodą gražiomis rudens 
spalvų puokštėmis, bet pasi
rūpindama ir kava.

Netolimų laikų politika
Spaudoje matėme vienokius 

ir kitokius išsitarimus dėl A. 
Stulginskio konstitucingumo 
kaip pirmojo Lietuvos prezi
dento. Tikslų ir aiškų šio klau
simo atsakymą, kuriam su
prasti nereikia diskusijų, 
randame V. Vaitiekūno “Vi
durnakčio sargyboje” (II t., 
320 psl.). Ten (ir pirmame to
me) yra sukaupta gausybė Lie
tuvos valstybingumui ir oku
pacijų sunkumams pažinti 
įvairios medžiagos.

Suprantame, kad kiekvie
no archyvo sudarymas, jo ap
sauga ir išlaikymas reikalau
ja kruopštaus darbo ir dide
lių sumų. Tačiau archyvais 
naudojasi mažas skaičius žrpo- 
nių ir kartais vienas kitas net 
paabejojame, ar įdėtas triūsas 
bei pinigas prilygsta atneštai 
naudai. Panašiai galime pagal
voti ir apie dvi paskutines “Į 
laisvę” fondo išleistas knygas. 
Tai Vytauto Vaitiekūno “Vi
durnakčio sargyboje” I ir II 
tomai, 372 ir 376 puslapiai. Šie 
puslapiai yra sklidini Lietuvą 
liečiančių akademinių svars
tymų ir dešimtmečius užsitę- 
susios okupacijos rimtų stu
dijų. Tai ne pramoginiai skai
tiniai, nors jie yra patrauklūs 
kiekvienam, netolima praeiti
mi besidominčiam.

Knygų leidėjai gali tikėtis 
atgauti tik mažą išlaidų dalį, 
bet intelektualų, ypač istori
kų ir sociologų tarpe, šiandien 
ir ilgai ateity jiems bus jau
čiama pagarba. Visi dvidešimt 
septyni “Į laisvę” fondo leidi
niai yra akademinio-istorinio 
pobūdžio, nors kai kurie, ypač 
lietę partizanus, susilaukė 
labai plataus dėmesio. Kas su
sipažins su šiom abiejom kny
gom, lengvai supras, kad jų 
paskelbimas buvo mūsų kultū
rai būtinybė.

Autorius — teisininkas, iki 
1940 m. Lietuvos krikščioniš
kosios darbininkijos vienas 
iš vadovų, pirmosios bolševi
kų okupacijos metu pasitrau
kęs į Vokietiją, vėliau nacių 
kalinys, miręs 1984 m. spalio 
26 d. New Jersey. JAV išgyve
no 35 metus, likęs ištikimu 
Lietuvai ir miręs jos piliečiu. 
VLIKo narys, katalikų intelek
tualas, rezistentas, politikas, 

.demokratijos teoretikas, dau
gelio raštų autorius. Jis paliko 
begales straipsnių, studijų,

Toronto “Gintaro” ansamblio dainininkai, nuotaikingai įsijungę “Palan
gos Juzės” pasirodyme 1994 m. gegužės 14 d. Filadelfijoje

miesto bibliotekos Nuotr. Alf. Laučkos

paskaitų, laiškų, protokolų. 
Šiuose dviejuose raštų tomuo
se yra sukaupta tik nedidelė 
medžiagos dalis.

Pirmame tome dvidešimties 
puslapių apimty nagrinėjama 
sovietinė tautžudystė, nuro
dant jos priemones ir bolše
vikinius tikslus. Šią studiją 
seka Lietuvos komunistų par
tijos aptarimas, pradedant 
nuo Rusijos 1903 m. socialis
tų skilimo ir baigiant 1964 m. 
LKP CK sudėtimi. Skaityto
jams būtų įdomūs pirmųjų 
LKP narių sąrašai, taip pat 
ir 1940. VI. 15 buvę komunis
tai. Autorius, matyt, jų nega
lėjo gauti. Sovietinės indokt- 
rinacijos bruožai, Antikristo 
šėlsmas Lietuvoje, kultūrinė 
autorius išryškina svarbes
nius, ypač iki šiol mažiau ati- 
sovietų invazija, okupuotos 
Lietuvos švietimo vaizdas su 
plačia statistika, su univer
sitete ir kitose aukštose mo
kyklose dėstomų dalykų sąra
šais ir savaitinėmis valando
mis, politika, teisė ir ūkis 
okupuotoje Lietuvoje, gyven
tojų statistika — tai pirmo
sios I tomo pusės rimtai, 
kruopščiai, pilnai nagrinėtos 
temos.

Antroji šio tomo pusė skirta 
išeivijos veiklai Lietuvos lais
vės byloje. Čia randame Lietu
vos laisvės komiteto, Paverg
tųjų jungtinių tautų tikslus 
ir darbus, Kersteno rezoliuci
jos rezultatus. Šiuos vienetus 
ir jų veiklą vieni esame pamir
šę, kiti visai nieko apie juos 
negirdėję. Tada ateina eilė 
tautinės bendruomenės išliki
mo problemai. Čia randame vi
są Lietuvių chartos istoriją. 
Seka teisės klausimai ir mus 
liečianti tarptautinė politi
ka, kaip pvz. Jaltos konferen
cija, Ostlandas, Vienos ir Hel
sinkio pasitarimai, antvalsty- 
bės mintis.

Antrąjį tomą sudaro siaures
nės, bet gyvesnės ir aktuales
nės temos. Štai metinės politi
nės apžvalgos iš 1974-1982 lai
kotarpio. Išeivija tuo metu ne
paprastai domėjosi besipinan
čiu pasaulio politiniu gyveni
mu, nes jo žingsniuose ieškojo 
Lietuvai vilčių. O kiek šian
dien apie tai prisimename? 
Šios apžvalgos, užėmusios 130 
puslapių, yra lyg tų laikų pa
saulio sąžinės sąskaita. Ap

žvalgas seka neplatus (23 psl.) 
krikščioniškos socialinės eti
kos skyrelis, tada ateina Lie
tuvos praeities vaizdai, kaip 
Steigiamasis seimas, Krikščio
nių darbininkų sąjunga, tauti
nis liberalizmas Lietuvoje, 
Lietuvos nepriklausomybė re
voliucijos paunksmėje. Išeivi
jos bendravimas su okupuota 
Lietuva mūsų tarpe susilaukė 
aštrokų išsitarimų, ir štai V. 
Vaitiekūnas nurodo aštrumo 
priežastis bei tada bendravi
mui tinkamus kelius.

Tomas baigiamas netolimos 
praeities veidais — Juozas 
Lukša, Aleksandras Stulgins
kis, Pranas Dovydaitis, Myko
las Krupavičius, Juozas Bra
zaitis. Neilgose apybraižose 
dengtus, šių asmenybių bruo
žus, jo paties pastebėtus.

Savo darbuose autorius vi
sur ieško priežastingumo. Šiuo 
metodu jis LKP atveda iš Lie
tuvoje 1893 m. pogrindy įsistei
gusios Lietuvos socialdemo
kratų partijos, kurios kraštu- 
tinieji metėsi į suskilusios 
RSD partijos Lenino grupę. 
Tai daugiausia aplenkėję Vil
niaus lietuviai ir gudai drau
ge su Vincu Mickevičium-Kap
suku ir Zigmu Aleksa-Angarie- 
čiu. Nors 1917. X. 23 Leninas 
patvirtino lietuvių bolševikų 
sekcijos laikinį centro biu
rą, LKP savo istoriją pradeda 
nuo 1918 m. spalio 1-3 d.d. Vil
niuje įvykusio Lietuvos-Balta
rusijos komunistų-bolševikų 
partijos suvažiavimo, kuriame 
dalyvavo 34 bolševikai, dau
giausia nelietuviai. Tik tokia, 
svetimų šaknų, partija 1940, 
atstovaujama sukrypėlio A. 
Sniečkaus, galėjo lengva širdi
mi parduoti Lietuvą.

Panašiu metodu autorius 
kildina tautinio liberalizmo 
srovę Lietuvoje iš “Aušros”. 
Tik vėliau joje pradėjo nesu
tilpti pasaulėžiūriškai dife
rencijuota visuomenė. Išsi
skyrė ne tik pasaulėžiūrinės 
grupės, bet ir tautinis libera
lizmas atskilo nuo pozityvisti- 
nio-ateistinio liberalizmo, 
įsisteigus “Vilčiai”, vėliau 
persimetus į 1914 m. pasiro
džiusį “Vairą”. Šioje savo raš
tų vietoje V. Vaitiekūnas smul
kiai nupasakoja tautininkų 
istoriją, Smetonos ir Volde
maro artimą bendradarbiavi
mą, o vėliau atkaklias kovas, 
tautininkų ryšius su valstie
čiais liaudininkais, socialde
mokratais ir krikščionimis de
mokratais. Istorija tęsiama 
iki VLIKo, išryškinami įvai
rūs atskilinėjimai, kaip nacio
nalistai, laisvės kovotojai, 
“Šviesos” sambūris.

“Vidurnakčio sargyboje” yra 
tarsi šio šimtmečio Lietuvos 
istorija. Čia liečiamomis te
momis dažnai išsitaria dauge
lis visuomenininkų ir politi
kų, tačiau ar jie yra tikri, apie 
ką kalba? Abu tomai jiems yra 
labai tinkamas vadovėlis.

Vytautas Vaitiekūnas, VIDUR
NAKČIO SARGYBOJE. “{ lais
vę” fondo leidinys. I tomas 1993 
m., 372 psl.; II tomas 1994 m., 
376 psl. Viršelis — Pauliaus 
Jurkaus. Vytautas Dyvas
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□ KIILTQRNEJE VEIKLOJE
Česlovo Valdemaro Obcarsko, 

Britanijoje gyvenančio poeto, 
rinkinį “Šviesos vandenynas” išlei
do Valstybinis leidybos centras 
Vilniuje, talkinamas brolio Sta
sio Obcarsko ir dail. Rimanto Di- 
chavičiaus. Dalį tiražo autorius, 
gimęs Utenoje 1929 m. liepos 18 
d., padovanojo Lietuvos bibliote
koms.

XVIII-sios Australijos lietu
vių dienos šiemet įvyks Adelai
dėje Kalėdų ir Naujų metų tarpu- 
šventyje. Jas suorganizavo ALB 
krašto valdybos sudarytas ALD 
rengėjų komitetas, vadovauja
mas Vytauto Opulskio, jos na
rio kultūros reikalams. Sis tra
dicinis renginys pradedamas 
gruodžio 27, antradienį, ati
darymu ir baigiamas gruodžio 
31, šeštadienį, Naujų metų suti
kimu. Į Lietuvių dienas įsijungs 
iš Niujorko atskrendantis išeivi
jos lietuvių vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Jis dalyvaus iškilmin
gose pamaldose Adelaidės katali
kų Šv. Pranciškaus Ksavero ka
tedroje ir Australijos lietuvių 
dienų atidaryme. Mišiose giedos 
jungtinis Adelaidės, Melburno, 
Sidnio ir Džylongo lietuvių cho
ras, vadovaujamas Nemiros Ma- 
siulytės-Stapleton. Lietuvių die
nų dalyvių laukia sporto ir dainų 
bei tautinių šokių šventės, Ade
laidės saviveiklinio “Vaidilos” 
teatro paruoštas A. Rūko “Bubu- 
lio ir Dundulio” spektaklis, “Poe
zijos, muzikos ir tautosakos va
karas”, Lietuvos fotomenininko 
Antano Sutkaus nuotraukų ir 
Australijos lietuvių dailės dar
bų parodos, estrados sol. Viole
tos Rakauskaitės-Štromienės kon
certas gruodžio 29 d. ir pramo
ginės muzikos ansamblio “Armo
nika” koncertas sausio 2 d., kai 
daug dvimetinio didžiojo rengi
nio dalyvių jau bus išsiskirstę. 
Dienų programon taipgi yra įjung
tas tradicinis ALB krašto tary
bos narių suvažiavimas. Mažes
nius suvažiavimus galbūt turės 
ir kai kurios kitos organizacijos.

XIV-sis Lietuvių kultūros in
stituto suvažiavimas, įvykęs 1994 
m. spalio 7-9 d.d. Bonnoje, An- 
nabergo pilyje, susilaukė pus
šimčio dalyvių. Jų laukė bendra 
tema “Ir vieni, ir kiti: etninių gru
pių santykiai Prūsų Lietuvoje”. 
Visi ligšioliniai LKI suvažiavimai 
būdavo surengiami Hiutenfelde, 
Vasario šešioliktosios gimnazi
jai priklausančioje Romuvos pi
lyje. Pirmojo suvažiavimo Bon
noje programą sudarė Artūras 
Hermanas ir prof. dr. Manfredas 
Kleinas. Pagrindinis dėmesys šį 
kartą buvo skirtas etninių grupių 
ryšiams Mažosios Lietuvos srity
je. Suvažiavimas spalio 7, penk
tadienį, prasidėjo LKI vedėjo 
Vinco Bartusevičiaus sveikinimu 
dalyviams, įvadiniais prof. dr. 
M. Kleino ir A. Hermano praneši
mais, iš Berlyno atvykusio ger
manisto Leono Stepanausko pa
skaita apie istorinių duomenų 
rinkimą pokalbiuose su senaisiais 
klaipėdiečiais. Tokiu būdu jam 
pavyko papildyti žinias apie ra
šytojo Thomo Manno vasarojimus 
Kuršių nerijoje, ten pasistaty
dintą vasarnamį. Spalio 8, šešta
dienį, A. Hermanas aptarė tikin
čiųjų nesutarimus Klaipėdos kraš
te 1919-25 m., atnešusius priešiš
kumo, bet išvengusius religinio 
skilimo. Bielenfeldietis prof. dr. 
M. Kleinas pabrėžė, kad ribos 
tarp vokiečių ir lietuvių Rytprū
siuose negalima ieškoti remiantis 
kalbomis. Mat etninės mažumos 
tautinį savitumą grindžia ne vien 
kalba, nes jų santykiavimas yra 
neišvengiama dviejų kultūrų san
dūros dalis.

Dvikalbiškumo problemoms 
buvo skirti ir Ullos Lachauer iš 
Mannheimo bei prof. dr. Gerardo 
Bauro iš Bielenfeldo pranešimai. 
Ji kalbėjo apie Lėną Kondrata- 
vičienę, kitus pasienio gyvento
jus, mokėjusius abi kalbas. Jis 
gvildeno vokiškų žodžių, ypač 
terminų įjungimą lietuvių kalbon, 
tautos ir kalbos santykius Klai
pėdos krašte. Paskutinį praneši
mą spalio 9, sekmadienį, apie vai
kų iš Rytprūsių likimą Lietuvoje 
po 1945 m. padarė berlynietė 
Ruth Kibelka, remdamasi tų “vo
kietukų” apklausa, neigiama jų 
patirtimi, atnešta sovietinės 
valdžios, kai buvo sugriauta tra
dicinė kaimo sistema. Po paskaitų 
buvo svarstomos ateities perspek
tyvos etninių santykių tyrimo Ma
žojoje Lietuvoje. Atskirai minė
tinas šeštadienio vakarą sureng
tas mažlietuvių senųjų autentiš
kų dainų koncertas. Jų programą 
atliko Regimantas ir Ingrida Žit- 
kauskai iš Dorsteno, Diana Šedui
kienė ir Rūta Aladavičienė iš Vil
niaus.

Pasaulio lietuvių dainų šven
tei skirtą fotomenininko Antano 
Sutkaus nuotraukų parodą “Pa
saulio lietuvis” surengė Vilniaus 
fotografijos galerija. Jai panau
doti pusšimčio užsienyje gyvenan
čių lietuvių rašytojų, menininkų 
ir visuomenininkų portretai. Paro
da bus perkelta Čikagon.

“Ąžuoliuko” berniukų chorą 
Vilniuje 1959 m. įsteigė Karaliau
čiuje 1923 m. gimęs žydų kilmės 
muzikas Hermanas Perelšteinas 
ir jam vadovavo du dešimtmečius. 
1979 m. jis išsikėlė pas JAV gy
venantį ir sergantį savo brolį, 
Vilniuje palikęs specialią “Ąžuo
liuko” muzikos mokyklą, jos ir 
choro vadovybę atidavęs savo 
buvusiam mokiniui Vytautui Miš
kiniui. Š. m. spalio 15-23 d.d. sa
vaitę trukusiais koncertais “Ąžuo
liukas” paminėjo trisdešimtpenk- 
mečio sukaktį. Dabar jis jau yra 
išaugęs į keturis chorus — ber
niukų, jaunuolių, mišrų ir vyrų. 
Sukakties koncertų šventėn iš 
JAV buvo atvykęs ir “Ąžuoliuko” 
įsteigėjas bei jo mokyklos orga
nizatorius H. Perelšteinas. Ge
dimino kalno papėdėje jau auga 
jo atminimui pasodintas ąžuoliu
kas, o dabar sukakties proga 
pasodintas dar vienas, skirtas 
“Ąžuoliuko” chorų dabartiniams 
ir buvusiems nariams. Mokytojų 
namuose buvo atidarytas “Ąžuo
liuko” klubas. Lietuvos prez. A. 
Brazauskas “Ąžuoliuko” choro 
įsteigėją Hermaną Perelšteiną 
apdovanojo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino III-jo 
laipsnio ordinu.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos centro valdybos inicia
tyva š. m. spalio 8 d. Sv. Kazimie
ro šventovėj Vilniuj paminėtas 
akademijos vicepirmininko, Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provin- 
ciolo, Vilniaus Sv. Kazimiero 
šventovės rektoriaus, fizikos 
mokslų daktaro, kunigo Jono Bo
rutos, SJ, amžiaus penkiasdešimt
metis. Sukaktuvininkas gimė 
Kaune, ten lankė XIII-ją vidu
rinę mokyklą. Baigęs fizikos stu
dijas Vilniaus universitete, J. 
Boruta dirbo Lietuvos mokslų 
akademijos fizikos institute, 1982 
m. apgindamas teorinės fizikos 
doktorato disertaciją. Tarpdie- 
cezinėn Kauno kunigų seminari- 
jon negalėjo įstoti dėl suimto ir 
Sibire iki 1957 m. kalinto tėvo. 
1975 m. J. Boruta pradėjo pogrin
dines teologijos studijas ir trem
tyje laikomo vysk. Julijono Stepo
navičiaus 1982 m. buvo slapta 
įšventintas kunigu. Pastoracinį 
darbą pradėjo dirbti pogrindyje, 
važinėdamas po įvairias Lietuvos 
parapijas, talkindamas vietiniams 
kunigams. 1983 m. jis pakeitė su
imtą “Lietuvių Katalikų Bažny
čios kronikos” redaktorių kun. 
Sigitą Tamkevičių. 1983 m. jis 
pirmaisiais įžadais įsijungė Jėzaus 
draugijon, o po iškilmingųjų įža
dų 1989 m. buvo paskirtas Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provinci
jos provinciolu. 1990-93 m. kun. 
dr. J. Boruta, SJ, buvo Lietuvos 
radijo ir televizijos narys, Lietu
vos katalikų mokslo akademijos 
vicepirmininkas, nuo 1993 m. —ir 
ateitininkų sendraugių dvasios 
vadas. Dabar kun. dr. J. Boruta, 
SJ, dėsto Katalikų Bendrijos is
toriją bei katalikų teologijos ap
žvalginius kursus Vilniaus univer
sitete, tyrinėdamas Lietuvos jė
zuitų istoriją.

Vilniaus grįžimo Lietuvai pen
kiasdešimt penkerių metų sukak
tis iki sekančių metų pavasario 
bus paminėta Muzikų rėmimo fon
do rengiama koncertų serija 
“Musica terrae Vilnensi” (“Mu
zika Vilnijos žemei”). Iki to lai
ko įvairiose Vilniaus krašto vie
tovėse žadama surengti apie 130 
koncertų. Jų ilga serija spalio 13 
d. buvo pradėta dideliu Lietuvos 
menininkų koncertu Trakų kultū
ros namuose. Koncertų progra
mas sudarė Lietuvių muzikų rė
mimo fondas ir kultūros minis
terija. Atlikėjų eilėse yra žy
mieji Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistai Virgilijus Norei
ka, Eduardas Kaniava, Irena Mil
kevičiūtė, Aušra Stasiūnaitė, Vla
dimiras Prudnikovas, balerina 
Loreta Bartusevičiūtė, smuiki
ninkas Raimundas Katilius, pia
nistė Birutė Vainiūnaitė, Lietu
vos muzikos akademijos styginių 
kvartetas, akordeonistų kvinte
tas “Concertino”, ansamblis “Su
tartinė”, “Aidijos” ir “Psalmių” 
chorai. Iš Trakų koncertai buvo 
nukreipti į Vilniaus, Šalčininkų, 
Varėnos, Ignalinos rajonų mies
tus ir gyvenvietes. Nebus užmirš
tos ir lietuviškos salelės Peleso
je bei Gervėčiuose. Koncertus pa
pildys ir religinė vargonų muzika 
šventovėse. V. Kst.
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. 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

V rt, Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

L-r-I 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.

ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo Klivlande 1994 m. lapkričio 12 d. dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Alg. 
Bielskus - gen. sekt., O. Jokūbaitienė, A. Šileika - c. valdybos pirm., M. Leknickas - c.v. vicepirm., V. Adamkus 
ir Elv. Vodopalienė

/•vĮvfvfc LIETUVIŲ 
i KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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.

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

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

ŠALFASS metinis suvažiavimas

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 j

Q\/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Licence
E-2392

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių 
• staliaus darbai .vidaus sienų įdėjimas .dažymas 

X^/ETuV^/ .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.

ALL THE

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 -

C ountry wide
WESTSIDE REALTY INC.

Klivlande 1994 m. lapkričio 12 d. 
sporto vadovų metinis suvažiavi
mas pasižymėjo dalyvių skaičiu
mi (arti 40), o taip pat svarstytų rei
kalų gausa, kuriuos besprendžiant 
būta ir “painiavos”. Susumuojant 
viską — “balansas” vis dėlto užbaig
tas taikiai ir teigiamai.

Suvažiavimą pradėjo centro val
dybos pirm. Audrius Šileika, pa
sveikindamas susirinkusius ir 
kviesdamas našiam darbui. Pre- 
zidiuman pakvietė Narimantą Udrį 
iš Detroito ir Algirdą Veliuoną iš 
Baltimorės pirmininkauti, o Riman
tą Dirvonį iš Čikagos sekretoriaus 
pareigoms. Sudaryta mandatų komi
sija: Elvyra Vodopalienė iš Vašing
tono, Algirdas Bielskus — Klivlan- 
do ir Mindaugas Leknickas — Toron
to. Suvažiavimo darbotvarkė pada
linta į priešpietinę ir popietinę 
sesijas, iš kurių pirmajai vadova
vo N. Udrys, o antrajai A. Veliuo
na.

Praėjusio suvažiavimo protoko
lą perskaičius, kilo kai kurių abe
jonių. Sekretoriams sutikus patiks
linti, jis buvo priimtas. Generali
nis sekretorius Algirdas Bielskus 
pristatė 1995-jų sezono, nors ir ne
pilną, varžybinį kalendorių. Daug 
kalbėjo apie varžybų programas. 
Palietė jaunių klasėse laiko ribą. 
Tai palikta apspręsti sporto šakų 
komitetams. Visa informacija apie 
sekančių metų varžybas jau anks
čiau buvo skelbta spaudoje, ir apie 
tai buvo painformuoti klubai. To
dėl šiuo klausimu nesidomėta.

PLS žaidynės Lietuvoje
Darbotvarkėje įrašytas punktas 

apie V-sias PLS žaidynes 1995 m. 
Lietuvoje išsivystė į ilgas diskusi
jas. Centro valdybos pirm. Audrius 
Šileika suvažiavimui papasakojo 
apie ŠALFASS atstovų (A. Šileika, 
M. Leknickas, Sig. Krašauskas, Vyt. 
Rugienius ir R. Dirvonis) 1994 m. 
liepos mėn. dalyvavimą Lietuvoje 
vykusiuose pasitarimuose su jų 
sportui vadovaujančiais žmonė
mis, įgytą patirtį PLS žaidynių or
ganizavimo reikalais, svarstant 
4 mil. litų biudžetą šventei sureng
ti, mūsų pasiūlymą apsidėti 100 ar 
125 dol. mokesčiu kiekvienam, tuo 
palengvinant žaidynių išlaidoms 
numatyto fondo sudarymą ir kt. Jis 
suminėjo, kad Lietuvoje oficialiai 
buvo pristatyti JAV ir Kanados 
išvykų į V-sias žaidynes organiza
ciniai komitetai, kuriems JAV-se 
vadovauja Algis Rugienius, O Ka
nadoje Mindaugas Leknickas ir kt.

Po A. Šileikos žodžio Algis Ru
gienius pareiškė savo nuomonę. 
Jam atrodė, kad jo vadovaujamas 
komitetas turėtų būti savarankiš
kas ir atsakingas tik metiniam ŠAL
FASS suvažiavimui. Prieita net 
prie klausimo, ar ši c. valdyba po 
šio suvažiavimo bus teisėta, nes 
jos kadencija baigiasi kaip tik šio 
suvažiavimo metu. Kažkodėl čia 
norėta užmiršti, kad 1991 Klivlan- 
do suvažiavime dabartinė c. valdy

ba buvo išrinkta 4 metų kadencijai, 
tačiau suvažiavimo protokole ne
pažymėjus šio fakto, susidarė prie
žastis nesutarimui.

Garbės teismo pirmininko abe
jonėms išblaškyti dėl c.v. kadenci
jos teisėtumo generalinis sekre
torius A. Bielskus buvo jam išsiun
tęs laišką, kurį jis perskaitė ir šio 
suvažiavimo dalyviams. Dabartinė
c. valdyba 1991 buvo išrinkta 4 me
tų kadencijai, nes jau tada galvo
ta, kad naujai išrinktai vadovybei 
šiuo metu nebūtų laiko pasiruošti 
ir pradėti darbus 1995 žaidynėms 
Lietuvoje. Čikagoje buvusiai c. val
dybai, kuriai prieš IV-sias PLS žai
dynes Lietuvoje vadovavo Valdas 
Adamkus, irgi dėl tos pačios prie
žasties ankstesnio suvažiavimo bu
vo suteiktas mandatas 4 metams. 
Šis klausimas užbaigtas, suvažia
vimui nieko nekeičiant, tik kvie
čiant kiek galima geriau atlikti vi
siems priklausančius įsipareigo
jimus.

JAV ir Kanados sportininkų daly
vavimas PLS žaidynėse dar nėra 
galutinai aiškus. Kokiose sporto 
šakose, kokios komandos vyks ir 
pan. turėtų paaiškėti apie 1995 m. 
kovo mėn. Tai lyg ir data apsispren
dimui.

Reikia pastebėti, kad PLS žaidy
nių slidinėjimo varžybos vyks Ka
nadoje 1995 m. vasario 23, 24, 25
d. d. Centro valdybos laiške A. Ke- 
peženui, Lietuvos kalnų slidinėji
mo federacijos pirmininkui, sąly
gos praneštos. Sutikta priimti ir 
išlaikyti 12 iki 15 sportininkų Ka
nadoje. Kelionės Išlaidas į Kana
dą ir atgal apsimoka patys. Jokių 
turistinių grupių ŠfiLFASS-ga neor
ganizuoja ir nesiįitaa jokios atsa
komybės.

Baigiant diskusijas žaidynių klau
simu, Valdas Adamkus siūlė spor
tininkų neapkranti didesniu kaip 
50 dol mokesčiu Lietuvoje organi
zuojamai paramai rengėjams. Ku
rie negalės, stengsis atrasti būdą 
už juos sumokėti. Balys Savickas 
pareiškė, kad šaudytojai, daugiau 
veteranų grupės, dalyvaus PLS žai
dynėse. Pagal Rimą Miečių, Toron
to “Aušra” ir Hamiltono “Kovas” 
organizuos jungtinę krepšinio ko
mandą ir 1.1.

(Bus daugiau)

Lietuvos čiuožėjai antri
Kviestinis pasirodymas pasau

lio dailiojo čiuožimo specialistų 
1994 m. lapkričio pradžioje buvo 
pravestas Kanadoje Red Deer Altą 
(informuoja Toronto “The Globe 
and Mail”, 1994 lapkr. 6 laidoje). 
Varžybose dalyvavo taip pat ir Lie
tuvos atstovai Margarita Drobiaz- 
go ir Povilas Vanagas, laimėdami 
antrąją vietą šokiuose ant ledo.

Pirmą vietą šiose varžybose lai
mėjo kanadiečiai - Shae-Lynn Bou
rne ir Victor Kraatz. Trečioje vie
toje liko USA pora, toliau - Kazachs
tano, kanadiečiai iš Ontario, bri-

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

Lina Kuliavienė
ualis dalyvių, sekančių SALFASS suvažiavimo darbų eigą, iš kairės: R.! 
Kuliavas, J. Kijauskas, V. Adamkus, A. Choromanskis, R. Miečius, Elv. 
Vodopalienė, Sig. Krašauskas ir B. Savickas

tų, vokiečių, austrų, prancūzų, Uk
rainos ir vienuoliktoje vietoje Bul
garijos šokėjai.

Greta vyko laisvo stiliaus moterų 
ir vyrų klasėse asmeninės varžybos. 
Jose dalyvavo ne viena žinoma dai
liojo čiuožimo garsenybė.

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Jaunučių berniukų ir mergaičių E 
“Bantam” (9-10 m.) klasėse pasek
mės buvo gana kuklios. Varžėsi 11 
berniukų ir 13 mergaičių. Iš ber
niukų išsiskyrė Lukas Laniauskas 
(“Žaibas”), sugriebęs 4 čempionatus 
ir turįs gerus duomenis ilgesniems 
bėgimams. Iš mergaičių - ryškiau 
pasireiškė Arija Batūraitė ir Mi
chelle Thorn (abi “Aušra”).

Pačiose jauniausiose berniukų 
ir mergaičių F “Pee-Wee” (8 metų 
ir jaunesnių) klasėse varžėsi 12 
berniukų ir 19 mergaičių. Nors dau
gumai iš jų buvo pirmieji žingsne
liai varžybiniame sporte, tačiau 
entuziazmo jiems tikrai netrūko. 
Berniukų grupėje ryškiai vyravo 
Andrius Stankus (“Žaibas”), laimė
jęs net 5 pirmas vietas, pasireikš- 
damas kaip “sprinteris”-šuolinin- 
kas. Kitas žaibietis Kristupas Mo
tiejūnas pasirodė kaip turįs gabu
mų ilgesniems nuotoliams.

Senjorų-veteranų įvairiose kla
sėse dalyvavo 19 varžovų (12 vyrų, 
7 moterys). Nors nepasiekdami ypa
tingų pasekmių, jie įnešė daug dar
numo į bendrą žaidynių nuotaiką. 
Ryškiau pasireiškė Ričardas Du- 
liūnas (T. “Vytis”) senjorų (35-39 m.) 
klasėje, Vaidotas Vaičiūnas (H. “Ko
vas”) ir Ilona Smalenskienė (“Auš
ra”) veteranų 1A (40-44 m.) klasė
je ir latvis Juris Zivtina - vetera
nų 2A (50-54 m.) Vyriausia moterų 
dalyvė buvo Danguolė Aiderdice 
(H. “Kovas”) - 54 m. ir vyriausias vy
ras - Algirdas Grajauskas (H. “Ko
vas”)-70 metų!

Nauji rekordai
Kaip jau anksčiau minėta, var

žybose buvo pagerinti 6 baltiečių ir 
lietuvių pirmenybių rekordai.

Jau buvo minėta, kad Rodney Al
derdice (H. “Kovas”) pagerino bal
tiečių ir lietuvių rekordą vyrų 5000 
m. bėgime - 15:15.5 min.

Tadas Tamošiūnas (“Žaibas") - 
Berniukų D (11-12 m.) ieties (600 g) 
metimas - 24.10 m. (79’-l”), baltie
čių ir lietuvių.

Christie Robertson (latv.) - baltie
čių mergaičių D ieties (600 g) - 18.50 
m. (67’-8”).

Julija Petrauskaitė (“Aušra”) - tik 
lietuvių mergaičių D ieties (600 g) - 
15.82 m. (5P-11”).

Andrius Stankus (“Žaibas”) - bal
tiečių ir lietuvių berniukų F (8 m. 
ir jaunesnių) šuolis į aukštį - 1.03 m. 
(3’-4.5”)

Kristupas Motiejūnas (“Žaibas”) - 
baltiečių ir lietuvių berniukų F 
800 m bėgimas - 3:05.7 min.

Mergaičių F 4x100 m estafetė - 
1:20.6 min. - Toronto “Vytis” (A. 
Radžiūnaitė, H. Cottreau, V. Valat
kaitė, J. Pacevičiūtė), baltiečių ir 
lietuvių.

Be to, kaip pradiniai rekordai 
laikomos pirmą kartą vykdomų rung
čių pasekmės: baltiečių ir lietuvių 
mergaičių C (13-14 m.) trišuolis - 
7.02 m (23’-05”), pasiekė Venta Ci- 
vinskaitė (“Žaibas”) ir tik baltiečių 
mergaičių D (11-12) trišuolis - 7.74 
m (25’-5”), nušoko Christie Robert
son (latvė).

(Bus daugiau)

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
3 .00% 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 ................. 7.50%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%
4 metų ................. 9.00%
5 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

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

ę' ‘SAMOGmA' Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

ZK- Plėnys
3333 Grassfire Cres., 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 HU RKiERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) . Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382 KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Mes patarnaujame pristatydami maisto komplektus, sudarytus Lietuvoje. Pristatymas 
į namus per 10-14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

DKAIIJA
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 

■P"”' 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ŠVENTĖMS SIUNTINYS nr. 3
Kumpis rūkytas ......................... 2 kg Šokoladas..............................  300 gr
Dešra rūkyta ........................... 2 kg Šokoladiniai saldainiai .............. 1 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg Apelsinai ................ į................. 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 gr Prieskoniai ..............................  200 gr
Kava pupelių.......................... 500 gr Riešutai skardinėje sūdyti   200 gr
Kava tirpstanti ........................ 200 gr

$137.00 
PRIEDAS ‘MM'': šprotai 5 dėž.; mėsos konservai 500 gr, silkės marinuotos 360 gr, 
vištienos sultinys 1 ind - $14 00 PRIEDAS “NN": AsperinasASA 325 mg 
200 tabl import, iš Kanados arba Amerikos - $5.50

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

Skautų veikla
• Skautų-čių Kūčios gruo

džio 4 d., 4 v.p.p. Prisikėlimo pa
rapijos didžiojoje salėje. Progra
moje: Kūčių vakarienė, kalėdinės 
giesmės, draugovių pasirodymai, 
Kalėdų senelis. Pasiruošimo dar
bai - nuo 1 v.p.p.. Maistas sune
šamas 2 v.p.p. Uniformuoti renka
mės 3.30 v.p.p.

• “Rambyno” tunto tuntinin- 
kas, v.s. Algis Senkus dėl persi
kėlimo dirbti į Lietuvą nuo gruo
džio 31 d. iš tuntininko pareigų 
pasitraukia. Kaune jis dirbs fi
nansų direktoriumi “Kraft Foods” 
bendrovėje.

• Nuo 1995 m. sausio 1 d. 
“Rambyno” tunto tuntininku bus 
s. Marius Rusinas.

• Būdamas tuntininku s. A. 
Senkus ėjo ir Kanados rajono at
stovo pareigas. Jam išvykstant 
šias pareigas laikinai perima VS 
pavaduotojas v.s. R. Otto.

• Broliui Andriui Povilaičiui, 
netekusiam močiutės a.a. J. Ro- 
vienės, “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai reiškia nuoširdžią užuo
jautą. M.

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

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

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

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

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

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

KALĖDINĖ KELIONĖ
per Kopenhagą. Nakvynės nereikalingos.

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
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ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 13 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.plp. Bus galima sutvar
kyti prenumeratas, sumokėti 
skolas, įteikti kalėdinius svei
kinimus, užsisakyti “TŽ” kaip 
dovanų savo bičiuliams.

KVIEČIAME!
Baigiasi 1994 metai, baigiasi 

ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame jų 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” pirmų kartų - 
$30.00. Norintiems susipažin
ti su “TŽ” savaitraščiu, siun
čiame nemokamai keletu nume
rių. “TŽ” yra gera kalėdinė do
vana giminėms, bičiuliams įvai
riuose kraštuose, įskaitant Lie- 
tuvų. 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 šių datų, kad spaustuvė 
galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bend
ras ir atskiri, asmeniniai. Į 
bendrųjį 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.

Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi
rukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$100 - Stasys ir Sofija Rakščiai, Sto
ney Creek, Ont.; $68 - Monika Jasio- 
nytė; $50 - Stasys Paketuras, West 
Lorne, Ont., Antanas Bumbulis, 
Vida ir Robert White, Rima ir Mark 
Dornfeld, Gerda ir Albinas Tarvy
dai; $40 - Alvina ir Vladas Rama
nauskai, Z. Saunorienė ir vaikai, 
Dundas, Ont., $35 - Pajauta ir Al
gis Kaziliai; $30 - Ona Jakimavičie
nė, Irena ir Vincas Ignaičiai, S. V. 
Kneitai, Oshawa, Ont., Juozas Rovas; 
$25 - J. Vaškela, A. V. Poškaičiai, 
V. V. Augėnai, Bronė ir Jonas Stan
kaičiai, Marija ir Pranas Šiūliai, 
Hamilton, Ont., Irena ir Viktoras 
Priščepionkos, Ottawa, Ont, Mary
tė ir Vacys Vaitkai , Wasaga Beach, 
Ont., Eugenijus ir Genė Kuchals- 
kiai, Irena Vibrienė, Genovaitė ir 
Bronius Grajauskai, Hamilton, Ont., 
Aldona ir Jonas Kutkos, Welland, 
Ont, O. ir L. Rimkai, Stasė ir Me
čys Bušinskai, M. ir A. Vaišvilai; 
$24 - Alfredas Bražys ir vaikai; $22 - 
Anelė Puterienė, M. Lazdutis, Ha
milton, Ont, Danutė, Bronius Staš
kevičiai ir Petronėlė Jucevičienė, 
Verdun, Que., Olga ir Mykolas Kri
vickai, Oakville, Ont.

$20 - Aldona Zarembaitė, Prima, 
Bronius ir Alvydas Sapliai, Liudas 
ir Genė Vyšniauskai, Jonas Riauba, 
Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont, 
Veronika Zavadskienė, Winnipeg, 
Man., P. Vitas, Burlington, Ont., 
Izabelė Kandrotienė, J. V. Kėžinai- 
čiai, Hamilton, Ont, Stasys Matu
lionis, Brantford, Ont, Sigita ir 
Vytautas Aušrotai, Olga ir Jonas 
Statkevičiai, Rodney, Ont, Kazys 
ir Elena Gudinskai, Hamilton, Ont, 
A. Žulys, Hamilton, Ont, Onutė ir 
Vincas Naruševičiai, West Lorne, 
Ont., Zuzana, Juozas ir Ramunė Stra
vinskai, Stefanija ir Antanas Petrai
čiai, M. Žaliauskas, Vida, Feliksas 
Mockai ir šeima; $15 - Angelė Gon- 
tienė, Birutė ir M. Z. Romeikos, 
Birutė ir Petras Daržinskai, Magda
lena ir Pranas Krilavičiai, Keswick, 
Ont, Emilija ir Bronius Rakauskai, 
Wasaga Beach, Ont; 12 - B. Girė- 
nienė, Mėta ir Edis Kazakevičiai, 
Stasys Barškutis, Alton, Ont.; $10 - 
Marija Pranaitienė, Genovaitė Bi- 
jūnienė ir šeima, Marija ir Juozas 
Zazeckai, Cambridge, Ont. Adelė 
Gedminienė, Janina Černiauskienė, 
V. S. Matukaičiai, Hamilton, Ont; 
$7-Viktorija Jasiūnienė.

Nori susirašinėti

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo ir 

Karalienės Mortos menėse.

• Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas Į
• 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 

skambinant tel. 416 532-3311 arba T. Stanuliui tel. 416 231-3000. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Bilietai 
parduodami LN raštinėje.

Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1995-tuosius Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

Telefonas <4 “I 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, (į pietus nuo QEW)

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

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

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Istorijos mokytojas Gintaras 
Stadalius nori susirašinėti su Ka
nados lietuviais mokytojais, . Ra
šyti: Gintarui Stądaliui, Narto 
kaimas, 4520 Marijampolės raj., 
Lithuania — Lietuva.

Amerikos lietuvaitė (JAV pilie
tė) norėtų susirašinėti anglų ar 
lietuvių kalba su 55 metų ar kiek 
vyresniu vyru. Rašyti: Julija, P. O. 
Box 210-312, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.

’U

Jei galvojate pirkti 
ar parduoti namą, 
jūs būtinai turite su
žinoti “21 svarbų 
patarimą”, nes tai 
jums sutaupytų tūks
tančius dolerių. No
rėdami išvengti tolimesnių klai
dų, prašome kreiptis dėl nemoka
mos “21 patarimo programos” pas 
namų pardavimo patarėją ir agentą 

RAIMUNDĄ PACEVIČIŲ.
Dėl informacijos skambinti tel. 416 762- 
4200 Toronte, 905 896-3333 Missis- 
saugoje, 905 524-3899 Hamiltone.

Mažosios Lietuvos fondo 1994 
m. lapkričio 5 d. žiniaraštis 
plačiai supažindina fondo na
rius bei rėmėjus su Mažąją 
Lietuvą liečiančia veikla. 
Skelbiama: knygų leidyba, 
remtini projektai, narių pa
sisakymai, susitikimai. Rašo
ma apie lietuvių mokyklas 
Klaipėdos krašte, Lietuvos 
susidomėjimą Karaliaučiaus 
kraštu. Skelbiamos sukaktys, 
premijos, įvairios žinios, mir
tys ir aukos. Prie žiniaraščio 
pridėtas Lietuvos akademikų 
pasirašytas atsišaukimas “Ma
žoji Lietuva neturi būti pa
miršta”, kuriame reiškiamas 
nusistebėjimas, jog Lietuvos 
valdžios ir inteligentijos 
sluoksniuose per menkai sten
giamasi telkti dėmesį mažlie- 
luvių problemoms. Išeivija 
kviečiama piniginėmis auko
mis remti fondą. Gyvenantieji 
JAV-bėse aukas prašomi siųs
ti adresu: R. Buntinas, 908 Rob 
Roy Place, Downers Grove, IL 
60516, USA; kitų kraštų išei
viai aukas siunčia Ievai Ado
mavičienei, 18 Gracemount 
Cres., Scarborough, Ont. M1G 
1K3, Canada. Inf.
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Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas įvyko lap
kričio 27 d., 2.30 v.p.p. To
ronto lietuvių namų Mindaugo 
menėje. Toronto Vlado Pūtvio 
kuopos šauliams įnešus vėlia
vas, kun. V. Volertui sukalbė
jus invokaciją, oficialioje svei
kinimų bei pagerbimų dalyje 
Lietuvos gen. konsulas H. La
pas įteikė p. Firavičienei IV- 
tojo laipsnio Vyčio kryžių, Lie

tuvos prezidento skirtą a.a. 
Antanui Firavičiui, buvusiam 
Tautos fondo įgaliotiniui Ka
nadoje. Įdomią paskaitą skai
tė dr. P. Lukoševičius, ne
vengdamas dėstyti savo požiū
rių į kai kurias šių dienų 
Lietuvos ir išeivijos santykių 
aktualijas.

Meninę programą atliko To
ronto vyrų choras “Aras”, va
dovaujamas muz. L. Marcin
kutės. Visos keturios dainos 
gerai skambėjo. Dirigentė ir 
akompaniatorė koncertą pa
pildė keturių rankų fortepio- 
no sąskambiais. Minėjime da
lyvių galėjo būti daugiau kaip 
du šimtai. Iškilmei vadovavo 
V. Pečiulis. Dl.

f..
A. a. Marijos Kvedarienės 

atminimui Juozas Stanius “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

i

A. a. Valentino Grikiečio at
minimui, užjaiisdamas gyveni
mo draugę Aliciją bei seseris 
su šeimomis Lietuvoje, Stasys 
Matulionis “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

i Moi
A. a. Eugenijos Zilvytienės 

atminimui, užįjausdama sūnų 
Kazimierą Žilvytį su šeima, 
Aldona Falikauskienė, Brant
ford, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEVIENODA ŽINIA

“TŽ” 1994 m. 44 nr. “Kultūrinės 
veiklos” skiltyje išsamiai aprašė 
Lietuvoje plačiai žinomo meno 
rinkėjo ir labdario Mykolo Žilins

ko, mirusio 1992 m., 90-tojo gim
tadienio iškilmingą paminėjimą 
Kaune. Siame aprašyme, greičiau
siai pasinaudojant Vyt. Jakelai- 
čio parašyta M. Žilinsko mono
grafija, sakoma, jog M. Žilinskas 
“.. .milijoninius turtus ... sutelkė 
ir juos Lietuvai atidavė, versda
masis ne tik dailės kūrinių, bet ir 
brangakmenių bei kita pelninga 
prekyba”.

M. Žilinsko profesija yra visiš
kai kitaip nušviečiama Houghton 
Mifflin leidyklos 1993 m. išleis- 
dintame “Insight Guides” kelio
nių vadove “Baltic States”. Šia
me patrauklios išvaizdos ir gau
siai iliustruotame 430-ties psl. 
leidinyje apie Mykolo Žilinsko 
Dailės Galeriją Kaune sakoma, 
kad galerijos mecenatas M. Ži
linskas Rytų Berlyne dirbo sau
gumo viršininku (“a former head 
of security in East Berlin” — 327 
psl.).

Jeigu ši informacija yra klai
dinga, tai atsakingi asmenys tu
rėtų kreiptis į minėtos knygos 
leidėjus ir reikalauti, kad se
kančioje laidoje klaida būtų ati
taisyta. “Insight Guides — Bal
tic States”, leidėjų adresas: Hoe
fer Media (Pte) Ltd., Orchard 
Point, Post Office Box 219, Sin
gapore 9123.

Knygos bendradarbiai Lietuvo
je: “Liberation” bei “Daily Te
legraph” korespondentas ir “Vil
nius in Your Pocket”, “Kaunas in 
Your Pocket” leidinių redakto
rius Matthias Luefkens, Vilniaus 
universiteto geografijos prof. Čes
lovas Kudaba, miręs 1993 m., ir 
buvęs Valstybinės enciklopedijų 
leidyklos direktorius Mykolas Mi
kalajūnas; vyr. knygos redakto
rius— Brian Bell.

V. Priščepionka, Ottawa, Ont.

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. RUČINSKAS,

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.l.s ll,b 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

c(
Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės Kaunan įvienąpusę. Kaina $630 (kan.)

Atostogos paskutinę minutę!
Platus pasirinkimas 1-2 savaitėm.

Norintiems praleisti
Kalėdas ir Naujus metus
FORT LAUDERDALE $569
Išvykimas gruodžio 18 d.
Išvyk, iš Toronto 6 v.r.
Atvyk. į Ft. Lauderdale 9 v.r.
Grįžimas sausio 1 d.
Išvyk, iš Ft. Lauderdale 10 v.r.
Atvyk. (Torontą 1 v.p.p.

LAS VEGAS 3-4 naktys 7 naktys 
TIK SKRYDIS $199 $199 
"SAHARA" $279 $329 
“STAR DUST" $329 $379 
“GOLDEN NUGGET" $379 
įskaitant automobilį
“LUXOR” $439 $479
Kelionė į CANCUNĄ
Tik skrydis 7 naktys $129

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

Kaina - pradedant $599 (JAV)
7 naktys geriausioje kabinoje “Seawind” laive. Išvykimas iš 

Arubos į Curacao, Grenadą, Barbados, St. Lucia, Arubą. 
Tiesioginiai “Sunquest” skrydžiai iki laivo išvykimo vietos 

gruodžio 4 d. $846.
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)

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

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

ar remonto klausimus.
West Realty Inc. Skambinti bet kuriuo metu 

1678 Bloor St. West įstaigos tel. 416 769-1616
Toronto, Ont. M6P 1A9 namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

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

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

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

Ijg DRESHER
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.

Sv. 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 gr
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 gr
4. Daržovių aliejus 2 lt. 10. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 2 kg 11. Aguonų vyniotinis 1 vnt.
6. Miltai 2 kg

2 kg
100 gr

2 kg

1 kg
1 kg
1 lt.
2 kg

S3 - 9.5 kg - $89
5. Miltai
6. Tirpi kava
7. Švieži bananai

Šventinis siuntinys
1. Rūkyta dešra
2. Rūkyta nugarinė
3. Daržovių aliejus
4. Cukrus
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!

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAklJIIyY - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Lapkričio 27, sekmadienį, 
atšvęsta Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventė. Ta proga Lie
tuvos kankinių šventovėje 11 v.r. 
Mišiose iškilmingai su savo vė
liava dalyvavo Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa.

— Lapkričio 26, šeštadienį, pa
laidotas a.a. Vytautas Balčiūnas, 
70 m. amžiaus.

— Gruodžio 4, sekmadienį, mū
sų parapijos salėje sąjūdžio “Už 
gyvybę” nariai pardavinės cister-
sų vienuolių keptus kalėdinius 
pyragus. Pelnas skiriamas “Už 
gyvybę” sąjūdžiui.

— Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokas šiais metais 
ves Vida Valiulienė. Visi vaiku
čius užregistravę tėveliai pra
šomi susirinkti ateinantį sekma
dienį po 9.30 v.r. Mišių parapi
jos klebonijoje pasitarimui dėl 
pamokų laiko.

— Prie šventovės durų šalia ži
niaraščio yra padėta knygelių 
vardu “Advento programa”. Pra
šome pasiimti norinčius, jomis 
pasinaudoti.

— Ateinančią savaitę pradeda
mas parapijiečių lankymas. Pir
miausia bus lankomi Oakville 
apylinkės gyventojai.

— Audimo menininkės Palmy
ros Damijonaitienės austų juos
tų ir takelių bus galima įsigyti 
gruodžio 11, sekmadienį, nuo 9 
v.r. iki 1.30 v.p.p. mūsų para
pijos salėje.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie- 
siams 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.

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

— Mišios gruodžio 4, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Justiną ir Aloy
zą Ramonus, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Bronių 
ir Celiną Ščepanavičius.

Lietuvių namų žinios
— Lapkričio 27, sekmadienio 

popietėje dalyvavo 200 asmenų. 
Pranešimus padarė LN valdybos 
iždininkas Jonas Slivinskas.

— LN valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 8, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gruodžio 6, antradienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje yra šaukiamas LN 
visuomeninės veiklos komiteto 
posėdis. Kviečiam po tris atsto
vus iš šių vienetų: LN moterų ir 
vyrų būrelių, kultūrinės komi
sijos ir socialinių reikalų komi
teto. Negalintieji dalyvauti pra
šomi pranešti T. Stanuliui tel. 
(416) 231-4937.

— Gruodžio 31 d. LN visuomeni
nės veiklos komitetas, vadovau
jamas T. Stanulio, rengia iškil
mingą N. metų sutikimą, kuris 
įvyks Karaliaus Mindaugo menė
je. Šiais metais svečius linksmins 
puikus 13 asmenų orkestras, pasi
žymintis turtingu klasikinės bei 
modernios muzikos repertuaru. 
Stalai rezervuoti, bilietai gau
nami sekmadienio popietėse, LN 
raštinėje tel. (416) 532-3311 arba 
skambinti T. Stanuliui dienos 
metu tel. (416) 231-3000, vaka
rais tel. 416 231-4937.

— Toronto LN kultūros komisija 
turi “Videoteką” — rinkinį Lie
tuvoje pagamintų vaizdajuosčių. 
Dalį jų sudaro vaikams tinkamos 
programos. Tai puiki dovana Ka
lėdų švenčių proga. Vaizdajuos
tes galima pirkti arba nuomoti. 
Kreiptis į LN kultūros komisiją, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6, tel. 769-1266, 762-5419. 
Pageidaujantiems pasiųsime vaiz
dajuosčių sąrašą nemokamai. V.K.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6. 
Norime atkreipti dėmesį, kad 
šiais metais galima paremti auka 
per “United Way” vajų ir lietuvių 
labdaros organizacijas, kaip 
“Labdara Foundation, Ine.” ir kt. 
Kviečiame pasinaudoti šia gali
mybe ir remti lietuviškas orga
nizacijas. Aukotojai gauna atlei
dimą nuo pajamų mokesčio. Dau
giau informacijų galima gauti LN 
raštinėje.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — A. Žiobakas.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — G. Sprainai- 
tienė.

Tremtinių grįžimo fondui 
per KLK moterų draugijos mū
sų parapijos skyrių aukojo: 
$1,000 — A. Katelienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra pirmas 

mėnesio penktadienis. Pirmais 
penktadieniais ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus. Vakare 
Šv. Valanda 7 v., o 7.30 v.v. Mišios. 
Prieš Mišias bus klausoma išpa
žinčių.

— Pirmą mėnesio šeštadienį Gy
vojo rožinio draugija kalba ro
žinį 10.30 v.r., o po rožinio 11 v.r. 
Mišios. Prieš Mišias klausoma iš
pažinčių. Pensininkų namuose
Mišios 5.30 v.p.p.

— Lapkričio 22 palaidotas a.a. 
Pijus Grigas, 77 m.; lapkričio 25 d. 
— a.a. Juozas Milkintas, 69 m.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims, kurias organizuoja KLK mo
terų draugijos mūsų parapijos 
skyrius, vyks gruodžio 2-4 d.d. 
Marylake vienuolyne, King City, 
Ont. Rekolekcijas praves kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Registruo
tis parapijos raštinėj 533-0621 
ar pas skyriaus pirmininkę Ireną 
Vibrienę 416-762-8414.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus metinė šventė su aga
pe įvyks gruodžio 11 d., po 11.30 
v.r. Mišių parodų salėje. Mišio
se dalyvaus skyriaus narės su sa
vo vėliava, apsirengusios tauti
niais drabužiais. Agapė — pietūs 
bus 12.30 v.p.p.

— Platinami bilietai po Mišių 
salėje “Volungės” koncertui, ku
ris įvyks gruodžio 11 d., 4 v.p.p. 
mūsų salėje.

— Kalėdaičiai (Kalėdų plotke- 
lės) jau gaunami zakristijoj sek
madieniais, o kitu laiku parapi
jos raštinėj.

— Mišios gruodžio 4, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Šelmių šeimos 
mirusius; 9.20 v.r. — už a.a. Stasį 
Černiauską; 10.15 v.r. — už a.a. 
Algirdą Strumilą, a.a. Juozą Ma
čiulį, a.a. Alfonsą Jonušką; 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas sekmadienį, gruo

džio 4, įprastu laiku 9.30 v.r. lai
kys kun. A. Žilinskas. Moterų 
draugijos posėdis tuoj po šių pa
maldų.

— Parapijos tarybos posėdis 
gruodžio 7 d., 7.30 v.v.

.— Gruodžio 11 d. pamaldas lai
kys kun. Valdas Aušra iš Čikagos. 
Bus renkamos aukos Vasario 16 
gimnazijai.

— Gruodžio 18 d., 4 v.p.p. bus 
vaikų eglutė. Pamaldas laikys pa
rapijos jaunimas.

— Iš anksto pranešama, kad 
1995 m. vasario 28 d. vėl bus tra
dicinis šiupinys. Daugiau žinių 
apie šį Mažosios Lietuvos bičiu
lių rengiamą šiupinį bus paskelb
ta vėliau.

— Visais parapijos klausimais 
prašome skambinti pirmininkui 
Ernestui Steponui 416-622-5896.

E.J.St.
A. a. Joanos Rovienės atmi

nimui E. Žulienė “Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

A. a. Monikos Bumbulienės 
atminimui Vytautas Urbonas 
“Tėviškės žiburiams” auko-
jo $25.

A. a. Janinos Paketurienės 
atminimui Rūta ir Marius Ru
sinai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Vytauto Balčiūno atminimui 
pagerbti “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $50 - Antanas Bumbulis, P. Z. 
Linkevičiai; $30 - V. O Narušiai ir 
B. Jonaitienė, Regina ir Jonas Žū- 
raičiai; $25 - S. Čepas, B. T. Stanu- 
liai, J. A. Sungailos; $20 - G. B. Trin
kai, R. V. White, dr. Rasa Mažeikai
tė, Sigita ir Vytautas Aušrotai, An
tanas ir Stasė Zimnickai, Birutė ir 
Vytautas Biretos, I. P. Lukoševičiai, 
U. Bleizgienė, S. Radzevičius, A. Pr. 
Augaičiai, V. Ottienė, Adelė Kate
lienė, Joana Bubulienė, F. Timukas, 
J. A. Bajorinai, I. H. Petkai, S. A. 
Kalūzos, A. I. Zalagėnai, O. Z. Gir- 
dauskai, B. S. Prakapai; $15 - Irena 
Ross; $10 - S. F. Kuzmickas, N. Bal
čiūnas, L. R. Gaižučiai, O. Ažubalie- 
nė, B. P. Sapliai, Genovaitė Bijūnie- 
nė, Gr. Balčiūnienė, J. Rinkūnienė; 
$5-V. J. Dimskiai.

Aukas rinko Monika Povilaitienė 
ir Irena Vadauskienė. Joms ir vi
siems aukotojams tariamas nuošir
dus ačiū.

Patikslinimas. “TŽ” nr. 47 a.a. dr. 
Marijos Karkienės atminimui 
pagerbti Sibiro tremtinių grįžimo 
fondui $10 aukojo Liuda Šileikie
nė, ne L. Šlekienė.

ĮORONTO MAIRONIO MOKYKLOS.^,.

džiaugsmas
1994 m. gruodžio 17, šeštadienį, 9.30 valandą ryto 

Prisikėlimo parapijos salėje
Kalėdinė programa: muzikinis veikalas “Užburto medžio paslaptis”, 

vaišės, staigmenos, dovanėlės ir KYX. L Ė D LJ S E N E I— IS 
KVIEČIAMI MAŽI IR DIDELI!!!

Registracija vyksta iki gruodžio 10 d. Toronto Maironio mokykloje šeštadieniais arba skambinti
Birutei Batraks 905 271-1640

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS I
| ANAPILYJE su geru orkestru 
įl gruodžio 31, šeštadienį, nuo 7 valandos vakaro 
$ * Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.

ft * Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
$ * Nemokamos baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
W anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 

vakarais pas ReginąCelejevvskątel. 231 -8832.
ft Visus dalyvauti maloniai kviečia - '«
$ Anapilio parapijos tarybos

W administracinė sekcija

A. a. Vytautas Balčiūnas, il
gametis “Tėviškės žiburių” 
spaustuvės vedėjas, techninis 
šio savaitraščio redaktorius, 
lapkričio 23 d. rytą, važiuoda
mas į darbovietę, staiga mirė 
savo automobilyje prie Anapi
lio sodybos vartų, nuo kurių 
iki tikslo bebuvo likę nepil
na minutė kelio.

Dalyvaujant gausiam būriui 
velionies bendradarbių, arti
mųjų bei bičiulių, budynės 
įvyko lapkričio 25 d. Turner 
& Porter laidotuvių namuose, 
kur prie įėjimo M. Povilaitie- 
nės ir I. Vadauskienės paslau
gų dėka, daugelis vietoj gėlių 
aukojo “Tėviškės žiburiams”. 
Maldas skaitė ir Rožinį kalbė
jo Anapilio parapijos klebo
nas kun. J. Staškus.

Gedulines Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje lapkri
čio 26 d. aukojo Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM, ir kun. J. 
Staškus, pasakęs mirties pras
mę primenantį pamokslą. 
Skaitinius atliko G. Kurpis, 
giedojo sol. L. Turūtaitė, var
gonavo V. Ramanauskas. Po 
Mišių gausūs laidotuvių daly
viai palydėjo velionį į čia pat 
esančias Šv. Jono lietuvių ka
pines, kur po religinių apeigų 
atsisveikinimo žodžius tarė R. 
Sakalaitė-Jonaitienė — “Tė
viškės žiburių” darbuotojų 
vardu, KLK moterų dr-jos Ana-
pilio parapijos skyriaus pirm. 
A. Augaitienė ir J. Andrulis 
— Anapilio parapijos ir velio
nies bičiulių vardu. Žiedų dė
jimas ant karsto ir giesmė “Ma
rija, Marija” užsklendė jaut
rią atsisveikinimo valandą. 
Po to laidotuvių dalyviai su
sirinko į Anapilio parapijos 
salę pietų, kuriuos paruošė 
J. Gurklienė. Valgius palai
mino kun. A. Simanavičius, 
OFM. Už viską našlės vardu 
visiems padėkojo G. Trinkie- 
nė. S.

A. a. Vytauto Balčiūno atmi
nimui Giedra ir Rimas Paulio- 
niai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Vytauto Balčiūno atmi
nimui Vytautas Urbonas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Vytauto Balčiūno atmi
nimui, užjausdama žmoną Ge
novaitę, Liudvika Morkūnienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Dėdės ir krikšto tėvo a.a. Jo
no Lekučio atminimui Benas 
Kušlikis, Grand Rapids, MI, 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
ROYAL LePAGE 
■■■■Mlllllllllllllllllllll

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
Jane-St. Clair, 2 miegamin” . a g didelis kiemas 40x154 
pėdų. Puikus A R D u o 1 ,H“i“ą kartą. Kaina $169,000. 
Visais klausin » *Ą_ll)Us į Teodorą Stanulį tel. 416 231-3000; namų 
tel. 416 231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

| Maloniai kviečiame visus į

| Advento susikaupimo ira //> r- n TA I 
šv. Kalėdų giesmių f%C//V(zaZfl| 

"Manodvasia džiaugiasi Dievu'' I 

1994 m. gruodžio 11, sekmadienį, 4 v.p.p., g 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronte. |

S 
s

s įėjimo auka: $8; vaikams-studentams - $5. Vietos numeruotos.
| Bilietų užsakymai priimami vakarais telefonu: 416 231 -1423.
| Rengia - Toronto lietuvių choras “Volungė”

ATEITININKŲ

įvyks gruodžio 18, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje.

Kviečiame jaunimą, tėvelius ir sendraugius.
Toronto ateitininkai

Audėjos menininkės Palmy
ros Damijonaitienės austų 
juostų ir takėlių bus galima 
įsigyti Anapilio parapijos sa
lėje gruodžio 11 d. nuo 9 v.r. 
iki 1.30 v.p.p. v

Remiantis Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio įsakymu nr. 
59, Kanados lietuvių bendruo
menės nariams, pristačiu- 
siems KLB pirmininko pasira
šytą pažymėjimą, įvažiavimo 
vizos į Lietuvos respubliką 
yra išduodamos nemokamai.

Lietuvos respublikos 
gen. konsulatas

Žurnalui “Caritas” aukojo: 
$11.74 — Ei Matulaitienė 
(JAV); $10 — J. Plečkaitienė, 
A. Sungailienė; $5 — S. And- 
rulienė, V. Knyvaitė, K. Rugie
nė, I. Vadauskienė, D. Vaidi- 
lienė. Žurnalo rėmėjos dėkoja.

Audra Travel Corporation 
organizuotas susitikimas su 
Lietuvos oro linijos LAL vado
vais yra pakeistas. Sekite skel
bimus.

A. a. Marijos Kvedarienės 
atminimui, užjausdami sūnus 
Vytą ir Vaidotą bei jų šeimas, 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$25 — B. Sadauskienė, K. Mar
kauskienė; $20 — Aldona Fali- 
kauskienė, Brantford, Ont.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $1,300 — Staškevičių 
šeima (a.a. Eugenijos Staške- 
vičienės mirties metinių pro
ga); $100 — J. J. Valiuliai, G. 
Sprainaitienė, S. B. Ignatavi- 
čiai (a.a. Mamerto Duliūno at
minimui).

MOTERIS ieško darbo. Galėtų 
prižiūrėti vaikus ar vyresnio am- 
žaus žmones. Skambinti tel. 416 
760-7181.

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.

® MONTREAL
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

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

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

■ “TF/K O MONTREALIO LIETUVIŲ L.I |jr\O 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% Taupymo-special............. . 1.50%
Certifikatus 2 m..... .....  7.00% Taupymo - su gyv. dr......... . 1.25%
Certifikatus 3 m......
Term, indėlus:

..... 7.25% Taupymo-kasdienines.... . 1.50%

1 metų ........... ..... 5.00% Einamos sąsk. ................... . 1.00%
180 d.-364 d. . .....  5.00% RRIF - RRSP -1 m. term. .. . 6.25%
120 d. - 179 d. .....  4.50% RRIF - RRSP - 2 m. term. . . 7.00%
60 d. - 119 d. ..... 4.50% RRIF - RRSP - 3 m. term. .. . 7.25%
30 d.- 59 d.

Nekiln. turto:
1 metų ......
2 metų ......
3 metų ......

..... 4 00% RRIF - RRSP - taup..........

IMA UŽ:

.........  9.00%

......... 9.25%

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3907A Rosemont

. 2.00%

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

10.00- 2.00

3.00- 7.00
2.00- 6.00

EUROPARCEL
\o i .J) ---------------------------------
"T Tj J 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

MONTREALYJEK^j^įĮ
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEZUV
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 

šeštadieniais

Garantuojame greitų, pigų ir patikimų 
SIUNTINIŲ, AUTOMORII.IŲ ir US DOLERIŲ 

persiuntimų Jūsų giminėms ir draugams

9am-8pm
9am-4pm

MUSŲ KAINOS:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 kg $1.15 pilus $10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimą (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).

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

Visi siuntiniai saugiai ir greitai pristatomi tiesiai i VILNIĄ 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 sumai.
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų. 

Siuntinių svorio neribojame. 
Kelių siuntinių iki 50kg bendru svoriu 
pristatymas tuo pačiu adresu - $ 10.

IEŠKAU auklės vaikams, kuri atlik
tų ir namų ruošos darbus. Gali gy
venti kartu arba atskirai. Skam
binti tel. 905 886-6963.
--- -----------------------------------------
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

JUERGEN KOLF, rinkėjas šiuo
laikinių lietuviškų spausdintų 
vokų ar blankų, pradėtų leisti 1990 
metais ir iš Lietuvos siuntinėjamų 
į 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.


