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Pakelti Lietuvai sparnus
Lietuva 1990-taisiais ir Lietuva dabar? Ką apie tai 

galėtų kalbėti atsargūs ir nešališki vertintojai, pastabūs 
Į visų sudėtingų apraiškų teisėjai plačioje jau nepriklau

somo gyvenimo aikštėje?

G
AL iš tikrųjų to reikėtų, gal ne vienas jau pasiilgs
ta kitokio, ramesnio žvilgsnio, apstabdžius kone 
kasdieninius nuotaikų bei pergyvenimų antplū
džius ir įjungus nedažnai vartojamus skaitytuvus, aps

kaičiuojančius, kiek ir kas padaryta, kiek šnekėta, patai
kyta ar pro šalį šauta ir, žinoma, per daug nesigilinant 
į asmenis, kad galima būtų tiksliau ir teisingiau skelbti 
bendrąją visų, ne atskirų grupių ar partijų, suvestinę. 
Mat kai tik paliečiami žmonės, ypač vadovaujantieji, sun
ku pabėgti nuo šališkumo. Šaltesniam susumavimui pa
daryti, nėra abejonės, trukdo dar ir tai, kad 50 metų tru
kusi sovietinė okupacija tautos organizme paliko gilias 
žaizdas, kurios gyja labai lėtai. Tą jaučia tauta, kalba ir 
rašo Lietuvos ir išeivijos spauda. Tai lyg ir sukelia prie
voles tuoj pat, paskubomis apžvelgti tuos skaudžiuosius 
laikus, pergrupuoti žmones, perprasti įvykius bei aplin
kybes, paieškoti kalčių ir kaltininkų, o kartais ir būto, 
ir nebūto. Ir tuo pernelyg įtemptai užsiimant, dargi tebe- 
sėdint senojo biurokratizmo siūbuojančioje valtyje, aps
vaigsta galva, ir nepasiekiami horizontai iš naujo užsi
traukia platėjančių liūnų miglomis. Pridėjus dar regi
mą ir visaip pajuntamą tikrovę - peštynes, sukčiavimus, 
plėšikavimus, vagystes, apgavystes, kyšininkavimus, iš
eikvojimus, bankrotus, moralinį nuosmukį - lengvai gali 
susidaryti (ir susidaro) vienašališkas įspūdis, kad nepri
klausomoje Lietuvoje nedaug kas gero beliko.

T
AI kurtinanti, į akis sminganti, nusivylimus kelian
ti kasdienybė, kuri juo toliau, juo labiau ima už
gožti šviesesnę nepriklausomo gyvenimo pusę. Vis 
dėlto neskaitant didžiųjų renginių, tautą vienijančių ir 

dvasiškai pakeliančių, - visų kitų laimėjimų bei prover
žių krašte ir užsieniuose, atskirų asmenų iškilesnių pa
siekimų yra dar pakankamai ryškiai spindinčių žiburė
lių. Yra dar iš tolo matomų asmenybių, pakilusių į aukš
tumas mokslo, meno bei aplamai kūrybos srityse ir gal 
mažiau pastebimų, bet lygia dalimi nuostabių žmonių, 
kurių paprastas ir įgimtas lietuviškas nuoširdumas, tie
sus bei atviras požiūris lengvai prasiveržia pro šiuolai
kinių madų, įpročių ar kartais ir nesąmoningo pamėg
džiojimo užtvaras. Tai mažai dar aptariama vertybė. Bet 
ji glūdi, ji stiprina tautą, vienu mostu ar kokiu pasiauko
jimu atsveria šimtus neigiamų naujovių. Tai pajėgumas, 
kurį galima būtų kildinti iš šimtmečiais išsaugoto ir dar 
neišnykusio sodietiško būdo. Žvelgdami atgal ir atgal, ma
tysime varganą buitį ir gerą kantrų žmogų, ieškantį ir 
surandantį niūriame gyvenime vis ką nors ir šviesesnio. 
Užtat šiandien įvairių negerovių apraizgyti Lietuvos 
sparnai, nėra abejonės, yra pajėgūs suplasnoti, kad tau
ta kiltų, o tada pasidarytų lengviau ir šviesiau. Klampo
jimas politiniuose ir tik ekonominiuose liūnuose, vienų 
kitus stūmimas į juos - tai ne Lietuvos ateitis. Kas šian
dien negera ir smerktina, nereiškia, kad ir rytoj taip bus. 
Ramina ir poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai: “Nėra 
žmogaus be Dievo, yra tik žmogus, ieškantis Dievo”. Rei
kia tikėtis, kad ta linkme akivaizdžiau pasuks iš vergijos 
išsilaisvinusi tauta. Jau vien tik ieškojimas gali pakelti 
nuleistus sparnus. Č.S.

Kas valdo dabartinę Rusiją?
“The Ottawa Sun” žurnalisto Eric Margolio žvilgsnis į Rusijos valdančiuosius sluoksnius

KANADOS ĮVYKIAI

Liūdna aviacijos šventė
Torontą turbūt labiausiai iš

garsino 1878 m. oficialiai pra
dėta rengti metinė Kanados 
tautinė paroda (CNE), tapusi 
vieninteliu tokio plataus mas
to pastoviu renginiu ne tik Ka
nadoje, bet ir pasaulyje. 1949 
m. CNE programon buvo įjung
ta ir ją kasmet užbaigianti tarp
tautinė aviacijos šventė, su
traukianti dideles minias žiū
rovų. Mat naujausių lėktuvų 
skrydžiai ir drąsiausi aeroba- 
tikos numeriai yra atliekami 
virš Ontario ežero pakraščio 
prie pat CNE aikštės pietinio 
sparno. Žiūrovų skaičių gero
kai padidino ir ten dirbtinėse 
supiltos žemės salelėse įreng
tas provincijos pramogų cent
ras Ontario Place.

Tarptautinės aviacijos šven
tės planuotojams atrodė, kad 
žiūrovus nuo krintančių lėktu
vų nelaimės apsaugos plati On
tario vandens juosta. Tokia iš
vada buvo teisinga. Toronto 
aviacijos švenčių lėktuvų ne
laimėse nuo 1949 m. buvo tik 
labai lengvai sužeisti du žiū
rovai. Daugiausia aukų susi
laukė nukritusių lėktuvų įgu
los nariai ir pilotai. Jų jau žu
vo penkiolika. Skundžiamasi, 
kad aerobatiniuose skrydžiuo
se sunkiau pastebimas tikslus 
žemę pakeitusio vandens nuo
tolis nuo lėktuvo. Esą dėl to 
padažnėja lėktuvo, ypač smin
gančio, atsidaužimas į vandenį.

Didžiausia nelaimė ištiko 
šiemetinę tarptautinę Toron
to aviacijos šventę rugsėjo 3 d. 

popietę, turėjusią palankias 
oro sąlygas ir skrydžiams, ir 
juos stebėjusiems žiūrovams. 
Šventę sudrumsčiusia trage
dija tapo netikėtas Britanijos 
karališkosios RAF karo aviaci
jos keturmotorio sprausminio 
lėktuvo “Nimrod” nukritimas. 
Šio tipo lėktuvai anksčiau bu
vo naudojami povandeninių 
laivų sekimui ir jų sunaikini
mui. Nuo galimų raketinių šū
vių iš povandeninių laivų jie 
yra apsaugoti gynybinėmis ra
ketomis. Jos, iššautos virš 
vandens, skleidžiamu karščiu 
prisivilioja jo siekiančias po
vandeninio laivo raketas.

Britanija dabar turi tris 
“Nimrod” lėktuvus, viso pasau
lio aviacijos šventėse demonst
ruojančius tokį kovos būdą su 
atominiais povandeniais lai
vais. Nė vienas jų, kasmet da
lyvaudamas keliose dešimtyse 
aviacijos švenčių, dar nebuvo 
nukritęs. Kiekviename lėktuve 
yra gerai paruošta rinktinė 
septynių lakūnų įgula.

Toronto aviacijos šventėje 
pagrindinis “Nimrod” lėktu
vo pilotas buvo Dom Gilbert, jo 
pavaduotojas - Glenn Hooper, 
likusią įgulos dalį sudarė skry
džio inžinierius, navigatorius 
ir trys elektroninių ginklų 
technikai. Visi iš aviacijos 
bazės Škotijoje. Parodomasis 
skrydis virš Ontario ežero bu
vo pradėtas normaliai 90 met
rų aukštyje. Normalus atrodė 
ir “Nimrod” lėktuvo gynybinės

(Nukelta į 2-rą psl.)

- SIAME NAME \ |
1908-1909 METAIS GYVENO

Vilniuje, Tilto gatvės pradžioje, stovi šia lenta paženklintas namas
Nuotr. D. Meliūno

Savaitė Lietuvoje
Nutrauktas tilto sprogdinimo 

tyrimas
BNS skelbia, jog Lietuvos 

generalinio prokuroro įstaiga 
nutraukė tyrimus dėl tilto su
sprogdinimo netoli Vilniaus 
1994- m. lapkričio 6 d. Sprogi
mas sugriovė 60 tonų betoninę 
atramą ir 80 metrų geležinke
lio bėgių. Atsakomybę prisi- 
imė “Lenkų tautinio išsilais
vinimo judėjimas”, kurio buvi
mu tyrinėtojai abejoja. Trys 
galimybės buvo nustatytos, 1. 
kad tiltą susprogdino buv. Vil
niaus 0M0N0 nariai, minėda
mi bolševikų revoliucijos 77- 
tas metines; 2. jog tai padarė 
radikaliosios dešinės nariai, 
norintys, kad būtų nutrauktos 
derybos su Rusija dėl karinių 
pervežimų per Lietuvą; 3. ru
sų specialūs daliniai norėjo 
įrodyti, kad pervežimai ne
saugūs.

Užsienio žinių agentūros 
apie Lietuvą

Užsienio žinių agentūros 
rugpjūčio 15 d. paminėjo Lie
tuvos prezidento Algirdo Bra
zausko darbus valdžioje per 
pastaruosius pustrečių metų. 
Agentūros pažymi, kad nepai
sant Lietuvos prezidento pa
žadų, Lietuvoje vis nėra tvar
kos. Cituodamos “Lietuvos 
ryto” dienraštį, agentūros ra
šo, jog sunku tikėtis ką nors 
naujo iš prezidento Brazaus
ko valdžios iki jo kadencijos 
pabaigos. Kalbėdamas per 
Lietuvos valst. televiziją, pre
zidentas Brazauskas pasakė, 
kad Lietuvos valstybė tvirtėja 
ir ūkis sparčiai vystosi. Tarp 
nepaprastų Lietuvos gyveni
mui įvykių jis paminėjo sveti
mos kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos, narystę Europos 
taryboje, Baltijos kraštų ben
dradarbiavimo plėtotę, gerų 
kaimyninių santykių puose
lėjimą su Rusija, Lenkija ir 
Gudija bei NATO (ŠAS) ben
dradarbiavimo taikos labui 
programą.

Lankėsi Indijos pareigūnas
“Lietuvos ryto” žiniomis, 

rugpjūčio 31 d. Indijos vals
tybės ministeris užsienio rei
kalams S. Kurshidas ir Lietu
vos užsienio reikalų ministe
ris Povilas Gylys Vilniuje pa
sirašė dvišalių pasitarimų pro
tokolus. Spaudos konferenci
joje Indijos ministeris teigė, 

kad jo vyriausybę labiausiai 
domina Klaipėdos uostas, kaip 
naujojo “šilko kelio”, kuris 
eitų per Iraną ir Juodąją jūrą, 
dalis. Susitarta, kad į Lietuvą 
atvyks Indijos žinovai ištirti 
galimybes Klaipėdos uostą 
naudoti Indijos prekių per
siuntimui. Jo manymu, Lietu
va turi neišnaudotų gamybos 
pajėgumų, pirmiausia teksti
lės ir maisto apdirbimo pra
monės srityse.

Su Kurshidu buvo aptartas 
Lietuvos prezidento A. Bra
zausko, apsilankymas Indijo
je gruodžio mėnesį ir ateinan
čiais metais Lietuvoje vyk
siantis Indijos filmų festivalis.

Svečias iš Liuksemburgo
Rugsėjo 4-5 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Liuksemburgo didžio
sios hercogystės vicepremje
ras Jacques Poos, praneša 
“Lietuvos rytas”. Susitikime 
su juo Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
jog “Lietuva niekada nesutiks 
būti buferine valstybe tarp 
didžiųjų šalių blokų”. J. Poos 
tvirtino, kad Lietuva gali tikė
tis Liuksemburgo paramos sto
jant į Europos Sąjungą ir ŠAS 
(NATO) ir teigė: “Mes neleisime 
atsirasti jokioms “pilkosioms 
zonoms”.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris Povilas Gylys, suruo- 
šęs spaudos konferenciją su 
svečiu, pažymėjo, kad Lietu
va ir Liuksemburgas galėtų 
bendradarbiauti plėtojant Lie
tuvos telekomunikacijos sis
temą. RSJ
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Negerovės neturėtų užtverti kelio, vedančio į šviesesnę ateitį
Kas valdo dabartinę Rusiją?

Žydai yra supirkę nemažą privatizuotos pramonės dalį
Kelionė į taikos užuovėją

Nematomos rankos kviečiami čia susirinko įvairių tautų žmonės
Mieste ir kaime

Vaikai miesto mokyklose gauna geresnį išsilavinimą
Šeimos - didžiausias mūsų rūpestis

Pokalbis su Vilkaviškio “Caritas” vadove E. Montviliene
Tik lenkų atgimimas didvyriškas?

Knyga, kurioje lietuviai kaltinami liguistu nacionalizmu
Margo gyvenimo atspindžiai

Lietuvoje išleista dar viena B. Railos straipsnių knyga
Artėja Vaikų šventė

Kas dalyvaus, kas ir kaip bus atliekama? ‘daraktoriams’ - šviesiesiems lietuvybės saugotojams praeityje
Nuotr. D. Meliūno

Rusijos prezidento B. Jel
cino sveikatai sunegalavus 
1995 m. liepos mėnesį, staigiai 
prisiminė senieji “sovietiniai” 
laikai ir iškilo keblūs klausi
mai, liečiantys didžiausios pa
saulyje valstybės vadovybę.

Buvo pranešta, kad B. Jelci
nas turėjęs lengvą širdies smū
gį, o spaudoje paskleista nuo
trauka darbštaus prezidento, 
atsigaunančio ligoninėje. Pa
sirodo, kad “Itar-Tass” agentū
ra, turinti glaudžius ryšius 
su KGB ar net esanti dabarti
nės Rusijos saugumo tarnybos 
padaliniu, davė daugiau kaip 
metų senumo nuotrauką. To
dėl prezidentas Jelcinas tu
rėjo pasiaiškinti televizijo
je, o pasaulyje atsinaujino 
spėliojimai apie tikrąją Rusi
jos vadovybę.

Žurnalistas Eric Margolis 
(“The Ottawa Sun”, 1995.VII.24) 
rašo, kad Rusijoje valdžios 
struktūra nėra vertikali, kaip 
daugumoje valstybių. Joje vei
kia įvairaus dydžio, atskiri 
valdymo “ratai”, kurie kartais 
susiduria, kartais jungiasi 
arba buriasi į grupes, o kar
tais atskyla vieni nuo kitų. Jis 
apibūdina pagrindinius šiuos 
“jėgos centrus”.

Pirmutinis ratas esąs prezi
dentūra, būtent B. Jelcinas 
su savo palyda. Svarbiausias 
jų yra neaiškusis generolas 
A. Koržakovas, Kremliaus sau
gumo viršininkas ir jo dar tam
sesnis padėjėjas generolas G. 
Rogozinas, vadinamas juoduo
ju Kremliaus magiku dėl savo 
slaptos veiklos. Šie du gene
rolai esą atlieka panašų vaid
menį Kremliuje, kad kadaise 
Rasputinas pas carą. Taipgi 
veikia aukšto laipsnio parei
gūnai naujoje slaptojoje “GUO” 
- 44,000 darbuotojų saugumo 
tarnyboje, kuri turima klau
symo aparatūra pralenkia net 
KGB ir jau spėjo sukelti Krem
liuje stalinizmo laikus prime
nančią baimę.

Pasak Margolio, trečiasis 
jėgos ratas esąs kariuomenė, 
kuriai vadovauja Rusijos gyny
bos ministeris generolas P. 
Gračevas, svarbus Jelcino rė
mėjas ir karo prieš Čečėniją 
pradininkas. Nėra aišku, kas 
perims KGB vadovavimą iš 
Sergiejaus Stepašino, paša
linto dėl Čečėnijos įkaitų skan
dalo. Minimas generolas M. 
Barsukovas. Naują Užsienio 
žvalgybos tarnybą valdo ga
busis Y. Primakovas, svarbus 
ir dėmesio vertas užkulisių 
veikėjas. Neapkenčiamos Vi
daus reikalų ministerijos, 
turinčios savo kariuomenę ir 
policiją, vadovas taipgi dėl 
nesėkmių Čečėnijos turėjo pa
sitraukti ir buvo nusiųstas 
groti antru smuiku Užsienio 
žvalgybos tarnyboje, kad galė
tų sekti Primakovą.

Didžiųjų aštuonių privačių 
bankų savininkai taipgi turi 
daug galios Rusijoje. Plačiau
siai žinomas užsienyje yra Vla
dimiras Gusinskis. Kiekvie
nas jų turi savo pavaldinius 
bejėgiame parlamente, žinia- 

sklaidoje ir naudingų pareigū
nų tarpe. Dauguma šių finan
sininkų yra žydai, palaiko glau
džius ryšius su Izraeliu, Rusi
jai svarbiu lėšų šaltiniu (kaip 
ir Taivanas Kinijai). Jie yra 
supirkę didelę dalį privatizuo
tos pramonės. Jų pasisekimas 
ir įtaka esą gali pavydžių ru
sų tarpe sukelti naują antise
mitizmo bangą.

Šiuo metu įsigalėję mafijos 
“gangsteriai” sudaro tikrąją 
Rusijos verslo klasę. Yra sun
ku atskirti kriminalistus nuo 
verslininkų. Su jais ir su di
džiaisiais bankininkais glau
džiai bendradarbiauja komu
nistinėje santvarkoje karinį 
pramonės sluoksnį valdžiusie
ji didžiūnai, pasigrobę stam
biausią naftos ir benzino pra
monės dalį.

Maskvos galia menkėja. Nors 
stengiamasi pritraukti atskilu
sius kraštus ir provincijas, jų 
vietiniai valdovai esą dažnai 
ignoruoja Maskvos įsakymus. 
Numatomas B. Jelcino įpėdi
nis ministeris pirmininkas 
V. Černomyrdinas turi kuklų 
užnugarį pramonės didžiūnų

“Draugai tapo ponais”
“Ir draugai tapo ponais”, 

— rašo apie LDDP Maskvos ko
munistų laikraštis “Pravda” 
š. m. liepos 7 d. laidoje: “Gy
venimas parodė, kad toje par
tijoje ideologijos nėra, o yra 
tik partijos narių asmeniški 
interesai. Pasidalinę aukš
čiausias vietas jie tapo po
nais. Buvę komunistai prive
dė kraštą prie ‘laukinio kapi
talizmo’, prie kurio jie dabar, 
savo būsimos konferencijos iš
vakarėse, prisipažįsta. ‘Į vi
suomenę orientuota rinka’ — 
taip jie vadina savo politikos 
pakeitimą, tikėdamiesi susi
grąžinti Lietuvos gyventojų 
daugumos pasitikėjimą. Ta
čiau bedarbystė auga, gamy
ba mažėja, vyksta socialinis 
visuomenės susiskaldymas ir 
nusikaltimų skaičiaus didė
jimas. Be to, laimėję savi
valdybių rinkimus dešinieji 
dėl politinių sumetimų išme
ta LDDP atstovus iš miestų ir 
rajonų valdžios organų, taip 
kaip anksčiau LDDP elgėsi su 
komunistais”.

Panašiai apie LDDP galvoja 
liberalus Maskvos dienraštis 

rate, bet nėra sukaupęs realios 
politinės jėgos.

“The Toronto Star” 1995 m. 
liepos 23 d. taipgi buvo apra
šytas dar vienas asmuo, kuris 
gali turėti rimtą įtaką Rusijos 
ateičiai. Tai generolas A. Le
bed. Jis neseniai atsisakė Ru
sijos karinių pajėgų vado pa
reigų Moldovoje ir ėmė vado
vauti naujai organizacijai - 
Rusijos bendruomenių kong
resui, kuriam priklauso nacio
nalistai, pasiryžę saugoti rusų 
teises savo valstybėje ir buv. 
Sovietų Sąjungos kraštuose. 
Lebed yra vienas trijų popu
liariausių politinių figūrų, - 
rašo žurnalistė Olivia Ward iš 
Maskvos. Jis tikisi laimėti bent 
20% balsų parlamento rinki
muose š.m. gruodžio mėnesį ir 
galbūt vėliau kandidatuoti į 
prezidentus.

Margolio teigimu, B. Jelcino 
sveikata silpnėja, o rinkimai 
artėja. Rusijai reikia patrauk
laus naujo kandidato, bet dar 
tokio nematyti. Tuo tarpu, bai
gia Margolis, gal Rusijai ir 
geriau būti be tikro vado, negu 
su nauju diktatorium. RSJ

“Izvestia” š. m. liepos 4 d. lai
doje. Laikraščio korespon
dentas N. Laškevič rašo: “Val
dančioji Demokratinė darbo 
partija dabar bando pataisyti 
padėtį, vėl skelbdama ištiki
mybę į visuomenę nukreiptam 
ekonomikos kursui, bet vargu 
galės ligi sekančių rinkimų 
ką nors padaryti, kas galėtų 
nepasiturintiems palengvinti 
gyvenimą. Aš apklausinėjau 
savo prenumeratorius, klaus
damas už ką jie sekančių me
tų rinkimuose balsuotų. Pa
siturintieji abejojo, bet ne
turtingieji aiškiai pasisakė 
prieš kairiuosius, buvusius 
komunistus, kurie tikrumoje 
pasirodė esą kieti ‘rinkos’ ša
lininkai ir negailestingi va
dovai”.

Lietuvos ūkiai
Trumpai apie Lietuvos 

ūkius rašo Varšuvos savait
raštis “Žycie Gospodarcze” 
(“Ekonominis gyvenimas”) š. 
m. liepos 2 d. laidoje:

“1989 m. įstatymas buvo šei
mos žemės ūkio Lietuvoje pa-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Baltijos valstybės ir 
Siaurės Atlanto sąjunga

Kanados įvykiai

KAZYS BARONAS, Vokietija

Vokietijos krašto apsaugos 
ministerio V. Ruehe keturių 
dienų viešnagė Baltijos valsty
bėse rodo platų atgarsį Vokie
tijos žiniasklaidoje, nes buvo 
paliestas labai opus Baltijos 
valstybių ir ŠAS (NATO) klau
simas. Specialūs vokiečių 
spaudos korespondentai iš 
Vilniaus, Rygos ir Talino pra
nešdavo pasikalbėjimų smulk
menas, o plačiuose komenta
ruose nagrinėjo Baltijos vals
tybių santykius su Rusija bei 
jų įsijungimą į šią karinę są
jungą. Mestas žvilgsnis į Bal
tijos valstybių karines pajė
gas (stipriausia yra Lietuva), 
o vokiečių televizijoje iš Ta
lino pasirodė ir pats minis- 
teris.

Manding, tarp ministerio V. 
Ruehe ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos Baltijos 
valstybių klausimu įvyko ma
žas nesusipratimas, pareika
lavęs net užsienio reikalų mi
nisterijos įsikišimo (o gal net 
paneigimo?), nes pvz. Miun
cheno liberalinis dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” jau 
rugpjūčio 24 d. antrame psl. 
išspausdino tokiu pavadinimu 
pranešimą: “Ruehe klaidina 
užsienio reikalų ministeriją 
savo pareiškimais apie Balti
jos valstybes”. Toliau rašoma: 
“Bonnos užsienio reikalų mi
nisterija seka krašto apsau
gos min. Volkerio Ruehe vi
zitą Baltijos kraštuose. V. 
Ruehe pareiškimai, atrodo, 
taip buvo suprasti, kad Bal
tijos valstybės, įjungus Vi
durio Europos kraštus į Šiau
rės Atlanto s-gos (ŠAS) eiles, 
atsidurtų tik antroje ar tre
čioje narystės eilėje. Tai yra 
klaidinga. Tokie pareiškimai 
prieštarauja vokiečių užsie
nio politikos linijai. Užs. 
reik. min. Klaus Kinkei tele
fonu pasakė “Sueddeutsche 
Zeitung”, kad Bonnos kelias 
ŠAS (NATO) praplėtimo klau
simu, liečiąs reformuotas 
valstybes, yra labai aiškus: 
naujų narių priėmimas turi 
būti taikos stiprinimo ir pa
stovumo įnašu visoje Europo
je. Mes suprantame mūsų kai
mynių norą tapti ŠAS narėmis. 
Pilkos politinės zonos Euro
poje negali būti.

Laikraštis pridėjo, kad tas 
užs. reik, ministerio papildy
mas lietė ministerio V. Ruehe 
pareiškimą, kad esąs skirtu
mas, svarstant Lenkijos ir Bal
tijos valstybių į ŠAS įstojimo 
klausimą. Tas pats dienraštis 
keletą kartų rašė, kad Vokie
tija atlieka advokato vaidme
nį, gvildenant Baltijos ir Ru
sijos klausimus, o gal net gal
voja apie įtakos sferą Balti
jos kraštuose panašiai kaip ir 
Balkanuose, ypač Kroatijoje, 
slapta remdamas ją ginklais.

Bet spaudos konferencijoje 
Taline V. Ruehe jau “giedojo” 

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! '

kitą giesmę, sakydamas, kad 
baltiečiai pirmiausia turi 
stengtis įsijungti į Europos 
sąjungą, nes Europos apsau
gos struktūra remiasi dviem 
kolonom — atidarymu kelio į 
ES ir dialogu su Rusija. Bal- 
tiečių kelias į ŠAS ir ES yra 
atidarytas, tačiau nenumaty
tas laikas ir eilės tvarka. 
Baltiečių baimė, kad jie gali 
būti išskirti iš Europos apsau
gos struktūros, neturi jokio 
pagrindo. Čia V. Ruehe vėl pa
kartojo Vokietijos užs. reik, 
min. Klaus Kinkelio žodžius, 
kad “pilkųjų apsaugos zonų 
nebus”.

Didelį įspūdį jam padarė 
paskutinių ketverių metų Bal
tijos valstybių plėtotė, taip 
pat Balt-Bat batalionai, ruo
šiami JT taikos reikalams.

Ginkluotų pajėgų klausimu 
pasisako taip pat ir Miunche
no liberalinio dienraščio ko
respondentas iš Talino Stepo
nas Kornelius pažymėdamas, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos daliniai yra gerokai at
silikę nuo ŠAS reikalavimų. 
Tiesa, negalima laukti, kad 
jų ginkluotė siektų Antrojo 
pasaulinio karo metus. Be to, 
tų valstybių karių vidinis gy
venimas yra kryžkelėje, jis yra 
draskomas tarp senos sovieti
nės doktrinos ir Vakarų pa
saulio nuovokos. Girdi, ma
žais žingsniais reikia žygiuo
ti pirmyn. Parama turi eiti iš 
apačios — karininkų apmoky
mu, karių įjungimu į JT dali
nius (juk tas ir vykdoma! K.B.). 
Šešiolika sąjungos valstybių 
nėra priešingos naujų narių 
priėmimui. Tačiau jos visos 
sako, kad ES pirmiausia rei
kia išvystyti naujus santykius 
su Rusija.

“Draugai tapo ponais”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

grindas. Jis davė žemės pa
veldėjimo, bet ne pardavimo 
teisę. Pagal šį įstatymą, per 
penkerius metus įsisteigė 
apie 5200 ūkių. Svarbus že
mės ūkio reformos Lietuvoje 
pakeitimas buvo seimo nuta
rimas duoti kolchozų bei sov- 
chozų darbininkams ir pensi
ninkams teisę turėti 3 ha že
mės.

Tais pačiais metais šiame 
krašte buvo padaryti nutari
mai dėl žemės reformos proce
dūros ir nuosavybės teisių at
gavimo bei ūkio bendrovių 
privatizavimo. Tai sudarė tre
jopą nuosavybės atgavimą 
(teisę atgauti žemę pirmoje 
eilėje gavo jos buvę savinin
kai bei jų palikuonys): tos pa
čios žemės sugrąžinimą, lygia
vertę žemę kitoje vietoje, tei
sę į kompensaciją. Ligi 1994 m. 
pabaigos buvo gauta per 
500,000 žemei gauti pareiški
mų. Ligi šiol įsisteigė apie 
150,000 mažų ūkių su daugiau 
kaip 8 ha vidutiniu plotu”.

Važiuojant autobusu iš Kroatijos sostinės Zagrebo į Medjugorje, teko pamatyti ir garsiąją vasarvietę Dubrovniką

Kelionė į taikos užuovėją
Iš Kanados per Šveicariją, Kroatiją, Bosniją-Hercegoviną į maldininkų gausiai lankomą vietovę Medjugorje

ANELĖ PAJAUJIENĖ

Priartėjo lauktoji 1995 m. 
birželio 16-tosios diena. Susi
rinkusi Toronto orauostyje vi
sa mūsų grupė ir atlikusi rei
kiamus registracinius patikri
nimus, kartu su mūsų dvasiniu 
vadovu kun. Manueliu iš Onta
rio Londono, keliaujame vore
le į orauosčio koplyčią. Trum
pai susikaupiame, prašydami 
Dievo palaimos mūsų kelio
nei, o asmenys, palydėję mus 
iš “Avė Maria” centro duoda 
kai kurių praktiškų patarimų.

Skubėdami padarome gru
pės nuotrauką ir, atsisveikinę 
su išlydinčiaisiais, keliauja
me lėktuvo link. Šveicarų lėk
tuvas gan didelis, talpinantis 
daugiau kaip 200 keleivių. Mū
sų grupės vietos — lėktuvo uo
degoje, o aš su Rasa (savo duk
ra) užimame paskutiniąsias 
dvi prie lango.

Skrendame puikai ir ramiai, 
nuotaika visų pakili. Vis pa
sikalbame su priešais mus sė
dinčiom Liudmila ir Magdale
na. O iš viso šioje kelionėje 
— septynios lietuvaitės.

Ziurichas pasitinka mus jau 
gerokai įdienojus. Laukti lėk
tuvo į Zagrebą reikia tik porą 
valandų. Mūsų grupės žmonės 
skuba išsisklaidyti ir tik prieš 
skrydį vėl visus pamatome — 
iš viso 19 žmonių. Skrydis 
trumpas, jau žymiai mažesniu 
šveicarų lėktuvu.

Zagrebo orauostyje nieko 
daug nesimato, išskyrus ke
letą didelių vienoje eilėje 
išsirikiavusių kariškų malūn
sparnių su UN užrašais.

Po trumpų formalumų eina
me ieškoti koplyčios, kurią 
mums nurodė dar Toronto 
žmonės. Randame ją II-ame 
aukšte, šalia gan didelio 
restorano. Visi suėję sukal
bame dalį Rožinio, kol kun. 
Manuelis pasiruošia šv. Mi-

Lietuvos byla Vašingtone
Buvęs JAV prezidento Bu- 

sh’o spaudos sekretorius M. 
Fitzwater savo atsiminimų 
knygoje, kurioje jis atsklei
dė Baltųjų rūmų užkulisius, 
rašo, kad Baltuosiuose rū
muose įvyko susistumdymas, 
vos ne muštynės, tarp sena
toriaus J. Kemp’o ir buv. vals
tybės sekretoriaus (užsienio 
reikalų ministerio) J. Bake- 
r’io. Š. m. rugpjūčio 26 d. per 
PBS televizijos programą “In
side Washington” buvo pasa
kyta, kad šis sankirtis įvyko 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo vilkinimo.

Prie to delsimo galėjo pri
sidėti ir 1990 m. Lietuvos 
premjerė K. Prunskienė. “Lie
tuvos rytas” š. m. liepos 29 d. 
laidoje cituoja V. Landsbergį, 
kuris pasakęs, kad S. Talbott’o 
ir M. Beschloss’o knygoje apie 
“perestroikos” metus “yra 
fragmentas, kaip Vašingtone, 
Baltuosiuose rūmuose, Lietu
vos premjerė pasiūlė atidė
ti Lietuvos nepriklausomybę 
dvejiems metams, kas buvo 
palankiai sutikta”.

Apie Vakarų nenorą sutikti 
su Lietuvos nepriklausomybe 
“Lietuvos ryto” š. m. rugpjū
čio 5 d. laidoje atvirai pasi
sako prancūzų žurnalistas Y. 
Plasseraud: “... Labai bijome 
permainų, bijome, kad Rusija 
subyrės ir permainos joje su
kels permainas pas mus. Taip 
pat buvo bijoma, kad Sovietų 
Sąjunga subyrės, ir Baltijos 
šalys taps nepriklausomos”.

Čia paminėtų knygų nei To
ronto bibliotekose, nei kny
gynuose kol kas nėra. M. Fitz
water knyga buvo kelis kartus 
komentuojama JAV televizi
joje. J.B. 

šių aukai. Joje visus mus pa
veda Švč. M. Marijos globai, 
kurios statula čia pat ant al
toriaus stovi.

Pajūriu per Kroatiją
Po šv. Mišių keliaujame į 

erdvų laukiamąjį, kad kroatų 
linijos lėktuvas nuskraidintų 
mus į Split miestą — tiesiai 
į pietus nuo Zagrebo. Kelionė 
trunka tik apie 50 min. Nusi
leidę Splite, skubame susiras
ti mūsų tolimesnės kelionės 
vadovę, jau iš Medjugorje. Ir 
jinai jau mūsų dairėsi, tad be
matant surandame bendrą 
kalbą su aukšta, liekna, ilgų 
garbanotų plaukų Marijana.

Susitvarkę su lagaminais, 
einame prie laukiančio mūsų 
autobuso. Vaizdas čia nepa
prastas: netoliese viliojan
čiai mėlynuoja Adrijos jūra, 
apgaubta aukštų kalvų. Prie 
orauosčio pastatų žydi rožės 
bei auga retos, bet puošnios 
palmės. Vadovė praneša, kad 
mūsų laukia įdomi kelionė pa
jūriu.

Tik pajudėjus autobusui 
pasitinka mus neįprasti vaiz
dai. Pro atdarą autobuso lan
gą dvelkia švelnus vėjelis, o 
nuostabus jūros grožis su
kausto mūsų žvilgsnius. Ta
čiau nuovargis įveikia mus, 
nes jau greitai bus para kai 
keliaujame. Kelias vingiuo
jąs!, jaučiam, kad važiuojame 
aukštyn, kalvos^didėja, o to
liese driekiasi dar aukštesni 
kalnai. Pažvelgę stačiai že
myn į jūrą, jaučiamės tartum 
ore pakibę, o už mūsų — raus
va saulė pamažu ruošiasi pa
likti šią nuostabiai saulėtą 
dieną. Po poros valandų ke
lias nusisuka nuo jūros, vaka
rėja, tad nusprendžiam sukal
bėti džiaugsmingąją Rožinio 
dalį, dėkodami Dievui ir M. 
Marijai už šią suteiktą mums 
progą.

Į Bosniją-Hercegoviną
Kelionė tęsiasi. Trumpam 

sustojame prie užeigos ištiesti 
pavargusių kojų. Esame dar 
vis Kroatijoje. Išgeriam vais
vandenių ir atviroje verando
je gėrimės vakaro tyla bei vė
suma. Žvaigždės mirga, aplink 
mus kalvų siluetai, vienur ki
tur gyvenvietės žiburėlis, šuns 
lojimas ar mieguistas paukšte
lio balsas. Netrukus priva
žiuojame Bosnijos-Hercegovi- 
nos sieną. Prie kelio pasitin
ka mus jauni kareiviai, kurie 
trumpai pasikalbėję su mūsų 
vairuotoju greitai praleidžia 
mus. Jaučiame nuovargį ir al
kį, bet štai mūsų vadovė rodo 
į tolumoje spinksinčias švie
sas, kurios liudija , kad jau 
esame Medjugorje.

Nustebę įvažiuojam kaip į 
kurortą. Namų daug, dideli 
su balkonais ir erdviom veran
dom, gėlynais. Visur verda gy
venimas, nors jau artėja vi
durnaktis. Žmonės būreliais 
susėdę prie staliukų, ypač 
daug jaunimo.

Staiga sustojame, ir septyni 
iš mūsų grupės nariai jau pa
lieka savo lagaminus šalia 
esančiame name. Jiems grį
žus dar truputį pavažiuojame 
iki mūsų laikinų šeimininkų 
namo. Tai Nada ir Toni — abu 
aukšti malonių veido bruožų 
kroatai. II-ame aukšte lau
kia mūsų erdvūs kambariai 
su gražiai paklotomis lovy
tėmis. Esame kviečiami atgal 
žemyn į valgomąjį vakarienės. 
Trys dideli pailgi stalai, gra
žiai padengti su gyvų gėlių 
puokštėmis. Į akį krenta daug 
sienose kabančių paveikslų. 
Po trumpos maldos sėdame ir 
stiprinamės, ypatingai džiaug
damiesi skania sriuba.

Rytojaus dienai numatyti 
ankstyvi pusryčiai ir kelionė 

į Apsireiškimų kalvą. Net ne- 

pajuntame kaip praeina nak
tis; atrodo taip greitai iš
aušo rytas.

Į Apsireiškimų kalvą
Rytą atsibundu man įprastu 

laiku, nors didelis laiko skir
tumas. Stebiuosi naujais at
bundančios gamtos garsais. 
Nežinau kokiam paukšteliui 
ar žvėreliui juos priskirti. 
Į visą šią harmoniją įsiter
pia kiek galingesnis gaidžio 
ka-ka-ry-ku!.

Po pirmųjų pusryčių esame 
pakeliui į Apsireiškimų kal
vą. Niekad neįsivaizdavau čia 
esamo gamtos grožio. Einame 
lauko taku, o iš šalių vynuo
gynai, javų ir daržovių skly
peliai, o priekyje didžiulės 
žalios kalvos: kairėje mažes
nė, dešinėje didesnė su masy
viu baltu kryžiumi viršūnėje 
— Kryzevac.

Praėję visus kalvos papė
dėje esančius namus, prade
dame sunkesnę kelionę uolė
tu šlaitu aukštyn. Suskilę uolų 
gabalai, aštrūs įvairiausių for
mų ir dydžio, reikalauja atsar
gumo, o pats jų paviršius nuo 
daugybės čia praėjusių maldi
ninkų žingsnių blizga saulė
je kaip marmuras.

Einame tylėdami ir štai 
priekyje Marijos Rožinio sto
tys, įrengtos atokiai viena nuo 
kitos. Kalbame Rožinį, glamo
nėjami vėjelio ir saulės, o ap
link mus dūzgia bitės virš nuo
stabiai gražių apelsinų spal
vos žiedų, kuriais yra apsipy
lę nedidelio ūgio medeliai.

Baigiame maldą, ne vienas 
šluostydamiesi prakaitą. Esa
me toje vietoje, kur pasiro
džiusi M. Marija, Išganytojo 
Motina, verkė ir sakė: “Vai
kai, taika, taika”. Dar kiek 
aukščiau matyti keletas kry
žių, ženklinančių Jos apsireiš
kimo vietą. Žiūrime žemyn į 
kaimą, ir akys prisipildo aša
rų — nepaprastai gražu; ne
nuostabu, kad Marija pasirin
ko šią vietą.

Lipdami atgal žemyn, pra
silenkiame su įvairiom kal
bom kalbančiais maldinin
kais. Visi mes, nematomos 
rankos kviečiami, susitikome.

Pamaldos
Sekmadienis. Mišios anglų 

kalba numatytos 12 v. Kiek vė
luoja, nes dar neužsibaigusios 
Mišios kroatų kalba. Šventovė 
paprasta, bet erdvi. Priekinė 
altoriaus siena' aukšta ir ap
vali. Dešiniajame altoriaus 
šone stovi stebuklinga Švč. 
M. Marijos statula, skoningai 
papuošta gyvų gėlių puokštė
mis. Į Ją pažvelgus sunku ati
traukti akis — taip dangiškai 
graži ir motiniškai artima. 
Prie altoriaus išsirikiuoja 
didžiulė eilė kunigų, jų tar
pe kun. Manuelis. Žmonių pil
na šventovė, visi gieda bei 
klausosi įdomaus pamokslo.

6 v.v. vėl renkamės ten pat 
Rožiniui, kuriam vadovauja 
vietinis pranciškonas. Vienu 
momentu visi nutyla, ir visiš
ka tyla trunka keletą minučių. 
Tai apsireiškimo Viekai mo
mentas, dažniausiai čia pat 
bažnyčioje šalia altoriaus 
esančiame aukštutiniame 
kambaryje.

Mišias koncelebruoja 22 
kunigai. Evangelija skaitoma 
kroatų, anglų, prancūzų, ita
lų, portugalų ir lenkų kalbo
mis. Po Mišių tęsiamas Roži
nis, po jo — palaiminimas ir 
gydymo maldos, kurių metu 
širdys atsiveria gailestinga
jam Jėzui, norinčiam mūsų 
skausmus ir negalias pakeisti 
meile, ramybe ir gailestingu
mu. Dvasiškai pasistiprinę 
užbaigiame pirmą šios vieš
nagės dieną. Sutarę susitik
ti per pusryčius, kiekvienas 
skirstomės poilsiui.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
raketos iššovimas mažo grei
čio smigimu artėjant prie eže
ro paviršiaus, turėjęs pasi
baigti posūkiu į kairę ir paki
limu į 110 metrų aukštį. Esmi
niu posūkio metu “Nimrod” 
lėktuvas neteko greičio ir ne
atitolo nuo vandens. Sprogo 
be dūmų, išmetęs didelį debe
sį vandens ir metalinių sprogi
mo nuolaužų.

Žuvusius lakūnus ir suskal
dyto lėktuvo liekanas sunku 
buvo surasti narams toj Onta
rio ežero vietoj tamsiame kaip 
naktis dugne. Nelaimę tiria 
iš Škotijos atskridę Britani
jos RAF aviacijos specialis
tai. Jos priežastis galbūt pa
dės nustatyti jau surasta ir 
iš vandens išimta nukritusio 
lėktuvo juodoji dėžutė, savo 
įrašuose registravusi techni
nius variklių duomenis ir įgu
los pokalbius. Toronto CNE 
parodos lankytojams tai iš tik
rųjų buvo liūdniausia aviaci
jos šventė, vienu skrydžiu 
bendrą aukų skaičių padidi
nusi septyniomis iki penkio
likos.

Šiame skyriuje jau teko rašyti 
apie Toronto viešojo susisie
kimo TTC bendrovės dviejų 
požeminių traukinių susidūri
mą rugpjūčio 11 d., kai ten ant 
raudonų šviesų sustabdyto 
vieno traukinio užvažiavo ki
tas, nesulaikytas tokio signa
lo. Skaudžioje nelaimėje tada 
žuvo trys namo iš darbo grįž
tančios torontietės, o sunkiau 
ar lengviau buvo sužeisti 36 
torontiečiai. Dabar paaiškėjo, 
kad antrojo traukinio vairuo
tojas Robert Jeffrey nebuvo 
kaltas.

Kaltė teko ant bėgių įrengto 
automatinio stabdžio ranke
nėlei, išsilaisvinusiai dėl 

AfA 
JONUI SAJAUKAI

mirus Lietuvoje, 
brolį IGNĄ SAJAUKĄ, brolienę ir kitus gimines 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-
^i.:- -a.-L................ ■

O. P. Polgrimai A. J. Ališauskai

AfA 
MATILDAI DUMČIUVIENEI

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui ROMUI 

ir jo šeimai -

D. S. Naikauskai E. Pakauskienė
J. M. Kiziai J. Č. Kūrai

1995 m. rugsėjo mėn. 29 d. sueis dveji metai nuo 

AfA
BRONIAUS KEBURIO

mirties. Šios sukakties proga Mišios bus aukoja
mos Šiluvos Marijos šventovėje, Londone, Ont., 
(1414 Dundas Str. E.) š.m. spalio 1, sekmadieni 
9 vai. ryto.

Maloniai kviečiu draugus ir pažįstamus prisi
minti mano a. a. vyrą Bronių ir kartu su manim už 
jį pasimelsti.

Elena Keburienė, 
Strathroy, Ont.

PADĖKA
AfA 

VIKTORIJA-ELENA PUNIŠKIENĖ,
mylima mama ir močiutė mirė 1995 m. rugpjūčio 10 d.

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos klebonui 
kun. J. Staškui už maldas koplyčioje, atlaikytas Mišias 
ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje.

Dėkojame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, 
išreiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ar per spaudą, už 
Mišių aukas, gėles ir aukas “Tremtinių grįžimo fondui”, 
“Kovai su vėžio liga Lietuvoje” bei “Tėviškės žiburiams” 
velionės vardu.

Ačiū karsto nešėjams, D. Radtkei, giedojusiai Mišių 
metu, B. Stanulienei už maisto paruošimą ir ponioms už 
skanius pyragus.

Su nuoširdžiu dėkingumu. Nuliūdusios dukterys-
Ona Rimkienė, Joana Rudėnienė

ir jų šeimos

sraigto sklendies, kainavusios 
ketvirtadalį dolerio. Dėl jos 
sugedimo automatiniai stab
džiai nesulaikė raudonas švie
sas pravažiuojančio traukinio. 
TTC bendrovės dabar laukia 
55.000.000 dolerių teisme rei
kalaujama kompensacija už 
tris žuvusias moteris ir sužeis
tus keleivius.

Sniego paukščiais yra vadi
nami Ontario provincijoje 
gyvenantys pensininkai, žie
mos mėnesius praleidžiantys 
šiltoje Floridoje. Jų šiltas 
atostogas buvo sudrumstęs 
Ontario NDP socialistų prem
jeras Bob Rae, provincinės 
OHIP sveikatos draudos išmo
kas Ontario gyventojams už
sienyje sumažinęs iki šimto 
dolerių už vieną dieną. La
biausiai nukentėjo pensinin
kai, šaltas Ontario žiemas pa
keičiantys į šiltas Floridos 
vasaras. Ten viena diena li
goninėje kainuoja apie 400 
dolerių. Tiek OHIP drauda 
padengia kanadiečiams ir pa
čioje Ontario provincijoje.

Šią skriaudą pensininkams 
dabar atitaisė naujoji Onta
rio konservatorių premjero 
M. Harrio vyriausybė. Svei
katos ministeris J. Wilso- 
nas pranešė, kad nuo š.m. rug
sėjo 1 d. OHIP sveikatos drau
da ir pensininkams Floridoje 
dienines sveikatos išlaidas 
padengs iki 400 dolerių, suly
gindama su mokomomis Onta
rio provincijoje. Pensininkų 
permokėtą 300 dolerių sumą 
Floridoje po rugsėjo 1 d. jiems 
grąžins OHIP drauda. V.Kst.

• Nepriklausomybė gali būti pra
rasta ... ir vėl atstatyta, bet miru
sios tautos jau niekas nebepažadins.

DR. J. GIRNIUS
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Paminklas Lietuvos partizanams, žuvusiems 1944-1954 m., Radviliškio 
naujosiose kapinėse, kur palaidoti miškuose surasti didvyriai

Nuotr. H. Paulausko

Iš tėviškės laiškų

Mieste ir kaime

Viešas paneigimas
Atkreipiu skaitytojų dėmesį, 

kad mano knygoje “Motinėle, au
ginai” yra eilutės: “Iš aršių tos 
apylinkės stribų pasižymėjo Al
fonsas Mazūras” (psl. 22, - pasa
kojo partizanų ryšininkė Onutė 
Gelčytė-Genevičienė). 41-42 pus
lapiuose buvusi partizanė Kons
tancija Morkūnaitė pasakoja:

— Kartą, kai jie, apiplėšę 
žmones, siautėjo apylinkėse, pri
sikabinę dešrų ant kaklo, parti
zanai nutarė nedovanoti. Aš nu
ėjau stebėti, kada jie grįš, o vy
rai išsidėstė Nuotakų kalne ir 
laukė ženklo. Pranešiau. Parti
zanai nutarė juos kuo arčiau pri
sileisti. Bet stribų vadas Alfon
sas Mozūras (dabar gyvena Dzū
kijoje), jodamas pastebėjo ir pra
dėjo šaudyti. Užvirė kautynės. 
Stribai krito su kruvinom deš
rom ant kaklų. Kai kurie spėjo 
išnešti kailį. Tarp jų ir Mozūras.

I šias eilutes atsiliepė Lazdi
juose gyvenantis pil. Alfonsas 
Mozūras. Jis pareiškė, kad stri
bas ir stribų vadas nebuvo, dir
bo milicijoje ir primygtinai pra
šė mane “paneigti knygoje para
šytą netiesą” visiems šios knygos 
skaitytojams. Savo žodžiams pa
tvirtinti Alf. Mozūras atsiuntė 
kopijas 3-jų pažymų:

1. Pažyma apie tai, kad Alfon
sas Mozūras s. Mykolo, tikrai dir
bo milicijos organuose nuo 1944. 
08.15 iki 1945.07.25. Pažyma iš
duota 1954.04.09.

2. Pažyma, pasirašyta Vidaus 
reikalų ministerijos skyriaus 
viršininko pavaduotojo S. Bla
ževičiaus, kurioje pil. Mozūrui 
rašoma: “Žinių apie Jūsų betar
pišką dalyvavimą kovinėse opera
cijose prieš buržuazinių nacio
nalistų gaujas Lietuvos TSR Vi
daus reikalų ministerijoje nėra”. 
Pažyma išduota 1980.04.21.

3. Pažyma rusų k. (išverčiu), 
pasirašyta Vidaus reikalų minis
terijos skyriaus viršininko pava
duotojo R. Linkevičiaus, išduota 
1983.06.24 pil. Mozūrui, nurodo, 
jog Lietuvos TSR VRM, KGB archy
vuose ir jo asmens byloje duome
nų apie betarpišką dalyvavimą 
kovoje su banditizmu Lietuvos 
TSR teritorijoje nėra.

Taip kalba gauto iš p. A. Mozū
ro dokumentai. Žemiau pateikiu 
savo turimą informaciją apie pil. 
A. Mozūrą. Dokumentai iš Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos istorijos sekcijos fondo).

1. Išrašas iš Alfonso Mozūro 
autobiografijos, rašytos perso
nalinės pensijos gavimo reikalu: 
“...Baigęs kursus, grįžau į Prie
nus... ir dirbau Prienų apskrities 
liaudies gynėjų būrio štabo vir
šininko padėjėju politiniams rei
kalams”. 1980 m. gegužės 26 d. A. 
Mozūras (parašas).

2. Išrašas pareiškimo Sociali
nio aprūpinimo skyriaus vedė
jai drg. Dainauskienei: “Nuo bu
vusio liaudies gynėjo Alfonso Mo
zūro: “...nuo 1944 m. rugpjūčio 
15 d. iki 1952 m. spalio 25 d. su gink
lu rankoje kovojau su tarybinės 
liaudies priešais už Tarybų val
džios įtvirtinimą... daugiau kaip 
8 metus su ginklu rankoje...” 1983. 
08.04. A. Mozūras (parašas).

3. Pažyma rusų k., pasirašyta 
KGB skyriaus viršininko S. Skač- 
kausko apie tai, kad Mozūras A. 
M. nuo 1948 m. rugsėjo iki 1949 
gegužės 1 d. dirbo liaudies gynė
ju ir liaudies gynėjų būrio štabo 
v-ko pavaduotoju Prienuose.

4. Iš liudininko Petravičiaus
Juozo atsiliepimo apie A. Mozū
rą: dirbo Prienų apskrities
valstybės saugumo organuose... 
viršininko padėjėju politiniams 
reikalams, vedė grieštą kovą su

buožių ir jų pagalbininkų pasi
priešinimu”. 1980 m. gegužės 20 
d. Parašas.

5. Iš liudininko Juodsnukio Juo
zo atsiliepimo: “...drg. Mozūras 
nuo 1944 m. stojo dirbti į tarybi
nės milicijos organus ir su ginklu 
rankose kovojo su tarybinės liau
dies priešais...” 1980 m. gegužės 
19 d. Parašas.

6. Lazdijų rajono gyventojų, 
gaunančių personalines pensijas, 
SĄRAŠAS, kuriame Alfonso Mo
zūro pavardė įrašyta 21 nr., nu
rodant, kad pensija jam paskirta 
“už nuopelnus įtvirtinant Tary
bų valdžią Lietuvoje”.

Be to, yra paskelbta žurnalis
to V. Staniulio straipsnis “Nušo
vė ir degino” (Prienų r. laikraš
tis “Naujas gyvenimas” 1990.05.19), 
kuriame rašoma apie A. Mozūro 
veiksmus, sodybos sudeginimą ir 
ūkininko Povilo Kižio nužudymą 
Pošvenčio kaime. (Šio straipsnio 
nekomentuosiu).

Kas liečia mano knygoje A. Mo
zūrą mininčius sakinius, tai do
kumentai kalba patys už save. To
dėl: ne “aršus stribas”, ne “stri
bų būrio vadas”, ne “dešros ant 
kaklo”, bet: “liaudies gynėjas - 
liaudies gynėjų būrio politinis 
vadovas (t.y. politrukas) ir per
sonalinis pensininkas už nuopel
nus įtvirtinant Tarybų valdžią 
Lietuvoje”.

Su pagarba skaitytojui -
Antanina Garmutė,

Knygos “Motinėle, auginai” autorė

Pagaliau “mano didenybė” 
susiruošė parašyti savo myli
mai tetulei laišką. Kažkaip 
rūpesčiai atslėgo, tiesiog or
ganizmas pradėjo reikalauti 
parašyti laišką. Labai labai 
ačiū už dovanas, kurias per
davėte mums visiems trims 
per jūsų draugę. Labai labai 
ačiū. Padalinau visiem trim 
(abiem broliam ir man) ir iš 
savo dalies daviau Arūnui tru
putį už sėkmingą vidurinės 
užbaigimą.

Su jūsų drauge Mirga nela
bai gražiai pasielgiau. Bu
vau žadėjusi paskambinti ir, 
jei galėsiu, ateiti jų išlydėti. 
Bet tomis dienomis Arūnas 
pas mane ruošėsi ir laikė eg
zaminus į Karo akademiją (dė
dulės pasėta sėkla mūsų gimi
nėje klesti), o penktadienį, 
kai ji išskrido, Arūnui 10 v. 
reikėjo eiti į komisiją. Aš tu
rėjau sulaukti jo telefono ir 
po to, kai jis bus laisvas, pa
lydėti jį. Taigi man jau būtų 
reikėję visą dieną nebūti tar
nyboje. To sau negalėjau leis
ti. Taigi, kai kalbėsite su Mir
ga, jau sugrįžusią, pasakykite, 
kad aš labai atsiprašau. Tie
siog toks gyvenimas su jo in
tensyvumu.

Arūnas, ačiū Dievui, įstojo 
ir dabar jau antra diena Lietu
vos kareivėlis. Juos iš karto 
surinko ir dabar, šį mėnesį, 
mokys rikiuotės. Truputį nu
liūdo, kad teks tik tris die
nas atsipūsti. Šiandien buvau 
nuvykusi pasižiūrėti į karei
vėlį, bet jam tuomet buvo už
siėmimai ir nepamačiau. Ti
kiuosi pamatyti šeštadienį. 
Paskambina jis kas vakarą. 
Įstojo su vienu klasioku, tai 
vis smagiau. Kol kas, sako, jam 
gerai. Dievulėliau, tas tėviš
kės brolio Arūnėlis dar visai 
jaunas, beveik vaikas, juk jam 
tik 17. Vėliau savaitgaliams 
ir į namus išleis. Na, tad jau 
reikės gerai pamaitinti, ne ka
reiviškai, pas mane.

Aš, raganėlė, sau džiūgauju, 
o liūdnesnės naujienos nepa
rašau. Prieš porą savaičių pa
galiau gavau telefoninę žinią 
apie knygos išleidimą. Sako 
eilėraščiai labai simpatiški, 
bet parašyti klasiškai. Lėšų 
jie esą turi labai mažai tad 
ir išleisti negali. Atseit, jei
gu atsirastų rėmėjas, tai tada 
išleistų. Gal reikės kreiptis 
į tą laiške minėtą spaustuvę 
Kaune. Galėjo tai anksčiau pa
sakyti. Bet visi vis užimti.

Į tėviškę buvo užvažiavęs 
jūsų moksladraugis. Ten juos 
apdovanojo. Brolienė džiau
giasi, kad bus kuo užsimokėti 
už javų nuėmimą. Pavasarį, už

I

tuos pinigėlius, kurie buvo 
likę iš pernykštės jūsų dova
nos, brolis pasirūpino pasė
liais ir nusipirko trąšų (juos 
aš atidaviau tėviškės broliui 
— jam dabar sunkiausia). Gal 
Dievas duos jie kaime truputį 
atsigaus. Šią vasarą jau dvi 
karves turi melžiamas, tai ko
kį litą už pieną gaus, be to, 
dar kokį litą — kitą prisidu
ria už grybus. Arūno mokyklos 
užbaigimas kiek kainavo. Įsto
jimui pasirengti irgi reikėjo 
pinigėlio bei naujos apran
gos. Na, bet jau viskas praei
tyje. Dabar jam belieka tik ge
rai mokytis. Jo sesutė vis 
čiauškėjo: “Arūnai, tu priva
lai įstoti, mes visi to taip lau
kiam”. Jau pasakyti ji šitaip 
sugeba — bus liūdnoka jai da
bar be brolio.

Na, o mes su vyresniuoju 
broliu, grįžusiu su šeima iš 
taip toli, gal tėviškėje bulves 
kasime. Man atrodo tai pats 
sunkiausias darbas.

Nuo rugpjūčio 13 eisiu trim 
savaitėm atostogų. Savaitę pa
siliksiu bulviakasiui, o dabar 
padėsiu jiems kaime su javais 
ir gal atolą nupjaus, tai suve
šim. Paskui gal brolienė kele
tui dienų Kastutę atleis pas 
mane. Paskutinį kartą jie pas 
mane buvo gal 1991 m., per 
tuos neramumus. Kastutė la
bai nori pabūti pas mane Vil
niuje. Esu jai pažadėjusi šį 
tą pasiūti, persiūti. Reikia 
pagražinti rugsėjo pirmajai, 
mokslo pradžiai. Be to, nueisi
me pasižiūrėti brolio kareivė
lio. Norisi būti namuose, Vil
niuje, kai Arūną pradės išleis- 
dinėti savaitgaliams ir jį kiek 
ir kuo galint palepinti.

Beje, vyresniojo brolio Ar
vydas gavo tarnybinį butą 
dviem jaunom šeimom gyven
ti. Žinoma, būtų geriau atski
ras, bet šiais laikais ir tai 
yra gerai. Tų baisių pinigų, 
kurių jie, jaunavedžiai, su Rė
dą, neturi, nereikia mokėti. 
Žinoma, jeigu Arvydas išeitų 
iš darbo, tai reikėtų ir išsi
kelti. Na, o tėvus įleido gy
venti tame jų bendrabučio 
kambarėlyje, taip, kad jie irgi 
jau turi šiokį tokį kampelį, vis 
jau nereikės pas mane ankštu
moje su daiktų dėžėmis kam- 
šytis visiems. Jau visi metai 
nuo jų sugrįžimo iš tos tolu
mos ir Arvydo vestuvių. Išvar
gino kamšatis.

Žodžiu, šie metai labai ne
blogi. Aš juokauju, kad laimę 
į mano namus atnešė kregždu
tės. Jos balkone susisuko du 
lizdelius. Praėjusį penktadie
nį vienas lizdelis sugriuvo, 
iškrito keturi kregždžiukai,

Paminklas Radviliškio kapinėse žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Jame iškaltos 
ir žuvusių pavardės Nuotr. H. Paulausko
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Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” konferencijos dalyvių grupė. Viduryje - vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS

Šeimos - didžiausias mūsų rūpestis
Pareiškė Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” organizacijos vadovė gydytoja Emilija Montvilienė

Vilkaviškio vyskupijos “Ca
ritas” organizacijoje lankėsi 
kun. K. J. Ambrasas ir kalbė
josi su šios organizacijos ve
dėja Emilija Montviliene. Ji 
yra Marijampolės vaikų poli
klinikos apylinkės gydytoja, 
viena iš steigėjų katalikiš
kojo moterų sambūrio, kuris 
šiuo metu vadinasi Lietuvos 
“Caritas” federacija. “Cari
tas” grupės veikia beveik kiek
vienoje parapijoje ir savo gre
tose turi apie 800 savanorių.

— Kokias veiklos sritis ap
ima Jūsų organizacija ?

— “Caritas” vadovaujasi sa
vo įstatais ir programa, kur 
numatytos mokymo, ugdymo, 
šeimos, socialinio darbo, li
gonių ir ekonominė sritys. Čia 
dirba vien savanoriai. Netu
rime nė vieno samdomo dar
buotojo.

tokie gražučiai. Ką gi, susi
radau spintoje pintą krepšelį 
ir pakabinusi į jį sudėjau ma
žutėlius. Pradžioje jų tėvai vis 
skrido žiūrėti, o po to pradėjo 
maitinti. Dabar taip įdomu bū
na į juos žiūrėti. Nors jie tru
putį ir pateršia balkone, bet 
jau galvoju — aš jų neiškeldin
siu, tegul gyvena. Labai jau 
mieli paukšteliai.

Brolio Arvydas gyvens da
bar netoli. Jų namas matosi 
iš mano balkono. Jie gyvens 
IV aukšte, kaip ir aš. Dar iš 
manęs tėvai ir jis visų daiktų 
neišsivežė, nes vyksta kūrima
sis. Jiedu su Rėdą buvo savai
tei atostogų Palangoje, prieš 
kraustymąsi, o dabar visi dar
buojasi su įsikūrimo reikaliu
kais mažais ir dideliais.

Aš vis galvoju, kad Kastu
tei būtų geriau pas mane gy
venti ir mieste mokytis. Rei
kės kalbinti brolienę, kad leis
tų. Kaimo mokyklose pasiruo
šimas prastesnis. Dabar vai
kai miesto mokyklose gauna 
daug geresnį išsilavinimą. 
Žiūrėsime. Nors tėvams gal 
būtų liūdna likti be abiejų 
vaikų.

Mirė kaimynų Zigmas, kuris 
buvo inžinierius. Nežinau ko
kia liga. Jo vyresnis brolis An
tanas dar stiprus ūkininkau
ja kaime, mūsų kaimynystėje.

Linkime Jums geros sveika
tos ir stiprybės pasižiaugti 
kiek jėgos leidžia. Jau kitus 
metus ir pas mane bus erd
viau, būtų gera judu sulaukti 
apsilankant, bet gaila, sako
te sveikata neleidžia. Geriausi 
linkėjimai nuo mūsų visų 
Jums visiems. Jūsų Dainora

— Kaip “Caritas” rūpinasi 
šeima ?

— Šeimos problemos mūsų 
organizacijai — didžiausias 
rūpestis. Dirbdama vaikų po
liklinikoje, pastebėjau, kad 
visos tautos problemos yra iš 
šeimos. Tai ir apleisti vaikai, 
seneliai, alkoholizmas ir dau
gybė kitų negerovių. Nuo “Ca
ritas” veiklos pradžios mes 
rūpinamės šeimos reikalais — 
padedame materialiai ir dva
siškai. Šį darbą atlieka sa
vanoriai, susibūrę į šeimos 
centrus, pagalbon pasitelkę 
kunigus, dvasingus pedago
gus, medikus, psichologus. 
Vyskupijoje veikia penki šei
mos centrai.

— Kaip Jums sekasi padėti 
jaunavedžiams?

— “Caritas” organizacijai 
ypač rūpi, kad kurtųsi darnios 
šeimos, gyvenančios pagal ka
talikiškos dorovės principus, 
kad būtų saugoma negimusi 
gyvybė ir t.t. Mes supranta
me, kad šeimai ruošti reikia 
nuo pat vaikystės, todėl ati
tinkamai pasiruošę savano
riai eina į mokyklas, skaito 
paskaitas mokiniams^ pedago
gams, tėvams. Jaunavedžiams 
šeimos centrai yra pasiruošę 
profesionaliai suteikti rei
kalingas žinias. Sužadėtiniai, 
kurie tuokiasi šventovėje, pri
valo išklausyti paskaitas šei
mos centre apie natūralų šei
mos planavimą, aborto žalą, 
turi galimybę išgirsti kuni
go, pedagogo, psichologo pa
tarimus. Ypač su dideliu pa
siaukojimu šį darbą dirba ma- 
rijampolietė, vyskupijos šei
mos tarnybos koordinatorė 
gyd. Lina Braukylienė ir sės. 
gyd. Birutė Žemaitytė Alytuje.

— Kaip padedate ligoniams?

— “Caritas” pirmiausia or
ganizavo dvasinę pagalbą li
goniams. Labai greitai buvo 
įrengtos koplytėlės beveik 
visose ligoninėse. Yra pasi
šventusių karitiečių, kurios 
aplanko visus ligonius, para
gina į šv. Mišias, prikalbina 
atgailai net visai tikėjime at
šalusius ligonius. Kitos mote
rys lanko ligonius namuose 
pagal galimybę suteikdamos 
pagalbą arba bent sustiprina 
juos paguodžiančiu žodžiu. 
Konkrečią pagalbą vaistais 
ligoniai gauna vyskupijos 
“Caritas” vaistinėje. Lietuvo
je vaistai dabar yra labai 
brangūs, todėl bedarbiai ir ki

I Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
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Siuntinys nr.7
Siuntinys nr.8
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SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

ti nuskurdę žmonės džiaugia
si, gaudami gerų vaistų nemo
kamai ar už simbolinę auką.

— Iš kur Jūsų organizacija 
gauna pagalbos, kaip išsilai
ko?

— Vyskupijos “Caritas” yra 
labai neturtinga. Vilkaviškio 
vyskupijoje buvo daugiausia 
sugriauta šventovių, ir dabar 
jos intensyviai atstatomos, 
todėl mažai gali padėti “Cari
tas” organizacijoms. Vis dėlto 
J. E. vyskupas Juozas Žemai
tis šiais metais jau paskyrė 
kas mėnesį po 200 Lt. “Cari
tas” reikalams. Lietuvos vys
kupų konferencija pasiūlė pa
rapijose vieną rinkliavą per 
metus skirti “Caritas” labda
rai. Taip pat šiais metais ir 
vyriausybė skyrė lėšų “Cari
tas” išlaikomiems senelių glo
bos namams. Pavienių aukoto
jų Lietuvoje turime labai ma
žai.

Reguliariai mus remia Vo
kietijos “Caritas” ir Maltos 
ordinas, atsiųsdami drabužių, 
avalynės, maisto vargšų val
gykloms, kartais vaistų. Viena 
turtinga parapija savo lėšo
mis baigia atstatyti senelių 
globos namus Marijampolėje. 
Olandijos “Caritas” taip pat 
parėmė du projektus pinigais.

Vokietijoje gyvenantys tau
tiečiai Juozas Sarapinavičius, 
kun. Kazimieras Senkus, Pet
ronėlė Prahl savo asmeninė
mis aukomis pradžiugina mū
sų žmones. Ypač didelę para
mą teikia Amerikos lietuviai. 
Lietuvos vyčių pirmininkas 
Robertas Boris vien į mūsų 
vyskupiją suorganizavo kelias 
vaistų ir slaugos priemonių 
siuntas, kurios labai pratur
tino “Caritas” vaistinę ir be
veik visas ligonines. Indivi
dualią pagalbą gauname ir iš 
kelių Amerikos lietuvių. Ypač 
dėkingi Alfonsui Dainiui, F. 
Petrauskui, S. Daulienei ir 
kitiems.

— Kokie ateities planai ?
— Ateityje ir toliau ruošia

mės dirbti prieglobstyje Baž
nyčios, kuri turi didžiau
sią pasitikėjimą visuomenėje. 
Šiuo metu ypač reikalinga 
“Caritas” pagalba daugybei 
nuskurdusių Lietuvos žmo
nių. “Caritas” organizacija 
yra pasiruošusi vykdyti patį 
didžiausią Kristaus įsakymą 
— mylėti žmones. Sąžiningai 
dirbdami, tikimės išsaugoti 
gerą “Caritas” vardą bei su
laukti Dievo ir geradarių pa
galbos.

Pokalbį užrašė-
Irena Šverčiauskienė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954
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© LAISVOJE TEVYMEJE
ŽEMAIČIAI ROKIŠKYJE

Savo klubą Rokiškyje įstei
gė žemaičiai, kurių šiame rajo
ne yra apie tūkstantį. Į kvieti
mą dalyvauti steigiamajame su
sirinkime atsiliepė ir prie vai
šių stalo susėdo tik keturioli
ka. Rokiškio žemaičių pavieto 
kunigaikščiu klubo organizato
riai išrinko iš Skuodo rajono 
kilusį elektros tinklų viršinin
ką Algirdą Puršinską, jo pava
duotojais — Laimą Markuckie- 
nę ir Zigmą Rumšą. Žemaičių 
klubo organizatoriams pašoko 
ir padainavo iš Kelmės atvykęs 
folklorinis ansamblis “Knituvė”.

JUODOJO KASPINO DIENA
Lietuvoje vis dar minima gė

dingoji Juodojo kaspino diena, 
susieta su 1939 m. rugpjūčio 
dvidešimt trečiąją Maskvoj pa
sirašytu J. von Ribbentropo ir 
V. M. Molotovo paktu. Prisimin
ti Juodojo kaspino dieną Lietu
vos gyventojus skatino Lietuvos 
sąjūdis. Lietuvos sostinėje mi
nėjimo dalyviai po Mišių Vil
niaus katedroje nužingsniavo 
prie buvusių KGB rūmų ir Ado
mo Mickevičiaus paminklo, kur 
Lietuvos laisvės lygos sureng
tame mitinge vilniečiai jau 1987 
m. rugpjūčio 23 d. drįso viešai 
pasmerkti to pakto Lietuvai at
neštas okupacijas. Minėjimas 
Kaune buvo pradėtas varpų mu
zika ir gėlių padėjimu prie Lais
vės paminklo Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje. Iškil
mėje dalyvavo Kauno tarybos 
nariai, įvairių partijų bei vi
suomeninių organizacijų atsto
vai. Kauno viceburmistrė V. 
Margevičienė savo tartu žodžiu 
priminė pakto atneštose okupa
cijose žuvusius brolius ir se
seris, ragino prikelti tautą ir 
Lietuvą, naujam gyvenimui išju
dinti savąjį miestą. Negrįžu- 
sieji kauniečiai tą vakarą bu
vo prisiminti Mišiomis Kauno 
arkikatedroje bazilikoje. Šiau
liuose, Ginkūnų kapinėse, buvo 
atidengtas ir pašventintas pa
minklinis panteonas okupaci
nio režimo aukoms. Žuvusieji ir 
nukankintieji prisiminti jiems 
skirtose Mišiose Šv. Petro ir 
Povilo šventovėje.

DEIMANTINĖ SUKAKTIS
Deimantinė vienintelio Lie

tuvos kardinolo Vincento Slad
kevičiaus amžiaus sukaktis iš
kilmingai buvo paminėta Mišio
mis Kauno arkikatedroje bazili
koje rugpjūčio 21 d. Sukaktu
vininkas Mišias koncelebravo 
su Šv. Sosto nuncijumi arkiv. 
J. M. Garcia ir visais Lietuvos 
vyskupais. Pamokslą katedroje 
gausiai susirinkusiems sve
čiams ir tikintiesiems sakė Vil
kaviškio vysk. Juozas Žemaitis, 
primindamas pernai atšvęstą 
kardinolo V. Sladkevičiaus auk
sinę kunigystės sukaktį, jo nu
eitus gyvenimo kelius. Po pa
maldų jį pasveikino Kauno 
miesto savivaldybės, tarpdie- 
cezinės kunigų seminarijos, 
visuomeninių organizacijų at
stovai ir parapijiečiai. Svei
kintojų eiles sustiprino iš Vil
niaus Kauno arkivyskupijos ku- 
rijon atvykęs Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas, atvežęs 
puokštę baltų lelijų, Aušros 
Vartų paveikslą ir tautinę juos
tą. Linkėdamas sveikatos ir sėk
mės, prez. A. Brazauskas dėkojo

kardinolui V. Sladkevičiui už jo 
milžinišką poveikį Lietuvos 
žmonių protams ir širdims. Su
kaktuvininką Lietuvos vyriau
sybės vardu pasveikino sveika
tos apsaugos ministeris Anta
nas Vinkus, įteikęs visų Lietu
vos kunigaikščių atvaizdus. EL
TOS pranešimu, padėkos žodyje 
kardinolas V. Sladkevičius pa
brėžė, kad lietuvių tautos atei
čiai ypač svarbi yra meilė. 
“Meilė Dievui, meilė Tėvynei 
ir meilė darbui, išugdyta lietu
vyje šimtmečiais”.

KELIAS Į KARDINOLUS
Vincentas Sladkevičius gi

mė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Guro- 
nių kaime prie Žaslių, lankė 
Kaišiadorių ir Kauno jėzuitų 
gimnazijas. Kauno kunigų se- 
minarijon įstojo 1939 m., kuni
gu buvo įšventintas 1944 m. ko
vo 25 d. Pradžioje dirbo vika
ru ar klebonu Lietuvos parapi
jose, o 1952-59 m. dėstytoju 
Kauno kunigų seminarijoje, 
klierikų bendrabučio vedėju 
ir dvasios tėvu. “Lietuvos ai
das”, remdamasis ELTA ir sa
vo žiniomis, rašo: “Per 1957 m. 
Kalėdas Birštono bažnyčioje 
vysk. Teofilius Matulionis kun. 
V. Sladkevičių slapta konsek
ravo vyskupu. Apie tai sužino
jęs tuometinis Religijų tarybos 
įgaliotinis Justinas Rugienis 
pareiškė, jog valdžia naujojo 
vyskupo nepripažins ir vysku
po pareigų eiti neleis. V. Slad
kevičiui uždrausta dėstyti se
minarijoje. Vyskupas ištremtas 
į Nemunėlio Radviliškį, prie 
Latvijos sienos, vėliau perkel
tas į Pabiržės bažnyčią Biržų 
rajone. Tik 1982 m. liepos 26 d., 
po begalinių derybų su sovietų 
vyriausybe, vysk. Vincentas 
Sladkevičius perėmė savo Kai
šiadorių vyskupiją. 1988 m. ba
landžio 26 d. popiežius Jonas 
Paulius II vysk. V. Sladkevičių 
paskyrė Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininku. Tų pa
čių metų gegužės 29 d. popie
žiaus valia pirmąkart Lietuvos 
istorijoje lietuvių vyskupas ta
po kardinolu. Atgimimo metais 
kardinolas Sladkevičius pir
masis tvirtai pasipriešino prieš 
sovietinės sistemos krikščio
niškų vertybių niekinimą ir baž
nyčios diskriminavimą. 1988 m. 
rugpjūčio 3 d. į Kauno kunigų 
seminariją susirinkusiems 250 
kunigų kardinolas viešai pa
reiškė: ‘Istorija rodo, kad 
niekam ir niekad laisvė nebū
na dovanojama, bet kad, palan
kioms aplinkybėms susiklos
čius, žmonės ir visuomenė tu
ri patys imti elgtis kaip laisvi’. 
Kardinolas sovietų vyriausy
bei paskelbė, kad nuo šiol vys
kupai savo nuožiūra skirs dvaJ 
sininkus ir kandidatus į semi
nariją, o kunigai vykdys kate- 
kizaciją ir jaunimo religinį 
švietimą, kad Bažnyčia reika
laus sugrąžinti Vilniaus arki
katedrą, Šv. Kazimiero ir Klai
pėdos bažnyčias bei religinės 
spaudos laisvę, kad bažnyčios 
visoje Lietuvoje vėl skambins 
varpais...” Tai buvo tikrai 
drąsūs žodžiai kardinolo, kurį 
dabar deimantinio amžiaus su
kakties proga sveikina Lietu
vos prezidentas, kiti vyriausy
bės atstovai ir religijos laisvę 
atgavę tikintieji.

III Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokykla 
\U ir Aukštesnieji lituanistiniai kursai 
prasidės 1995 m. rugsėjo 16, šeštadienį, 

Šv. Juozapo mokykloje, (270 Locke s.).

Registracija nuo 9.30 v.r. Pamokos ir susitikimas su Raseinių 
Magdele vyks nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p.

Dėl informacijos skambinti Onutei Stanevičiūtei tel. 905 627-0624.

Atsisveikinom su vienuolikos motina
A. a. Ona Bulaitienė-Raudonaitytė

m. rugpjūčio 8 d. įvyko lietu
vių Šv. Kazimiero šventovėje 
Londone. Gedulines Mišias 
atnašavo arkivyskupas J. V. 
Bulaitis kartu su klebonu kun. 
Jonu Sakevičium, MIC, kun. 
Kastyčiu Ramanausku, MIC, 
iš Panevėžio ir vienu anglu 
kunigu iš Highbury parapi
jos. Arkivyskupas J. V. Bulai
tis pasakė atsisveikinimo pa
mokslą, iškeldamas garbingą 
savo motinos darbą 13 asme
nų šeimoje.

Buvo perskaitytos užuojau
tos telegramos iš Šv. Tėvo Jo- 
no-Pauliaus II, Vatikano vals
tybės sekretoriaus ir kitų Va
tikano pareigūnų. •

Velionė palaidota Šv. Patri
ko kapinėse, lietuviškame sky
riuje, šalia savo vyro Šv. Gre- 
goriaus ordino riterio Petro, 
dukros Rozalijos Černienės, 
sūnų - Ronaldo ir Viktoro.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
200 parapijiečių, atvykusių 
atsisveikinti su garbinga pa
rapijiete. S. Kasparas

Britanijos Londono lietuvių 
Šv. Kazimiero parapija 1995 m. 
liepos 29 d. neteko 92 metų 
amžiaus sulaukusios garbin
gos parapijietės Onos Bulai- 
tienės-Raudonaitytės.

Velionė gimė Glasgovo mies
te, Škotijoje, 1903 m. kovo 25. 
Ten praleido savo jaunystę.

Susipažinusi su D. Britani
jos lietuviškos bendruomenės 
veikėju Petru Bulaičiu, 1922 m. 
liepos 17 d. susituokė ir suda
rė P. O. Bulaičių šeimą.

Apsigyvendinę Londone, sa
vo šeimoje susilaukė vienuo
likos vaikų - 4 dukrų ir 7 sūnų. 
Visos dukros tapo mokytojo
mis, iš jų dvi - vienuolėmis- 
seselėmis. Sūnus dr. Jonas 
Vytautas tapo arkivyskupu, 
šiuo metu - apaštališkasis 
nuncijus Seoul mieste, Korė
joje. Garsusis fotografas Juo
zas, savo meną pradėjęs Kana
dos Hamiltone, dabar vado
vauja “Hamilton Studios” Lon
done.

Laidotuvinės pamaldos 1995

A. a. ONA BULAITIENĖ- 
RAUDONAITYTĖ, Šv. Sosto nun
cijaus Korėjai arkivyskupo J. V. BU
LAIČIO motina Nuotr. J. Bulaičio

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 9 v.r.— 6 v.v. 

šeštadieniais 9 v.r.- 4 v.p.p.
(iarantuojaine greitą, pigą ir patikimą

SIUNTINIŲ, A UTOMOU1LIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

NILJSIJ KAINOS TORONTE:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $7.50 plius $14 pristatymas
arba
1 kg $1.49 plius $14 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.99 plius $14 pristatymas

Pervedimas JAV dol.:
4% plius $14 pristatymas

Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius Ir juos pristato 
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

® LIETUVIAI PASAULYJE

Šiaulių miesto meras dr. ALFREDAS LANKAUSKAS (dešinėje) su Hamil
tono miesto meru ROBERT MORROW, pas kurį praleido savaitę, susipa
žindamas su Hamiltono miesto savivaldybės tvarka Nuotr. V. Stanevičienės

Hamilton, Ontario
ŠIAULIŲ MIESTO MERAS dr. 

Alfredas Lankauskas Ontario pro
vincijos kvietimu praleido vie
ną savaitę Hamiltono mieste, susi
pažindamas su savivaldybės tvar
ka. Hamiltono miesto meras Ro
bert Morrow jį oficialiai priėmė, 
supažindino su įvairiais miesto 
departamentais: planavimo, fi
nansų, ekonomikos, personalo, 
statybos. Kiekvienas departamen
to viršininkas atidžiai pasidali
no patirtimi ir perdavė daug 
spausdintos medžiagos. Pietų 
metu buvo vaišinamas miesto 
restoranuose.

Vakarais Hamiltono meras Ro
bert Morrow su A. Lankausku da
lyvavo įvairiuose parengimuose. 
Vieną vakarą A. Lankauskas da
lyvavo priėmime su kitais mies
to atstovais, o kitą - su laivyno 
kapitonu. Provincijos valdžios 
atstovė Lillian Ross pasikvietė 
A. Lankauską į savo namus susi
tikti su kitais konservatoriais ir 
jos rajono padėjėjais.

Kadangi Šiaulių miesto savival
dybė perėmė buvusį Zoknių kari

nį orauostį, A. Lankauskas pra
leido daug laiko Hamiltono ora- 
uostyje, kur domėjosi jo tvarky
mu. Hamiltono ir Šiaulių miesto 
orauosčiai turėjo panašią pra
džią - abu veikė kaip karinės ba
zės. A. Lankauskas turi lakūno 
leidimą.

Ne tik Hamiltono miesto tvar
ka ir gamta padarė didelį įspūdį 
Šiaulių merui, bet ir miesto tar
nautojų nuoširdumas bei noras 
padėti. Kanadiečiai domėjosi 
Šiaulių miestu.

Svečią žavėjo Kanados gamta; 
sakėsi radęs Kanadoje tai, ko sun
ku rasti Lietuvoje - lietuviškos 
dvasios. Su Kaišiadorių rajono 
meru Kęstučiu Jakeliu, atliku
siu stažą Delhi mieste, dalyva
vo šv. Mišiose Aušros Vartų šven
tovėje. Po šv. Mišių Jaunimo cent
ro pilnai salei padarė praneši
mą. Tėvynės sąjungos Hamiltono 
grupės valdybos nariai atsilan
kiusius pavaišino kava su pyra
gaičiais.

A. Lankauskas Kanadoje gavo 
žinią, kad mamytė sunkiai serga. 
Spėjo grįžti namo laidotuvėms. V.S.

HAMILTONO LIETUVIŲ “GIN
TARINIŲ AIDŲ” radijo (CFMU- 
FM 93.3 McMaster university) dar
buotojai, vadovaujami liet, pro
gramos vedėjos L. Stungevičie- 
nės, dalyvavo daugiakultūrinių 
radijo programų gegužinėje uni
versiteto Burke Science Gardens 
vietovėje. Renginį aplankė un-to 
rektorius P. George, studentų ta
rybos pirm. St. Mason, parlamen
to atstovai Lilian Ross ir Stanley 
Keys bei Hamiltono miesto pa
reigūnai.

Už ilgametę darbuotę dovano
mis ir žymenimis buvo įvertin
ti L. Ed. Labuckas ir Liuda Stun- 
gevičienė. Po oficialios dalies 
sekė įvairių tautų meniniai pasi
rodymai - šokiai, dainos, muzika 
ir vaišės. Buvo suteikta proga ap
lankyti radijo stotį, pamatyti įren
gimus, aparatūrą ir transliavimo 
priemones.

Danutės Vaitiekūnienės ir Mari
jos Bilkšienės pastangomis, me
niškai ir turtingai papuoštas lie
tuvių stalas atkreipė visų dėme
sį. Antanas Seniūnas supažindi
no svečius su lietuviškais pini
gais, paruošdamas stalą pinigų 
parodai. Smuikininkės sesutės 
Balytaitės visus linksmino gra
žiomis lietuviškomis melodijomis. 
Tuo Hamiltono lietuviai atliko 
gražią savo tautos reprezentaci
ją. Ačiū visiems CFMU-FM radijo 
vadovybės ir “Gintarinių aidų” 
bendradarbių vardu.

Ši radijo stotis, girdima sekma
dieniais popiet nuo 1 iki 2 vai., 
yra išlaikoma universiteto stu
dentų tarybos. Programos kultūri
nės, nedaro jokio pelno, visi dir
ba be atlyginimo. Šį rudenį rug
sėjo 24 d. radijo vadovybė kreip
sis į visus radijo klausytojus pra
šydama finansinės paramos. g

JA Valstybės
Joninėms skirtą gegužinę “Pi

lėnų” stovyklavietėje birželio 
25 d. surengė “Švyturio” jūros 
šaulių kuopa, sutraukusi daug 
šaulių bei jų svečių ne tik iš 
Ohajo valstijos, bet ir Kanados. 
Gegužinės dalyvius pasveikino 
švyturiečių vadas Mykolas Aba
rius, neužmiršdamas ir iš Det
roito atvykusio kapeliono kun. 
Alfonso Babono. Stasio Butkaus 
šaulių kuopos vadas Jonas Šoš- 
takas ir žmona Rasa Šoštakienė 
visus vaišino stovyklavietėje 
iškepta vištiena. Muzika visus 
linksmino Alfonsas Rimbą. Bu
vo pasveikinti gegužinėn atvy
kę Jonai ir Jonės, vardinių lai
mę galėję išbandyti laimikiais 
turtingoje loterijoje.

JAV LB Niujorko apygardai 
priklausanti Great Neck apy
linkė savo veiklą nori padidinti 
visų Long Island lietuvių įsijun
gimu. Birželio 2 d. atsistatydi
nusi senoji valdyba buvo pa
keista moterimis. Tą išrinktą 
moterų valdybą, pasiskirsčiu
sią pareigomis, sudarė pirm. 
Irena Vilgalienė, sekr. ir ižd. 
Rasa Miklienė, vicepirminin
kės: Irena Kilienė — kultūri
niams reikalams, Lilė Milukie- 
nė — socialiniams reikalams, 
Aldona Žukienė — renginiams. 
Pirmame naujosios valdybos 
posėdyje buvo svarstytas veik
los atgaivinimas ir narių skai
čiaus padidinimas Long Islande 
gyvenančiais lietuviais.

DLK Birutės draugijos Kliv- 
lando skyriaus pirm. Jadvyga 
Budrienė rūpinasi Klivlande 
1954 m. rugsėjo 15 d. mirusio 
gen. Vlado Nagio-Nagevičiaus 
bei jo žmonos Veronikos palai
kų perlaidojimu Lietuvoje. Šiuo 
metu tvarkomi dokumentai, 
renkamos aukos pervežimo iš
laidoms padengti.

Britanija
Mančesterio ramovėnų sky

rius Lietuvių klube liepos 15 d. 
surengė dviejų įvykių minėji
mus — Stepo Dariaus ir Stasio 
Girėno žūties, karaliaus Min
daugo karūnacijos. Minėjimą 
pradėjo, tragiškai žuvusius la
kūnus susikaupimo minute pa
prašęs pagerbti ramovėnų sky
riaus pirm. Vladas Bernatavi
čius. Trijų dalių paskaitą skai
tė Arkadijus Podvoiskis. Pir
moji dalis buvo skirta Dariui 
ir Girėnui su jau seniai atmes
ta teorija, kad lėktuvą numušė 
ir juos nušovė vokiečiai. Iš 
tikrųjų kaltė tenka lėktuve bu
vusiam aukščio matuokliui nu
statytam dar pagal oro spaudi
mą Niujorke. Neturėdami radi
jo siųstuvo ir priimtuvo jiedu 
negalėjo pritaikyti matuoklio 
prie Europoje ir Soldine labai 
pasikeitusio oro spaudimo. Ant
roji paskaitos dalis buvo skir
ta Felikso Vaitkaus skrydžiui, 
o trečioji — karaliui Mindau
gui.

Vokietija
Vokietijos lietuvių jaunimo 

sąjunga gegužės 18-21 d.d. An- 
nabergo pilyje prie Bonnos su
rengė lietuvių jaunimo semina
rą, susilaukusį apie 40 jaunuo
lių iš Hamburgo, Vasario šešio
liktosios gimnazijos ir pačios 
Bonnos. Seminaran atvyko ir 
VLB krašto valdybos pirm. A.

Lipšys. Įvadinį pranešimą į se
minarą padarė Bonnos univer
sitete filosofiją studijuojan
tis Kanados Toronto lietuvis 
Rimas Čuplinskas. Jis supažin
dino seminaro dalyvius su se
minaro šūkiu: “Aš, Lietuva ir 
Jaunimo sąjunga”. Seminare 
buvo svarstyti klausimai — 
“Kaip išeivijos ir Lietuvos 
jaunuoliai galėtų geriau su
prasti vieni kitus?”, “Ar žmo
gui reikia tėviškės?” Diskusi
jose paaiškėjo, kad ne visi ži
no skirtumą tarp tėviškės ir tė
vynės. Meninei programai pa
ruošti seminaro dalyviai buvo 
pasiskirstę į skirtingas temas 
turinčias “Rašytojų klubo”, 
“Meno akademijos”, “Dievo pie
menėlių”, “Musmirių” grupeles. 
Annabergo pilies koplyčioje 
atnašautų sekmadienio Mišių 
metu buvo pasimelsta ir pagie
dota šeštadienį paruoštų nau
jų giesmių. Tada Annabergo 
salėje buvo išrinkta naujoji 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
valdyba: pirm. Rimas Baliulis, 
sekr. Alicija Saulytė, ižd. Klau
sas Žulys, pašto ryšininkas 
Alain Gromašauskas, nariai 
Haroldas Matulevičius, Laima 
Lipšytė ir Martinas Lipšys.

VLB Miuncheno apylinkė da
bar turi 56 registruotus ir 38 ne
registruotus narius ir taipgi ke
letą laikinai atvykusių iš Lie
tuvos. Gegužės 28 d. įvykusia
me metiniame narių susirinki
me naujon valdybon buvo iš
rinkti: pirmininku ir iždinin
ku — Robertas Šneideris, sek
retoriumi — Tomas Makaras, 
kultūriniu darbuotoju — Gin
tas Vyšniauskas. Revizijos ko- 
misijon įsijungė Alina Grinie
nė ir Petras Noreika.

Australija
A. a. Bronius Straukas, gimęs 

1909 m. balandžio 19 d. ūkininko 
šeimoje Tauragės rajone, bai
gęs Tauragės gimnaziją, karinę 
prievolę atlikęs aspirantu, mi
rė Adelaidėje š. m. rugpjūčio 
14 d. palikęs žmoną Genovaitę, 
su ja išaugintus sūnus Vytautą 
ir Algį, dukrą Giedrę. Velionis 
Lietuvoje buvo studijavęs eko
nomiką. Atvykęs Australijon 
1994 m. tapo išmoningu dailide. 
Mat įsikūrus Adelaidėje, teko 
imtis fizinio darbo. Višuome- 
ninėn veiklon įsijungė Adelai
dės ramovėnų skyriuje, ALB 
Adelaidės apylinkėje, krašto 
taryboje. Jis taipgi bendra
darbiavo Vinco Kazoko reda
guotoje “Mūsų pastogėje”. Ve
lionis buvo ir ilgametis Ade
laidės Lietuvių sąjungos narys. 
Palaidotas vietinėse kapinėse.

OFFORD !
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Hamiltono McMaster universiteto daugiakultūrio radijo stoties 
surengtoje gegužinėje lietuvių stalų paruošusios - D.
ir M. BIEKŠIENĖ Nuotr. V. Stanevičienės

Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių 
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio) 

pagal užsakovo pageidavimus.

Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1

a

a

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu "Union Gas” /A) 
atstovas) ąfl'

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

^rp AT A »LIETUVIŲ KREDITO
JI 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..4.75% 
santaupas.........................3.50%
kasd. pal. taupymo sąsk. 
............................................ 3.00% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.75%
180 dienų indėlius......... 5.75%
1 m. term.indėlius ...........6.25%
2 m. term.indėlius ...........6.50%
3 m. term.indėlius ...........6.75%
4 m. term.indėlius ...........7.00%
5 m. term.indėlius ......... 7.25%
RRSP irRRIF
(Variable) .......................... 3.50%
1 m.ind..............................  6.25%
2 m.ind................................ 6.50%
3 m.ind................................ 6.75%
4 m.ind................................ 7.00%
5 m.ind................................ 7.25%

PASKOLAS 
Asmenines nuo...........  13.00%
nekiln. turto 1 m............ 8.00%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'



Tik lenkų atgimimas didvyriškas?
Tokia mintis išreikšta dviejų lenkų autorių knygoje “Už rytinės sienos”, kurioje rašoma daugiausia 

apie lenkų kunigų veiklą buvusios Sovietų Sąjungos žemėse, įskaitant ir Lietuvą

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ, 
Varšuva

“Lenkija tiktai tada užsitar
naus lietuvių, gudų, ukrainie
čių ir kitų pagarbą, jei ne tik 
turės su jais gerus santykius, 
bet ir protingai sugebės rūpin
tis ten gyvenančių lenkų inte
resais bei teisėmis”.

Ši citata galėtų būti motto 
knygos “Už rytinės sienos, 
1917-1993” (Za wschodnią gra- 
nicą, 1917-1993. Wydawnictwo 
“Wspolnota Polska” & “Pallo- 
tinum II” 1993). Joje aptaria
ma Katalikų Bendrijos būklė 
buvusios Sovietų Sąjungos te
ritorijoje lenkų požiūriu.

Kol mes, gyvenantys lietu
viškose Lenkijos srityse, su
silauksime tokio dėmesio iš 
Lietuvos K. Bendrijos atstovų 
pusės, pasiskaitykime, kaip 
tie reikalai suprantami Len
kijoje.

Knyga “Už rytinės sienos” 
parašyta dialogo forma — kal
basi kun. Jan Palyga su kun. 
prof. Romanu Dzwonkowskiu, 
Liublino katalikiškojo uni
versiteto dėstytoju.

Knygoje išsamiai apžvelg
tas katalikų gyvenimas 1917- 
1993 m. laikotarpyje visuose 
stambesniuose Sovietų Sąjun
gos lenkų telkiniuose. Ypač 
daug dėmesio skiriama prie
vartinei bedievybei bei jos 
pasekmėms. Objektyviai pa
teikiama informacija apie Ka
talikų Bendrijos persekioji
mą Sovietų Sąjungoje, katali
kų kovą prieš bedievybę, pa
siryžimą išlikti ištikimais 
savo tikėjimui.

Nemažai dėmesio knygos 
autoriai skiria Lenkijos įta
kai, kaip autoriai vadina, “len
kiškiems kresams”. Autoriai 
išsamiai informuoja apie pa
galbą, kurią teikė Lenkijos 
Katalikų Bendrija katalikiš
kajai tų teritorijų visuome
nei, vykdydami “istorinę Len
kijos misiją”.

Kalbėdami apie katalikų 
skaičių Ukrainoje ir Gudijo
je, autoriai rašo: “Kadangi 
didžiulė dalis lotynų apeigų 
katalikų ir toliau ten sieja
ma su-lenkiškumu,-tai supran
tama, kad lenkų tautybės žmo
nių skaičius prilygsta save 
katalikais laikančių skaičiui”. 
Rašoma kad katalikų (taigi ir 
lenkų) Gudijoje yra apie 2,5 
mln., o Ukrainoje daugiau 
kaip milijonas. (Pagal ofi
cialius gyventojų surašymo 
duomenis, Gudijoje 400,000 
gyventojų laiko save len
kais, Ukrainoje — apie 300,- 
000, Ž.M.).

Knygoje labai plačiai rašo
ma apie lenkų kunigų pagalbą 
savo tautiečiams buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Sužinome, 
kad dar Stalino laikais ten 
vyko lenkų kunigai, kurie 
neoficialiai lankė lenkų ti
kinčiuosius, laikė jiems Mi
šias, krikštijo jų vaikus ir 

Lietuvių radijo programos Hamiltone “Gintariniai aidai” vedėja LIUDA 
STUNGEVIČIENĖ. Šiai programai jau 17 metų

Mikalauskienė, Pakalniškienė, O. Stanevičiūtė, federacinės valdžios atstovas Stanley Keyes, D. Vaitiekūnienė, 
A. Stanevičius, D. Biekšienė Nuotr. V. Stanevičienės

t.t. Autoriai nesutinka su Gu
dijos, Lietuvos ir Ukrainos 
tautinio atgimimo veikėjų 
priekaištais, esą lenkų kuni
gai vadovavo ten lenkinimo 
veiklai.

Iš knygos sužinome, kad šiuo 
metu Gudijoje dirba apie 70 
lenkų kunigų, Ukrainoje — 
apie 100. Kiek Lietuvoje dir
ba kunigų iš Lenkijos, nerašo
ma, bet Lietuvai skiriama taip 
pat nemažai vietos, nors ne
daug tėra informacijos apie 
kunigų iš Lenkijos veiklą.

Yra žinoma, kad daugelis jų 
vyko į Lietuvą (tuomet dar “ta
rybinę”) ir vadovavo ten tikin
čiųjų, visų pirma, lenkų, reli
giniam gyvenimui. Rašydami 
apie lenką kunigą iš Maišia
galos — prelatą Otrembskį, 
autoriai prisimena, kad jis 
pažinojo generolą Želigovvskį 
(taip pat ir a.a. vyskupą Ste
ponavičių, kuris buvęs “lenkų 
priešas”). Kun. Otrembskis 
prieš dvejus metus gavo aukš
tą apdovanojimą už savo veik
lą iš Lenkijos konsulo Vil
niuje.

Ta proga knygos autoriai 
nukrypsta istorijon: “Lietu
viai laiko Želigovvskį agre
soriumi, o tarpukario laiko
tarpis jiems — Vilniaus ir 
Vilnijos okupacija, nors, kaip 
atkreipė dėmesį prof. P. Los- 
sowski, ši formuluotė čia vi
sai netinka. (.. .) Dauguma 
Vilniaus krašto gyventojų vi
siškai nenorėjo lietuvių val
džios, priešingai, troško, kad 
šios žemės priklausytų Lenki
jai. Dėl to kovojo ir taip 1922 
metais balsavo. (Kalbama apie 
balsavimus į vadinamąjį Vi
durio Lietuvos seimą, kurį 
boikotavo lietuviškoji Vil
niaus ir Vilniaus krašto gy
ventojų dalis, Ž.M.). Taigi 
kaip galima kalbėti apie oku
paciją? Drama yra ta, kad len
kai, kurių Vilniaus krašte bu
vo persvara, o ir toliau taip 
yra, okupacine laikė Lietuvos 
valdžią ir turėjo realų pagrin
dą taip manyti, nes ta valdžia 
atėjo į Lietuvą Ribbentropo- 
Molotovo sutarties dėka. 1919- 
1920 metais lietuviai bendra
darbiavo sū bolševikais1 prieš 
atgimstančią po padalinimo 
Lenkiją. 1939 metų rudenį su 
entuziazmu priėmė Vilnių ir 
Vilniją iš Stalino rankų, tai
gi, dalyvavo naujame Lenki
jos padalinime. Vokiečių 
okupacijos laikais lietuviai 
bendradarbiavo su vokiečiais 
naikinant šimtus tūkstančių 
žydų, Lenkijos piliečių. (...) 
Lietuviai nenori lenkų drau
gystės. Priešingai, jie teigia, 
kad lenkų kultūra jiems yra di
džiausia grėsmė. Be to, lietu
viai negali susitaikyti su min
timi, kad Vilnius yra apsuptas 
lenkų, ir daro viską, kad tai 
pakeistų, aišku, ten gyvenan
čių lenkų sąskaita”.

Kelis kartus knygos autoriai 
Lietuvos atgimimo Sąjūdį va

dina nacionalistine organiza
cija, lietuvius kaltina liguis
tu nacionalizmu. Beje, visai 
kitaip knygos autoriai vertina 
ten gyvenančių (taip pat Gudi
joje ir Ukrainoje) lenkų tauti
nį atgimimą: jį vadina “ste
buklingu, nepaprastu, didvy
rišku” ir pan.

Iš knygos sužinome, koks 
yra Lenkijos kunigų, atvyku
sių į Gudiją, Ukrainą ir Lie
tuvą, teisinis statusas. “Tai 
sudėtingas klausimas. Lenki
jos Primas, kaip dvasinis len
ku, gyvenančių už Lenkijos 
ribų, vadovas, siunčia ten ku
nigus trejiem metam, susita
ręs su tenykščiais vyskupais. 
Tie treji metai gali būti pra
ilginti. Taip tvarkoma su K. 
Bendrijos hierarchija. Kitas 
reikalas su civilinėmis val
džiomis, kurios privalo regist
ruoti tuos kunigus. Kartais 
jos būna neigiamai nusiteiku
sios kunigų iš Lenkijos veik
lai dėl vienokio ar kitokio 
praeities vertinimo ar savo 
tautinio požiūrio. Gudijoje 
valdžia pripažįsta sutartį, 
kurią Lenkija sudarė su So
vietų Sąjungos taryba religi
jos reikalams. Registruojami 
ir kiti kunigai, nuvykę dirb
ti į buvusią Sovietų Sąjungą. 
Tuos, kurie atvyko pagal pri
vačius kvietimus ir pradėjo 
ten sielovados darbą, valdžios 
toleruoja, nors pabrėžia, kad 
jų teisinis statusas nėra su
tvarkytas. (. ..) Senose len
kiškose srityse lenkai katali
kai ir toliau sudaro tikinčių
jų daugumą ir dažnai yra para
pijų branduoliai. Dėl to Len
kijos K. Bendrija jautėsi įpa
reigota rūpintis katalikais už 
mūsų rytinės sienos. Juolab, 
kad tie žmonės visuomet su 
viltimi žvelgė į Lenkiją ir to
kios paramos laukė. Jie žino
jo, kad Lenkijoje yra tikėjimo 
laisvė, kad čia yra daug kuni
gų, kurie galėtų pas juos at
vykti. Vyskupai iš pasienio 
vyskupijų visuomet suprato 
šį reikalą ir sengėsi neapvilti 
tų žmonių. Dar prieš praside
dant Gorbačiovo “perestroi- 
kai” ta pagalba buvo teikia
ma, nors ir ribotai. Gorbačio
vo laikais prasidėjo rimta pa
galba — ir materialinė, ir as
meninė. 1990 metų pavasarį 
buvo įsteigta Varšuvoje Tiky
binės pagalbos TSRS katali
kams taryba, kuriai pirminin
kavo vyskupas Jerzy Dubrows
ki. Po jo mirties tą užduotį 
perėmė vyskupas Ryszard 
Karpinski iš Liublino”.

Knygoje gan išsamiai apta
riami taip pat katalikų san
tykiai su kitų tikėjimų atsto
vais, minimas tam tikras kon
fliktas tarp “lenkiškojo” ti
kėjimo ir Rytų apeigų krikš
čionių.

Baigdama knygos aptarimą, 
pacituosiu dar keletą sakinių 
iš knygos “Už rytinės sienos”, 
tikėdama, kad jos autorių — 
Lenkijos Katalikų Bendrijos 
atstovų išsakytos mintys yra 
universalios, vienodai įpa
reigoja tiek lietuvius, tiek 
ir lenkus.

“Kalba religiniame gyvenime 
yra nepaprastai svarbus, o kar
tu ir jautrus klausimas. Turi 
būti respektuojami tikinčiųjų 
pageidavimai, nes priešingu 
atveju nukenčia ne tik religinis 
gyvenimas, bet ir visuomeninė 
darna, kuriai Rytų Europoje 
vis dar gresia baisi ir naikinan
ti jėga—nacionalizmas. (...) Tei
sė pasirinkti religinių paslaugų 
kalbą priklauso tik tikintie
siems, o ne pašaliniams asme
nims; šių taisyklių privalo laiky
tis K. Bendrija, valstybė, suinte
resuoti asmenys ir institucijos”.

V. Kašubos suprojektuotas paminklas Laisvės aikštėje Druskininkuose 
su Lietuvos himno žodžiais Nuotr. D. Meliūno

Margo gyvenimo atspindžiai
Susipažinus su nauju Bronio Railos straipsnių rinkiniu

Č. SENKEVIČIUS

“TŽ” redakciją 1995 m. pa
vasarį pasiekė Bronio Railos 
knyga “Rašalo ašaros”, išleis
ta Lietuvos žurnalistų sąjun
gos leidyklos “Žurnalistika” 
Vilniuje 1995 m. Atsakingasis 
tos knygos redaktorius Domas 
Šniukas pridėtame lapelyje 
trumpai išreiškė pageidavimą, 
kad “būtų gražu, jeigu prista- 
tytumėt šią knygą”.

Pristatyti šią autobiografi
nių atspalvių knygą reiškia 
pristatyti B. Railą, kurį išei
vijos skaitančioji visuomenė 
neblogai pažįsta. Pokarinei 
Lietuvos kartai jis betgi kai 
kam su savo publicistika ga
lėjo būti legenda, kai kam su 
prakalbom per radiją piktas 
tautos atskalūnas, o daugeliui 
gal ir geriausiu atveju - mįslė.

Tos 2000 egzempliorių tira
žu po Lietuvą pabirusios “Ra
šalo ašaros” įrėmina portretą 
žmogaus, vieniems besiblaš
kiusio tarp “keturių vėjų”, 
laimingai perėjusio “trečią 
frontą”, o gal ir daugiau, 
įsitvirtinusio tautininkų sluoks
niuose, pagaliau koja kojon 
pataikiusio su išeiviškaisiais 
liberalais; kitiems - Raila 
pirmiausia tik lietuviškosios 
raštijos nepavargstantis dar
buotojas, žurnalistas tikra 
to žodžio prasme, kenčiantis 
dėl to baisaus “amato”, kaip 
jis pats tai pavadina, maištau
jantis, griaunantis sunkias 
kultūrinio bei politinio gyve
nimo užtvankas, kad gyvastin
gumo srovė vis tekėtų ir ne
užželtų amžinų rezoliucijų 
išvadomis: pas mus viskas 
gerai.

Toli gražu jis viso to turbūt 
nė nebandytų daryti, jei ne 
ta jo aštrioji plunksna, ne tik 
rašanti bet ir badanti, gny
bianti, padraskanti. Tas deri
nys, audžiamas žodžių parinki
mo siūlais, padažomas stilis
tinėmis priemonėmis, pavirsta 
nepakartojama, sunkiai pa- 
mėgdžiojama išraiška, tik jam, 
Railai, būdinga.

“Rašalo ašaros” - tai rinki
nys straipsnių, rašytų ir spaus
dintų prieš 30 metų ir vėliau, 
daugiausia “Dirvos” ir “Akira
čių” skaitytojams, kai kas apie 
žurnalizmą išeivijos žurnalis
tų leidinyje “Lietuvis žurnalis
tas”. Įvykiai, įžvalgos, nuomo
nės, kritika ir žmonės sudaro 
tų straipsnių turinį.

Autorius skaitytoją pave- 
džioja įvairiais keliais ir take
liais, leidžia pabūti ir priva
čiuose kiemuose, į kuriuos pa
tekti šiaip jau eiliniam žmogui 
nebūtų buvę lengva.

Atskirais straipsniais skai
tytojas supažindinamas su au
toriaus artimesniais kolego
mis žurnalistais: Antanu Va
liukėnu, Stasiu Leskaičiu, 
Vincu Rasteniu, Vytautu Alan
tu, Stasiu Santvarų, Antanu 
Rimydžiu, Georges Matore, 
Aleksiu Rannit’u, Algirdu J. 

Greimu. Rūpestį dėl lietuvių 
kalbos grynumo ir žodžių var
tojimo laikraštinėje kalboje 
autorius parodo net keliais 
platokais pasisakymais, ne
nusileisdamas nė kalbininkui 
A. J. Greimui. Tai būdinga. 
Svarbiausia betgi pagirtinas 
pats tiesos ieškojimas.

Pastarąja dingstimi paremti 
ir visi kiti knygoje dėstomi 
klausimai, prie kurių skaity
tojas verčiamas stabtelti, ati
džiau pažiūrėti, nuspręsti: taip 
ar ne. O jau tie “antraip” pa
rašyti teiginiai ne vieną skai
tytoją gali rimtai įtempti. Ne
paisant kas bebūtų, kontrover
sijose sparčiau ryškinąs! B. 
Railos talentas.

Įdomus ir knygos pavadini
mas. Žodžiai “rašalo ašaros” 
savo sąskambiu giminiuojasi - 
vienas ataidi kitame. Tai lyg 
šauksmas kalnų tarpeklyje, 
plačių ir laisvų lygumų ilgesys.

Įžvelgti galima ir kitą tų dvie
jų žodžių ryšį: abiejuose kirtis 
krinta ant “aš”. Taip - tai jis, 
pats autorius, nuoširdžiai iš
sikalbantis ir apie kitus pasa
kojantis tiesiai, atvirai ir aiš
kiai, tarkim, kaip tie senoliai 
Rozalimo turguje, “kas tik ant 
dūšios” išdroždavo seniai ma
tytiems iš kitos parapijos at
vykusioms giminaičiams.

Knygos atveju, ne visi skai
tytojai iš tos pačios “parapi
jos”, ne visi vienminčiai. Bet 
turbūt daugelis pastebi auto
riaus atvirumą, suranda pa
trauklumą pradėtą skaitymą 
tęsti, žodiniu puošnumu pasi
gėrėti. Aišku, ne visi kūrybą 
vertina pagal savo plunksnas. 
Anuomet literatūros žinovai 
karštai ir ilgokai spaudoje 
ginčijosi dėl meninės tikro
vės ir idėjų beletristikoje.

Autobiografinį knygos bruo
žą paryškina šešiolikoje pus
lapių išspausdintos nuotrau
kos bei kitos iliustracijos. Pa
čioje pirmojoje nuotraukoje - 
Bronys Raila savo jaunystės 
kolegų tarpe. Čia Petras Cvir
ka, Jonas Šimkus, Petras Čiur
lys, Antanas Venclova. Pasku
tinėje -jis prosenelis ir sene
lis su dukraite Gina ir jos sū
neliu Linu. Tai auksiniai vaka
rai, tarsi visų vingių ir siūba
vimų užsklanda. Grafišką, sa
kytume, tų vingių apibūdini
mą išreiškia Rimanto Dichavi- 
čiaus viršelis.

O redaktoriaus žodyje D. 
Šniukas tarp kitko suglaustai 
apibendrina knygos autorių:... 
“ko gero, ne tik išeivijoje, bet 
ir Lietuvoj šiandien vargu ar 
atsirastų žurnalistas, kuris ga
lėtų susilyginti su Broniu Rai
la produktyvumu, akiračio pla
tumu, pilietine pozicija, meist
riškumu”. Asmenvardžių ir pe
riodinių leidinių rodyklės kal
ba apie plačią šio leidinio 
apimtį.

Bronys Raila, RAŠALO AŠAROS.
Išleido “Žurnalistikos” leidykla 
Vilniuje. Spausdino “Aušros” 
spaustuvė Kaune. Tiražas-2000 
egz. Vilnius, 1995 m., 432 psl.
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Cl bill I llihl 11 VEIKLOJE
Rašytojo Antano Vaičiulaičio Šiauliečio poeto Juozo Miliaus-

(1906-1992), prie Vašingtono pa
laidoto Lietuvos žemės sūnaus, 
dabar jau Lietuvoje išleistu ro
manu “Valentina” yra susidomėję 
du ten filmus kuriantys režisie
riai. Vaidybinę vaizdajuostę “Va
lentinos” motyvais Lietuvos te
levizijai nori sukurti rež. Vid
mantas Bačiulis, vaidybinį filmą 
kino teatrams — rež. Gytis Luk
šas. Šiems savo planams jiedu jau 
prašė velionies rašytojo našlės 
Joanos Vaičiulaitienės sutikimo.

Dr. Kazio Martinkaus (1953- 
1984) pomirtinis fondas Čikago
je 1995 m. stipendijas paskyrė: 
tūkstančio dolerių — Klaipėdoje 
gimusiam Kęstučiui Bendinskui, 
500 dolerių — Kanadoj gimusiai 
Larisai Matukaitei. K. Bendins- 
kas siekia biochemijos doktora
to Ohajo valstybiniame Bowling 
Green universitete. L. Matukai- 
tė ruošiasi studijuoti apsaugą nuo 
užkrečiamųjų ligų, siekdama ma
gistrės laipsnio Londono higie
nos ir tropinės medicinos mokyk
loje.

Konkursinių nuotraukų pa
rodą Adelaidės lietuviams Aus
tralijoje liepos 8-9 d.d. surengė 
ALB Adelaidės apylinkės valdy
ba, vadovaujama pirm. Janinos 
Vabalienės. Konkursan ypač bu
vo stengiamasi įjungti jaunesnės 
kartos atstovus. Nuotraukos bu
vo padalytos į tris kategorijas 
— bendruomeninės veiklos, port
retų ir laisvos kūrybos kompozi
cijų. Kategorijų laimėtojams ren
gėjai buvo numatę premijas po 
šimtą dolerių. Konkurso dalyvius 
ir parodos lankytojus pasveiki
no ALB Adelaidės apylinkės val
dybos pirm. J. Vabolienė. Kon- 
kursinėn parodon įsijungė 15 fo
tografų su 61 nuotrauka. Tarp 
dalyvių buvo tik vienas fotove- 
teranas Alfonsas Budrys, dešim
tis jaunesnės kartos atstovų ir 
keturi brandaus amžiaus sulaukę 
fotografai. Vertintojų komisija 
bendruomeninės veiklos katego
rijoje premiją paskyrė Antanui 
Pociui už nuotrauką “Aušros’ sto
vykla”, portretų kategorijoje — 
Alfonsui Budriui už nuotrauką 
“Charakteris”. Laisvos kūrybos 
kompozicijų kategorijoje šimto 
dolerių premiją pusiau pasida
lijo du laimėtojai: Vytautas Ne- 
verauskas su nuotrauka “Pajūry
je” ir Paulius Rupinskas su nuo
trauka “Žemės pilis”. Adelaidės 
lietuviams dabar kasmet bus ren
giamos konkursinių nuotraukų 
parodos. Nuotraukų konkursais 
lietuviškon veiklon norima susi
grąžinti jos vengiantį Australijos 
lietuvių jaunimą.

“Santaros-Šviesos” šiemetinė 
konferencija buvo pradėta Lie
tuvoje. Jos pirmoji dalis birže
lio 22-25 d.d. įvyko Vilniuje ir 
Anykščiuose. Konferenciją už
baigusi antroji dalis buvo sureng
ta rugsėjo 7-10 d.d. JAV Mičigano 
valstijoje, “Camp Ronora” vasar
vietėje prie Watervlieto. Antro
sios dalies programon buvo įjung
tos paskaitos: kun. Valdo Aušros
— “Kryžius ir politinis aktyvumas 
Juergen Moltmanno teologijoje”, 
Giedriaus Subačiaus — “Pastan
gos kurti bendrinę žemaičių kalbą 
XIX š.”, Vainio Aleksos — “Na- 
lų įnašas į šių dienų amerikiečių 
literatūrą”, Artūro Tereškino 
“Įvadas į ‘Absonią’ ”, Rimvydo 
Šilbajorio — “Pakeliui iš sodžiaus
— naujesnioji Lietuvos poezija”, 
Algio Mickūno — “Hermeneuti
ka ir moteris indų tradicijoje”, 
Ilona Maziliauskienė — “Jūros 
motyvas Lietuvos pokarinėje pro
zoje”, Liūto Mockūno — “Lietu
vių frontas ūkanose”, Aleksand
ro Štromo — “Ideologinė politi
ka pokomunistiniame pasaulyje”, 
Vytauto Žalio — “Lietuvos geo
politinio kodo paieškos”, Bro
nio Savukyno — “Kas darytina 
lietuvių bendrinės kalbos atei
čiai — kalbos politikos strate
ginės nuostatos ir jos planavi
mas”, Virginijaus Gasiliūno — 
“Algimantas Mackus tarp raiškos 
ir saviraiškos”.

Atskirai reikėtų paminėti ap
skritu stalu pavadintą I. Mazi- 
liauskienės, Vitalijos Bogutaitės, 
Zenono Rekašiaus, Kęstučio 
Keblio pokalbį “Leiskit į tėvynę
— kodėl mes negrįžtame?” Neuž
mirštinas ir iš Klivlando atvyku
sios dainos veteranės sol. Aldo
nos Stempužienės koncertas. Kū
rybiniame literatūros vakare da
lyvavo Antanas Šileika, Rasa Ka
linauskaitė, Ingrida Matusevičiū
tė, Rimas Vėžys, svečias iš Izrae
lio Icchokas Meras, pokalbiui su 
juo vadovavusi ir vakaro dalyvius 
supažindinusi su jo atsivežta nau
jausia “Apversto pasaulio” kny
ga Violeta Kelertienė. 

ko-Miglovaros (1845-1937) šimtas 
penkiasdešimtąjį gimtadienį spe
cialia paroda Vilniuje paminėjo 
Martyno Mažvydo biblioteka. Jis 
yra dalyvavęs 1863 m. sukilime, 
platinęs “Aušrą” ir joje bendra
darbiavęs. V. Miliauskas Miglo
varos slapyvardžiu parašė eilė
raščių rinkinius “Įvairios eilės” 
(1884) ir “Giedmenys” (1914), iš
leidęs brošiūrą “Viduklės kraš
tas” su 1863 m. sukilimo atsimini
mais. Jo eilėraščių jau yra tapu
sių liaudies dainomis.

Meninių atvirukų konkursą 
paskelbė Šilutės miesto vadovai. 
Lietuvos dailininkai atvirukų kon
kursui skirtuose darbuose prašo
mi įamžinti Šilutės miesto, jo Bi
tėnų, Juknaičių, Kintų, Rusnės, 
Ventės bei kitų gyvenviečių isto
rinius, architektūrinius bei kul
tūrinius paminklus, žymiuosius 
žmones, įvairius pamario moty
vus. Laukiama ir teminių darbų 
meninių atvirukų rinkiniams. 
Konkurso rezultatus žadama pra
nešti 1996 m. gegužės 25 d. Še
šių geriausių darbų autoriai bus 
paskelbti laureatais ir premijuoti.

Dusetų dailės galerijos ilgai 
laukė šio miestelio Zarasų rajone
K. Būgos vidurinėje mokykloje 
dėstytojais dirbantys dailininkai. 
Mat ten sustiprintas dailės tpo- 
kymas. Mokykla jau yra pasižy
mėjusi po pasaulio parodas ke
liaujančiais vaikų piešiniais. 
Galerija galės pasinaudoti ir prie 
Salako gyvenantys dailininkai 
E. Velaniškytė ir G. Borisevičius. 
Dusetų dailės galerija turbūt 
yra pirmoji tokia profesionali 
institucija, įsteigta pačių inicia
torių pastangomis mažam mieste
lyje. Seniūnijos salę be nuomos 
mokesčio pirmaisiais metais jiems 
pasiūlė naujoji Zarasų rajono val
dyba. Lėšų parūpino urėdija, Za
rasų ir Dusetų įmonėlės. Pirmo- 
jon parodon Dusetų galerijoje 
įsijungė dailininkai iniciato
riai R. Pučekas, A. Stauskas, E. 
Rauzgas, dailės mėgėjai — Š. 
Sauka, N. Saukienė, R. Matulio
nis, A. Latėnas, R. Gabšys ir J. 
Bajoriūnas. Galerijoje dabar bus 
rengiami ir dailės mėgėjų susirin
kimai, pokalbiai apie meną.

Leonidas Jacinevičius, rašy
tojas ir žurnalistas, gimęs Kaune 
1944 m. gegužės 3d., mirė Vilniu
je šią vasarą. Velionis 1965-67 m. 
studijavo Vilniaus universiteto 
filologijos fakultete, vėliau dir
bo “Komjaunimo tiesos” ir “Per
galės” žurnalo redakcijose. Jo 
kūrybinį palikimą sudaro apysa
kų rinkiniai “Miestas didelis-ma- 
žas” (1966), “Rūgštynių laukas” 
(1968), “Keičiu gyvenimo būdą” 
(1974), “Apysakos” (1981), “Seni 
miesto medžiai” (1983), daugiau
sia vaizduojantys miesto aplinko
je susiformavusį jaunimą — jaut
rios prigimties autoanalizėn lin
kusius žmones, ieškančius gyve
nimo tikslo ir prasmės. Toks, at
rodo, buvo ir tų apsakymų auto
rius, taipgi parašęs romaną “Ar
bata penktą valandą ryto” (1979), 
pjesę “N kilometre” (1977), 
“Rūgštynių lauko” motyvais su
kūręs scenarijų filmui “Kur iš
keliauja pasakos” (1973), su Sau
liumi Šalteniu — muzikinę pjesę 
“Ugnies medžioklė su varovais”.

Apie gyvenimo tikslo ir pras
mės ieškojusį, rašiusį ir gėrusį
L. Jacinevičių “Lietuvos aido”
vyr. red. Saulius Šaltenis jaut
riame nekrologe rašo: “Ir štai ra
šytojas baigė gyvenimą šiurpiai 
vienas — be šeimos, be draugų ar 
kokio šunelio, sukniubęs vonio
je. Rašytojų sąjungoje Sigita Ja- 
cinevičienė paraudusiomis aki
mis tylėdama parodė lyg paskuti
nę recenziją apie savo vaiko Min
daugo tėvą medicinos ekspertizės 
pažymą — dėl toli pažengusio la
vono puvimo. Mirties priežastis 
nenustatyta. Niekaip iš karto ne
tilpo galvoje, kad tas TOLI PA
ŽENGĘS yra taip gerai mūsų pa
žįstamas. Kokia sielvartinga pra
raja tarp daug žadėjusios jaunys
tės ir to toli mirtin pažengusio, 
neaišku, kada mirusio, neaišku, 
kiek laiko vienut vieno, niekam 
nereikalingo išgulėjusio . . . Pas
kutinį kartą ponia Sigita kalbė
josi su savo vaiko tėvu birželio 
7 d. Tada jis netikėtai paprašė, 
kad ji nuvestų jį į Šv. Jonų baž
nyčią Pirmosios Komunijos ir iš
pažinties. Bet to puikaus kunigo, 
kuriam rašytojas rengėsi atsiverti, 
nebuvo, tai sutarė rudenį ei
ti . . .” Deja, rudens velionis jau 
nesulaukė. Į kapines nežinia ka
da numirusį rašytoją L. Jacine
vičių be išpažinties ir Pirmosios 
Komunijos palydėjo Vilniaus ka
tedros rektorius mons. Kazimie
ras Vasiliauskas. V. Kst.
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I IM OfRIŠIKE
>ARAPIJ0S KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
X 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 1 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.

Sporto vadovai, dalyvavę Pasaulio lietuvių žaidynėse Vilniuje. Iš kairės: 
ryšininkas VYTAUTAS GUDIŠKIS, Britanijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas JARAS ALKIS, kanadiečiai - MINDAUGAS LEKNICKAS 
ir ŠALFASS pirmininkas AUDRIUS ŠILEIKA

rinko 474 taškus, lietuviai - 477, 
latviai - 506, estai 521. Lietuviams 
atstovavę TLGK buvo Arvydas 
Buntinas (76), Kęstutis Eiman
tas (77), Algis Mikelėnas (80), Aud
rius Eimantas (81), Darius Vai
čiūnas (81), Antanas Stauskas 
(82), Ramūnas Saplys (88), Justi
nas Mikelėnas (92), Ričardas Bag
donas (92). Ateinančiais metais 
Baltijos turnyras, organizuoja
mas estų klubo, įvyks rugpjūčio 
24 d., 10 v.r. Aurora Highlands 
golfo aikštėje. DV

/fvMvfc LIETUVIŲ
•TT 2 T _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 6.13%

180-364 d. term, ind.......... 6.13%
1 metų term, indėlius...... 6.13%
2 metų term, indėlius...... 6.25%
3 metų term, indėlius...... 6.25%
4 metų term, indėlius...... 6.25%
5 metų term, indėlius...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met palūk.... 6.75% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 4.25% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50%
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ................ 8.00%
3 metų ............... 8.25%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.50%

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

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 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION 
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).

Ali THE

MASKELL INSURANCE world-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

drauda
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 

• 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SPORTAS
“Aušros” klubo žinios

Klubo vadovybė kviečia jau
nuosius narius, o taip pat norin
čius pradėti žaisti krepšinį ber
niukus ir mergaites registruotis šio 
sezono veiklai. Berniukams nuo 
7 iki 12 metų amžiaus, E, D ir C 
klasėse registracija Prisikėlimo 
parapijos salėje rugsėjo 18 d., 
6 v.v. Treniruotės vyks pirmadie
niais, o berniukai 13-17 metų am
žiaus, B ir A klasėse, registruo
jami bus rugsėjo 20 d., 6 v.v. Jų 
treniruotės vyks trečiadieniais.

Mergaitėms nuo 7 iki 17 metų am
žiaus registracija vyks rugsėjo 
26 d., 6 v.v. Father Redmond 
School, Valermo Drive, Etobicoke. 
Joms treniruotės bus pravedamos 
antradieniais. Treniruočių pra
džia (visoms klasėms) bus praneš
ta vėliau.

Klubo vadovybė jau planuoja 
šio sezono rungtynes. Numatomas 
pravesti jaunių klasių metinį 
turnyrų šių metų lapkričio mėn., 
į kurį bus kviečiamos svečių ko-

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

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

mandos. Dėl platesnės informaci
jos prašom kreiptis į Linų Kulia- 
vienę tel. 416 766-2996.

Klubo valdyba

Žaidynės iš kitos pusės
Kęstutis Lakickas “Apžvalgos” 

34 nr. pastebi, kad Penktosios pa
saulio lietuvių sporto žaidynės su 
grauduliu palydėtos jų uždaryme 
Dariaus ir Girėno stadione Kaune. 
Nejauku buvę klausytis D. Verdi 
operos “Aida” muzikos, lyg tokiai 
progai jau nieko nebūtume turėję 
lietuviško. Buvusi gėda ir prieš už
jūrio lietuvius, kuriems iš pasku
tiniųjų buvę norėta pasirodyti. Iš
kilmės Lietuvos mokesčių mokėto
jams kainavusios 3 milijonus litų. 
Gal tie pinigai ir nebūtų pagerinę 
pensininkų būklės, bet niekas ne
pagalvojęs apie mokytojus, kurie 
buvo priversti atostogauti be algų. 
Gėda, kad reikėję skirti 520,000 
litų perspausdinimui žaidynių pro
gramų, kuriose pirmoje laidoje 
prezidento ir premjero nuotrau
kos buvo pajuodusios... Inf.

Golfo žinios
Rugpjūčio 13 d. Toronto lietu

vių golfo klubas (TLGK) dalyvavo 
1995 Baltijos golfo turnyre Map
les of Balantrae golfo aikštėje. 
Šiemet turnyrų rengė suomių klu
bas. Laimėję praėjusius du turny
rus, lietuviai stengėsi visus nu
galėti trečių kartų iš eilės, tačiau 
suomiai juos pralenkė tik trim 
(smūgiais) taškais. Klubo rezulta
tai sudaromi sudėjus šešių ge
riausių iš komandos devynių žai
dėjų taškus. Suomiai iš viso su

Ateitininkų žinios
Los Angeles ateitininkų stovyk

la įvyko rugpjūčio 6-13 d.d. Santa 
Barbaroje, Kalifornijoje. Dalyvavo 
apie 40 vaikų, 7-14 metų amžiaus. 
Marytė Sandanavičiūtė-Newson 
energingai vadovavo stovyklai. 
Jai pagelbėjo Aldona Butkienė, 
Vilija Tompauskaitė, Adrija Ka
raliūtė, Aras Mattis, Povilas Pa- 
kuckas ir Andrius Pupius. Buvo 
atvykę du vadovai iš toliau - Ma
rius Polikaitis iš Čikagos ir Daino
ra Kupčinskaitė iš Bostono. Aman
da Ragauskaitė ir Danutė Jasiuko- 
nytė stovyklautojus maitino skaniu 
maistu. Stovyklos metu įvyko ke
lionę į muziejų, iškyla į kalnus 
ir išvažiavimas prie jūros. Visi 
labai linksmai praleido savaitę 
kartu. A. Butkienė

Skautų veikla
• Rugsėjo 12 d., 7.30 v.v. skau

tų būkle - “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų vadovų-vių bendras po
sėdis, kuriame bus nustatytas 
metų veiklos planas.

• Rugsėjo 23 d., 11 v.r. Po Mai
ronio mokyklos pamokų visų šakų 
skautų-čių registracija. Tuo pačiu 
metu vyks uniformų mainymas. 
Tie, kuriems uniformos jau per 
mažos, galės jas parduoti ar do
vanoti mažesniems. Tai atlikti tė
veliai yra prašomi pagelbėti.

• Rugsėjo 24 d. po vasaros ato
stogų bei stovyklų vyks iškilmin
gas tuntų veiklos atidarymas Pri
sikėlimo parapijos šventovėje. 
Mišios 10.15 v.r. Po jų atidarymas, 
sueiga parapijos salėje. Dalyvau
ja visi-sos uniformuoti. Kviečia
mi tėveliai ir skautininkai-kės. 
Rinktis salėje 9.45 v. ryto.

• Rugsėjo 23-24 d.d. “Dainavo
je”, prie Detroto, organizuojamas 
LSS/ASS suvažiavimas. Bus bend
ra ir įvairių šakų programa bei 
linksmavakaris. Norintieji ten 
dalyvauti registruojasi pas s. J. 
Taorienę tel. 216 531-9491. Mo
kestis $40 (JAV). M.

MOKA:
6.13% už 90-179 dienų term, indėlius 
6.13% už 180-364 dienų term. Indėlius 
6.13% už 1 m. term, indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term, indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
5.00% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 50.000 
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 7.75%
4 metų ................. 7.75%
5 metų ................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.50% 
(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 101 milijoną dolerių

Nemokama narių gyvybės dra'bda (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. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149

1678 Bloor Street West

[Toronto, Ontario M6P 1A9

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) ne§joj tel. 416 802-1 029, FAX 416 769-1 524.

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,

KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų 
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 18 
vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kiplingo požeminį, arti mokyklų ir parko. 
Tuoj pat galima užimti. Prašoma kaina $229,000.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 

VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ (VERTINIMAS

u s
U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

'SAMOGIUA'

I

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai Įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Many years have gone by. Friends 
and relatives are expecting you.
Have they changed? Will you 
recognize them? Anticipation. 
Excitement. Welcome on Board.

We have 7 weekly flights to Lithuania.
Lufthansa has daily flights from Canada 
to Frankfurt. And from there, convenient 
nonstop connections to Vilnius, 7 times 
per week. So if you cannot wait to get 
there, check with Lufthansa, Europe's 
leading airline.Call your travel agent

ANTANAS <
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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

Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės 
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai 
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, 
Berlyną Frankfurtą Helsinki Kopenhagą Londoną 
Paryžių, Prahą Varšuvą arba per kitus jūsų 
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis 
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų 
gimines iš Lietuvos.

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS - per Kopenhagą.

Rugsėjo 15, grįžimas rugsėjo 23 ar 30 d.d. - $819 plius mokesčiai.

♦ ♦♦♦♦♦♦į,***************#************  * * * * į

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 10 v.r. iki 6 v.v. į 
Marijų (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Vaikai - musų ateitis ir viltis! 
Todėl ruošiama VAIKŲ ŠVENTĖ
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1995 m. spalio 14-15 dienomis, Anapilyje, Mississaugoje.

Programa taikoma mokyklinio amžiaus 
vaikams, nuo 6 iki 16 metų amžiaus.

Įvairūs lietuviški užsiėmimai, meno, 
muzikos bei dailiojo žodžio konkursai, 
talentų popietė, tėvelių svetainė, meno 
paroda, vakaruškos, Mišios, koncertas.

Šventėje dalyvaus folkloro specialistė - 
Raseinių Magdelė ir 
Meškiukas Rudnosiukas!

REGISTRUOTIS privaloma iš anksto.

Dėl registracijos anketų kreiptis [KLB raštinę,

1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8. Telefonas 416 533-3292.

Artėja Vaikų šventė
Kas tas “Rodom-darom”?

Jau ne vieną sykį spaudoje bu
vo rašyta, kad artėjančios Vaiky 
šventės (spalio 14-15 d.d.) prog
ramoje bus “Rodom-darom” pobū
džio užsiėmimai. Šią programos 
dalį rūpestingai ruošia ir koor
dinuoja Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos atstovės - A. Paulio- 
nytė, L. Paulionytė, A. Karasie- 
jūtė ir D. Baršauskaitė. KLJS įsi
jungimas į Vaiky šventės ruošą 
liudija ir jaunesniosios kartos 
įsitikinimą, kad iš tikrųjų “Vai
kai - mūsų ateitis ir viltis!”

Kad vaikams ir tėveliams būtų 
iš anksto suprantama, ką reiškia 
“Rodom-darom”, verta šią progra
mos dalį smulkiau apibūdinti. 
Vaikai, atvykę į Vaiky šventę šeš
tadienį iš ryto, gaus specialią 
“VŠ paso knygutę”. Su šiuo “pasu” 
galės apkeliauti 25 stoteles, įreng
tas Anapilio didžiojoje salėje. 
Kiekvienas vaikas galės pasirink
ti savo “maršrutą” - tai reiškia, 
kad Jonukas galės pirmiausia bėg-

asmenim iš Lietuvos istorijos. 
Kiekvienoj stotelėje bus specifi
nis uždavinys, ir vaikai bus skati
nami aplankyi visas stoteles. Ap
lankęs stotelę ir atlikęs uždavinį, 
vaikas gaus antspaudą paso kny
gutėje. Vaikai, surinkę visų sto
telių antspaudus, bus apdovanoti 
specialiomis dovanėlėmis, kurias 
išdalins Meškiukas Rudnosiukas.

Stotelėse užsiėmimus praves 
įvairūs specialistai - Laimutė 
Kisielienė, žymi Lietuvos cho
reografė, rodys lietuviškų šokių 
žingsnius; Rasa Paškočimienė 
praves muzikinius užsiėmimus; 
skautės rodys lietuviškų šiaudi
nukų meną; Londono pensininkai 
praves mįslių spėliojimą ir t.t. 
Visi užsiėmimai bus vaikams pa
trauklūs, visur vaikai bus prižiū
rimi ir skatinami kuo daugiau 
stotelių aplankyti. Žinoma, tėve
liai šventėje irgi laukiami, galės 
vaikus lydėti į įvairias “Rodom- 
darom” stoteles.

konkursuose, laisvai suspės ap
lankyti ir šiuos užsiėmimus. Pie
tų metu bus proga šventės daly
viams atsipūsti, atsigaivinti, o 
po pietų vyks talentų popietė, ku
rioje pasirodys konkursų laurea
tai bei Raseinių Magdelės folklo
ro programa, įtrauksianti visus 
šventės dalyvius. Besiruošiantys 
šventėje dalyvauti turėtų jau da
bar kaupti jėgas, nes šeštadienio 
vakarą įvyks pasilinksminimas, 
kur visiems reikės šokti, dainuo
ti ir smarkiai žaisti! Vakaronę 
praves Inga Pivoriūtė, o muzikuos 
Teodoro Pabrėžos vadovaujama 
kapela.

Sekmadienį bus specialios vai
kų Mišios. Šventės viršūnė - kon- 
certas-spektaklis, kuris bus įdo
mus ir vaikams, ir tėve
liams bei seneliams. Koncerte 
pasirodys jungtinis mokyklų cho
ras bei svečiai iš Maironio mo
kyklos Klivlande. Žinoma, ir Rud
nosiukas dalyvaus. Koncerto prog
ramai vadovauja muz. Dalia Vis- 
kontienė, o kai kurias dainas pa
rašė muz. Rita Kliorienė. Sceni
nes dekoracijas projektuoja Jur-

1995 m. rugpjūčio 23 dieną, 
sulaukęs 90 metų, Maskvoje mi
rė vyriausias amžiumi Rusijoje 
katalikų kunigas lietuvis Sta
nislovas Mažeika. Dvidešimt 
trejus metus jis ėjo Maskvos 
Šv. Liudviko šventovės klebono 
pareigas.

Velionis gimė 1905 m. liepos 
10 d. Kybartuose. Besimokyda
mas Kauno kunigų seminarijo
je, jis įstojo į marijonų vie
nuoliją, o 1932 m. birželio 19 
d. buvo įšventintas kunigu.

Pirmuosius kunigiškosios tar
nystės metus velionis praleido 
besidarbuodamas Marijampo
lėje, vėliau studijavo Romoje. 
Grįžęs į Lietuvą, jis buvo pa
skirtas Marijampolės marijonų 
šventovės rektoriumi.

Po 1945 m., prasidėjus katali
kų persekiojimui Lietuvoje, ku
nigui marijonui Mažeikai gana 
dažnai teko keisti darbo vietą. 
Jis ėjo vikaro pareigas keliose 
Vilniaus bei kitų Lietuvos mies
tų parapijose, ilgiausiai — nuo 
1950 iki 1960 m. — dirbo Tvere
čiaus parapijoje. Vėliau jis bu
vo paskirtas Vilniaus arkivys
kupijos kancleriu. Tuo metu 
Vilniaus arkivyskupijos žinio
je buvo ir vienintelė tuo metu 
Maskvoje veikianti šventojo 
Liudviko katalikų šventovė.

Į. Maskvą kun. St. Mažeika per
sikėlė 1967 m. Ilgus metus jis 
buvo vienintelis katalikų ku
nigas Šv. Liudviko šventovėje.

Paskutinius dvejus metus, su
silpnėjus sveikatai, Mišias ve
lionis atnašaudavo namuose. 
Savaitę prieš mirtį, rugpjūčio 
16 d., jis buvo aprūpintas ligo
nio sakramentais.

Rugpjūčio 25 d., kai Katalikų 
Bendrija mini šventąjį Liudvi
ką, šio šventojo vardu pavadin
tos Maskvos šventovės tikintieji 
atsisveikino su savo ilgamečiu 
klebonu. Gedulines Mišias au
kojo Apaštalų Sosto nuncijus 
Maskvoje arkivyskupas Jan Bu
kowski, lotynų apeigų apašta
linio administratoriaus gene
ralvikaras kun. Antoni Gej ir 
kurijos kancleris kun. Viktor 
Barcewicz.

Tardamas atsisveikinimo žo
dį, arkivyskupas Bukowski pa
žymėjo, jog kunigas Mažeika 
23 metus buvo vienintelis ku
nigas šioje vienintelėje Mask
voje veikusioje katalikų šven
tovėje. “Apie didvyrišką kuni
go Stanislovo tarnystę”, — kal
bėjo nuncijus, — “aš pirmąkart 
išgirdau dar prieš dvidešimt 
metų, gyvendamas Romoje. Jis 
gyveno ilgą ir labai naudingą 
gyvenimą, už kurį šiandien pri
valome dėkoti Dievui”.

Velionis savo testamente iš
reiškė norą būti palaidotas 
savo gimtinėje — Kybartuose. 
Lietuvos pasiuntinybė Mask
voje pasiūlė savo paramą, per
vežant velionies palaikus į Lie
tuvą. Inf.

SKAITYTOJAI PASISAKO
ANTROJI SĖKMINGA KANADOS dėkoja šio projekto iniciatorei, 
ŠVIETĖJŲ VASARA LIETUVOJE koordinatorei ir nenuilstamai vyk

Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy”) 

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

1553 Hurontario Street, (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.: 41 6 530“1 070

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.) 416 763-5677

ti prie lietuviškų kompiuterinių 
žaidimų, o Marytė gal pirmiausia 
panorės nusifotografuoti su žymiu

“Rodom-darom” stotelės veiks 
tik šeštadienio rytą. Vaikai, už
siregistravę dalyvauti įvairiuose

Vaikų šventės kvieslė RASEINIŲ MAGDELĖ (Virginija Našlėnienė), kažkuo 
sudominusi mažąją stovyklautoją šios vasaros “Neringos” stovykloje, JAV

gis Sederavičius. Jau aišku, kad 
koncertas bus neeilinis.

Visi, kuriems rūpi mūsų ateitis - 
skatinkite vaikus, vaikaičius, pro
vaikaičius, draugus, pusbrolius - 
visus jauniausios kartos narius 
dalyvauti šioje ypatingoje Vaikų 
šventėje! RG

j-S°LDJ DAIVA
DALINDA, 

BBA, Broker
Expect ~ Tel. 416 231-5000 
thebesf FAX 416 233-2713
Amerikos didžiausia namų 

pardavimo Įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

COLDUJeiL 
BANKCRQ

Pagal Kanados-Baltijos šalių 
švietėjų partnerystės projektą 
jau antrus metus Lietuvoje orga
nizuojami kursai anglų kalbos mo
kytojams. Šią vasarą Kaune vyku
siuose kursuose dalyvavo apie 
130 anglistų iš Kauno miesto ir 
Kauno apskrities. Dalyviai, tarp 
kurių buvo ir mokytojai multipli
katoriai, išmoko daug aktyvaus 
mokymo metodų, lavino kalbos 
įgūdžius, mokėsi diferencijuoto 
vaikų pažinimo.

Kanados-Baltijos šalių švietėjų 
projektas tęsis trejus metus. Ja
me numatyta, kad mokymas vykdo
mas sesijomis. Kiekvienai sesijai 
vadovauja aštųoni Kanados ir aš- 
tuoni Lietuvos švietėjai. Projek
to dalyvius, o taip pat ir jų moky
tojus rekomenduoja Švietimo ir 
mokslo ministerija. Dalyviai yra 
perenkami iš visų geografinių 
zonų, bet ypač iš tolimesnių kai
mo vietovių. Todėl 1996 m. vasa
rą kursai vyks viename tolimiau
sių Lietuvos miestų - Skuode.

Lietuvos respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija nuoširdžiai

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

• (staiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL. 
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame 

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną 
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL

kaina $950 (kan.) -t- mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -f- 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINN Al R, 
LUFT HANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių 
bendrovių lėktuvais

* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į 
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.)

* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus ir laivais

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 41 6 533-6279

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

Advokatas 
RAMŪNAS P. LAPP-LAPAVIČIUS, 

B.A., LL.B.

60 Hume Street, 
Collingwood, Ontario 
L9Y 3Z5

Tel. 705 445-2886
FAX 705 444-5837

dytojai p. Vidai Juozaitytei, Ka
nados mokytojams, ir visiems rė
mėjams. Esame dėkingi už abipu
sį suinteresuotų pusių dialogą, 
kurio svarbiausias tikslas - švie
timo reformos tęstinumas Lietu
voje. Dėkojame už darbą, skirtą 
Lietuvai ir jos žmonėms. Perso
nali ir kvalifikuota lektorių pa
rama, išmintingas patarimas bus 
puiki paskata mūsų šalies peda
gogams eiti ieškojimų ir atradi
mų keliu.

Lietuvos respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija

MYLIMIEJI - SESUTĖS IR 
BROLELIAI!

Labai atsiprašau, kad taip il
gai negalėjau Jums padėkoti už 
gautą spaudą “Tėviškės žiburiai”. 
Ačiū visiems redakcijos darbuo
tojams už tokias malonias žinias. 
Malonu, kai sužinai, kas vyksta 
visame pasaulyje ir mūsų Lie
tuvėlėje.

Aš negalėjau Jums parašyti, 
nes buvau stipriai susižeidęs 
dešinę ranką. Dabar jau galiu 
rašyti.

Esu pensininkas, buvęs trem
tinys 10 metų. Išvežė mane 17 
metų iš gimnazijos 1949 m. kovo 
21 d. Grįžau laimingai su tėve
liais. Tėviškėje nieko neradome 
- tik krūmokšnius ir dirvonus. 
Buvo likęs tik kryžius.

Linkiu Jums visiems darbuoto
jams Dievo palaimos, sveikatos 
darbuotis dėl Lietuvos, nes mū
sų tėviškėlė yra labai labai 
skriaudžiama.

Vytautas Stelmokas,
Garliava

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210, 
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUČINSKAS,

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

27 John St., Second Floor Tel. 416 240-0594 
Weston, Ontario M9N 1J4 (24 valandas)

(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 416 248-5922

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

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

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

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

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) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

O DRESHER

AMBER

GLOBES LTD.
/GINTARAS EXPRESS/

2230 Lakeshore Boulevard West
Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza}

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220
Vasaros darbo laikas:

pirm. - penkt. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.
Mūsų atstovai:

Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 
Montrealyje-Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda - $7.00 plius S14 pristatymas 
arba
1 kg - $1.50 plius $14 pristatymas

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

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus - JAV arba Kanados $ $: 5% plius $14 pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis. 
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

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

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 

visose pirkimo ir 

pardavimo srityse 

Kreiptis į Valterį 

ar Riek Drešerius

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

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8

Tel. 416-233-3334, 416-231-2661
FAX 416-233-0285

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys ‘‘Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - IIVSIJRAJyJCE
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

— Ateinantį sekmadienį bus 
renkama antroji rinkliava Kana
dos Katalikų Bendrijos reika
lams.

— Lietuvos kankinių šventovės 
choras, vad. muz. Jono Govėdo, 
ir vaikučių choras, vad. muz. Ni
jolės Benotienės, jau pradėjo sa
vo veiklų. Abu chorai kviečia nau
jus narius įsijungti į jų eiles.

— Nuoširdžiai dėkojame kun. 
Liudui Januškai, OFM, du sek
madienius laikiusiam pamaldas 
Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje.

— Mūsų parapijos šventė bus 
rugsėjo 24, sekmadienį. Iškil
mingos pamaldos — 3 v.p.p. Po 
pamaldų bus šventinamas nau
jasis keltuvas. Parapijos vaišės 
Anapilio salėje 5 v.p.p.

— Anapilio autobusėlis para
pijos šventės dienų važiuos iš 
ryto įprasta sekmadienio tvar
ka. Po pietų veš maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties 2.30 v.p.p., o atgal į po
žeminių traukinių stotį parveš 
po vaišių.

— Mišios rugsėjo 17, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Jonų Tonkūnų, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 11 
v.r. už a.a. Antanų Bernotų.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 17 d. pamaldas lai

kys kun. A. Žilinskas; moterų 
draugijos posėdis tuoj po pamal
dų šventovės salėje.

— Rugsėjo 24 d. pamaldų ne
bus.

— Parapijos tradiciniai Padė
kos šventės pietūs bus spalio 15 
d. Lietuvių namuose 1.30 v.p.p. 
Bilietus jau pardavinėja P. Lan- 
gienė ir R. Pūkienė. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, rugsėjo 10 po

pietėje dalyvavo 206 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė dr. Ste
fa Guobužienė iš Tauragės, moky
toja Romutė Kviklytė iš Vilniaus, 
Vyt. P. Puzinauskas iš Vašingto
no (JAV) ir Vilija Bijūnaitė, stu
dentė iš Bavarijos. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN valdybos narys H. Sukauskas.

— LN valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 14 d., ketvirtadienį, 7.30 v. v.

— Rugsėjo 17, sekmadienį, 1 
v.p.p. įvyks LN vyrų būrelio val
dybos posėdis. Bus gegužinės ir 
poilsio stovyklos pranešimai bei 
aptariami kiti reikalai. Negalin
tys dalyvauti prašomi pranešti 
Teodorui Stanuliui 416 769-1616.

— Rugsėjo 20, antradienį, 7 v.v. 
įvyks LN visuomeninei veiklai 
aptarti posėdis. Kviečiami LN kul
tūros k-jos, “Atžalyno”, LN vyrų 
ir moterų būrelių ir visuomeni
nės veiklos komiteto atstovai. 
Bus aptariami LN metinio pobū
vio, Kūčių vakaro ir Naujų metų 
reikalai. Negalintieji dalyvauti 
prašom paskambinti T. Stanuliui 
769-1616 arba LN vedėjai 532-3311.

— LN informacinis susirinkimas 
įvyks spalio 15 d., sekmadienį, 
2 v.p.p. Vytauto Didžiojo menėje. 
Bus svarstomi slaugos namų ir 
LN reikalai.

— “Lokio” svetainei reikalingas 
bufeto tarnautojas-a. Besidomin
čius kviečiame prašymus paduoti 
į LN raštinę.

— Slaugos namams aukojo: $100
- Ona ir Stasys Žvirbliai a.a. A. 
Petkevičiaus atminimui; $50-J. A. 
Šimkai a.a. A. Jankaitienės atmi
nimui; $50 - J. A. Šimkai a.a. M. 
Juzumienės atminimui.

Aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto Ontario, 
M6P 1A6.

Anapilio keltuvo vajui auko
jo: $200 — E. S. Pusvaškiai; 
$150 — P. E. Ališauskai; $100
— F. Juzėnas, J. Staškevičius; 
$50 — “TŽ” darbuotojai (a.a. 
Aleksandro Kalūzos atmini
mui). Iki šiol keltuvui suau
kota $10,113, o bus išleista 
daugiau kaip $95,000.

A. a. Albinui Krakaičiui mi
rus, užjausdami žmoną Onutę, 
seserį Marytę Saliklienę, Vacį 
Saliklį, brolį dr. Bronių Kra- 
kaitį, L. Seibutienė, K. VI. Bal
čiūnai, J. St. Kliorikaičiai, St. 
T. Urbantai, J. K. Rudžiai, M. 
St. Čeponiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $60.

IMIGRACIJA Į KANADĄ~

W & H GROUP 
verslo ir imigracijos patarėjai.
Paskutiniai pokyčiai imigracijos 
potvarkiuose gali pagreitinti 
jūsų prašymų eigą ir padidinti 
galimybes. Sunkesniais ir sudė
tingais atvejais pasiruošę jums 
taip pat padėti. Teikiamos kai 
kurios garantijos. Pirmasis pa

tarimas nemokamas.

Tel. 416 620-1434, 
FAX 416 620-4641

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pasibaigus vasaros atosto

goms, parapija ir organizacijos 
vėl pradeda naujų darbo sezonų. 
Kviečiame visus aktyviai įsijung
ti į savo parapijos ir organiza
cijų veiklų.

— “Išminties knygos” — pasku
tinis Senojo Testamento tomas, 
verstas prel. Antano Rubšio, jau 
išspausdintas ir platinamas mū
sų parapijos raštinėje. Kaina 
— $12.

— Pakrikštytas Andrius-Dai- 
nius, dr. Astos (Grinytės) ir Dai
niaus Vaidilų sūnelis.

— Rugsėjo 9 d. Šv. Jono kapi
nėse palaidota a.a. Malvina Ju- 
zumienė.

— Parapijos choro pirmoji re
peticija įvyks šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 14, 7 v.v. muzikos studi
joje. Kviečiame ir kitus papildy
ti šios parapijos choro eiles.

— Vaikučiai, kurie priklauso 
parapijos vaikų chorui, prašomi 
sekmadieniais per 10.15 v.r. Mi
šias rinktis prie vargonų. Cho
rui vadovauja muz. D. Viskon- 
tienė.

— “Volungės” choras repetuoja 
mūsų parapijos patalpose penk
tadieniais 7 v.v. Choro vadovy
bė kviečia jaunimų įsijungti į šį 
gražų ir veiklų vienetų.

— Kanados lietuvių katalikių 
moterų mūsų parapijos skyriaus 
naujos valdybos pirmasis posė
dis įvyks rugsėjo 19 d., 7 v.v. kle
bonijos patalpose. Skyriaus susi
rinkimas — spalio 22 d. po 11.30 
v.r. Mišių, parapijos salėje.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį rengia mūsų pa
rapijos tarybos labdaros sekci
ja, vyks spalio 4 ir 5 d.d. nuo 12 
v.p.p. iki 9 v.v. didžiojoje para
pijos salėje.

— Mišios sekmadienį, rugsėjo 
17, 8.15 v.r. — už a.a. Danutę Be- 
resnevičienė; 9.15 v.r. — už a.a. 
Sofijų Gegužienę; 10.15 v.r. — už 
a.a. Benignų Jonušienę ir jos šei
mos mirusius, a.a. Jonų ir Emilijų 
Aleksus, a.a. Vytautų Tamulaitį; 
11.30 v.r. — už parapijų ir visus 
parapijiečius.

Kanados lietuvių muziejaus 
ir archyvo išlaikymo vajui 
aukojo; $100 — P. Braziūnas. 
Už auką dėkoja valdyba.

A. a. Laimutės Butėnienės 
atminimui Irena Turūtienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $40.

A. a. Felikso Rimkaus vie- 
nerių metų mirties atminimui 
žmona Albina “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Aleksandro Kalūzos 
atminimui, Liudvika Morkū
nienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Aleksandro Kalūzos 
atminimui Stasys ir Sofija 
Rakščiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Albino Krakaičio at
minimui pagerbti J. Šileikie
nė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. Albinui Krakaičiui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami jo 
žmoną Onytę, brolį Bronių, se
sutę Marytę ir jos šeimą, Ti- 
mukų šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. Apolinarui Sakui mi
rus, užjausdami žmoną Stefą, 
sūnų Gediminą, dukrą Dalią 
su šeimomis ir visus gimines, 
Liuda ir Zigmantas Mockai, 
Rodney, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

Mirus a.a. M. Juzumienei, už
jausdama jos vyrą K. Juzumą, 
Toronto Lietuvių namų buhal
terė Danguolė Sher tremtinių 
mokyklai “Lietuvių namai” 
Vilniuje aukojo $30. Mokyk
los rėmėjai už auką dėkoja.

Dail. Rasa Staniūnienė, va
saros pradžioje atvykusi iš 
Lietuvos dalyvauti Stone Pow
der parodoje, vykstančioje 
Toronto Fort York patalpose 
nuo liepos 8 iki spalio 28 d.d., 
rugsėjo 2 d., šeštadienio rytą 
nukrito nuo penkto aukšto sto
go King gatvėje, kur ji su vy
ru Safarian studijos patalpose 
buvo apsistojusi. Sunkiai su
žeista buvo nuvežta į Šv. Myko
lo ligoninę.

Dailininkė jau buvo pasiruo
šusi vykti į Čikagą, kur taipgi 
Balzeko muziejuje turėjo daly
vauti SEL (Super Ex Libris) pa
rodoje. Blogiausia, kad dvi 
dienas prieš nelaimę buvo jau 
pasibaigusi jos sveikatos drau
da, ir dėl to ji pateko į didelius 
finansinius sunkumus. Galin
tieji padėti yra prašomi kreip
tis į jos vyrą Sigitą Staniūną 
tel. 416 504-1854. Inf.

REIKALINGA auklė 6 dienom per 
savaitę, kuri gyventų kartu bei 
atliktų ir namų ruošos darbus. 
Skambinti 905 738-8458.

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ
PROGRAMOJE:

3 v.p.p. Lietuvos kankinių šventės Mišios ir po jų
- šventovės keltuvo šventinimas.

5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje.

Bilietai [vaišes gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje 
ir pas R. Celejewska tel. 416 231-8832.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba

Toronto vyrų choro “Aras” 
pirmoji repeticija įvyks rug
sėjo 19 d., 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Kviečia
mi visi choristai sugrįžti ir 
laukiama naujų. Choro valdyba

Toronto miesto rotušėje 
rugsėjo 11-20 d.d. (darbo va
landomis) vyks archyvinės me
džiagos paroda paminėti nau
josios rotušės 30-metį.

Toronto savivaldybė skelbia 
“Sveiko miesto savaitę” rug
sėjo 16-24 d.d. Vyks įvairūs 
renginiai gamtosaugos temo
mis, vaikštynės bei parodos. 
Šeštadienį, rugsėjo 23, Toron
to šiaurinėje dalyje (į šiaurę 
nuo CP geležinkelio) organi
zuojama vartotų daiktų “ati
davimo” diena. Palikti savo 
nereikalingas prekes namo 
priekyje (bet ne ant šaligat
vio), kur norintys galės pasi
imti.

Klaipėdos menininkų paro
dos Toronte: rugsėjo 24 d., 12 v. 
atidarymas Anapilio parapi
joje, Kanados lietuvių muzie
jaus parodų salėje ir spalio 
1 d. 10 v.r. Prisikėlimo para
pijos parodų salėje. Parodas 
rengia Kanados lietuvių mu
ziejus ir LN Kultūrinė komi
sija.

Kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondas kasmet skiria sti
pendiją jaunuoliui ar jaunuo
lei, studijuojantiems humani
tarinius mokslus ir besireiš- 
kiantiems lietuviškoje veiklo
je. Prašymus iki š.m. lapkri
čio 1 d. siųsti šiuo adresu: Dr. 
A. Kazlauskienė, 128 Dunn 
Street, Oakville, Ont. L6J 3E2, 
Canada. Inf.

Kanados lietuvių fondui A. a. 
Alės Paškevičienės atminimui 
aukojo: $100 - Vladas Plečkai
tis, Jonas, Elen Valiulis; $50-dr. 
Juozas Gutauskas; $45 - A. Paš
kevičius; $30 - Rūta Danaitytė; 
$25 ir mažiau: P. J. Lėveris, p.p. 
Buivydai, R. B. Čeponkus, J. D. 
Danys, V. Kongelis, V. Prisče- 
pionka, dr. A. Jurkus, E. Šimans
kis, J. K. Augaitis, dr. A. Šidlaus
kas, I. Gabalis, D. Bružas-Mogck, 
J. E. Dalmotas, S. V. Balsevičius, 
O. R. Barisai, Rita Rudaitis, V. 
J. Kairys, B. A. Eimantas, P. E. 
Jurgutis, B. Vilčinskienė, V. V. 
Radžius, A. R. Sapliai, K. A. Gu
džiūnas, A. J. Morkūnas, R. R. 
Kličius, A. Šimanskienė, J. A. 
Radžius, V. Paukštaitis, E. D. 
Brikis, J. Paslauskas, M. Bru
žienė, S. Danaitienė. Iš viso su
aukota $900.

A. a. Alės Paškevičienės atmi
nimui, buvę otaviškiai, dabar gy
venantys Toronte, Kanados lietu
vių fondui aukojo $335 - J. Z. 
Dabrowski, Liuda Daunienė, 
Veronika Kubilienė, Vida Šu
kienė, dr. J. Rimšaitė, J. P. Iva
nauskai, A. K. Poviloniai, A. Ta- 
mulavičiūtė, B. V. Palilioniai.

Visiems aukotojams dėkoja -
Kanados lietuvių fondas

IŠNUOMOJAMAS naujai įrengtas 
vieno miegamo butas netoli “Vil
nius Manor” ir Lietuvių namų, 
ramioje vietoje, pirmame aukšte. 
Skambinti tel. 416 767-8644.

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.

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

Dr. Gina J. Ginčą uskaitč 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS krašto tarybos su
važiavimas įvyks 1995 m. lapkri
čio 4-5 d.d. Anapilio sodyboje.

KLB krašto tarybos vyriausioji 
rinkimų komisija praneša, kad 
reikiamą kandidatų skaičių į nau
ją KLB krašto tarybą pateikė šios 
apylinkės: Edmontono — V. M. 
Kadis; Otavos — A. Eimantas; 
Montrealio — P. Adamonis, J. 
Adamonis, J. Išganaitis, G. Nagys, 
B. Niedvaras, R. Pocauskaitė- 
Rudinskienė, L. Stankevičius, B. 
Staškevičius, J. Šiaučiulis, B. 
Vaitkūnaitė-Nagienė; Hamiltono 
— K. Deksnys, S. Kareckas, V. Kve
daras, B. Mačys, J. Pleinys, J. G. 
Skaistys, V. Stanevičienė, J. Stan
kus; Londono — S. Keras, R. Ku- 
rienė, G. Petrauskienė, E. Pet
rauskas; Windsoro — Č. Kuras; 
Wasaga Beach — Stayner — J. Gu
das.

Š. m. spalio 1 d. rinkimai vyks 
šiose apylinkėse: Delhi yra 5 kan
didatai: S. Beržinis, J. Lukšys, 
P. Pargauskas, G. Rugienius, V. 
Vytas. Bus išrinkti — 3.

Toronte yra 23 kandidatai: J. 
Adamonytė, M. Balaišytė, S. Bar
šauskas, G. Bijūnienė, L. Ehlers,
L. Januška, J. R. Juodis, J. Kulie
šius, N. Liačienė, A. Pacevičius, 
G. Paulionienė, V. Pečiulis, A. Pū
kas, I. Ross, V. Samonis, A. Sap- 
lys, T. Stanulis, kun. J. Staške
vičius, M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
J. Uleckas, A. Vaičiūnas, R. Saka- 
laitė-Jonaitienė, V. Zubrickienė. 
Bus išrinkti —18. Inf.

KLB veiklai aukojo; $100 - 
E. Mačiulaitis, A. Rūta; $50 -
M. J. Astrauskai; $30 - J. Šilei
kienė. Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū. Inf.

A. a. Aldonos Jankaitienės švie
siam atminimui pagerbti laido
tuvių metu ‘‘Kovai su vėžio liga" 
Lietuvoje aukojo: $50 - Albina 
Ožinskienė ir Daiva Ožinskienė; 
$20 - D. Zulonieriė, Mr. & Mrs. Ra- 
nosz, E. B. Kišonai, R. Ciplijaus
kas, B. D. Lawcock, D. V. Dargis, 
A. A. Jucys, V. L. Matulevičius, 
V. G. Butkiai, J. Z. Dabrowski, J. 
Pacevičienė, V. K. Gapučiai, S. A. 
Pacevičiai; $15 - E. Simonavičie- 
nė; $10 - A. Kilinskas, L. Strumi
la, V. Puzerienė, L. R. Puteriai, 
E. Geldutienė, B. J. Tamulioniai, 
V. Lapaitis, M. Povilaitienė. M. P.

A. a. Aldonos Jankaitienės švie
siam atminimui pagerbti laidotu
vių metu “Sibiro tremtinių grįži
mo fondui” Lietuvoje aukojo: $30- 
D. G. Sakus; $25 - A. J. Sungailos; 
$20 - H. Stepaičiai, I. P. Lukoše
vičiai, A. L. Monstvilai, V. T. Gra
žuliai, A. Abromaitytė, J. Bakis, 
A. M. Radžiūnai, V. Balsienė, M. V. 
Vaitkai, A. Ciplijauskas, D. Pra
naitis, M. Vasiliauskienė, Č. L. 
Senkevičiai, D. Barzdžiūtė, E. M. 
Kazakevičiai, A. A. Valadkos, R. 
Žiogaris, J. Šileikienė, P. V. Jan
kaičiai, J. Paršeliūnas, A. Šešku- 
vienė; $10 - V. Lapaitis, D. R. Pu
teriai, G. S. Krašauskai, A. B. Arū
nai, A. Klupšienė, D. T. Renkaus- 
kai, T. G. Dalinda, D. Zakarevičie
nė, J. Augėnienė, O. Yčienė, E. Be- 
netienė, V. Yčienė, J. Augustinavi- 
čienė, V. Vaitkienė, D. Lapienė, 
I. Punkrienė, J. Batūrienė, P. B. 
Sapliai, E. Jaškienė; $5 - A. Vens- 
lovaitienė. Benamių vaikų kaimo 
“Vaiko tėviškės namai" statybai 
Lietuvoje $10 aukojo B. Tamošiū
nienė.

Velionės dukrai Ramintai Ha
linai, sūnui Giedriui Jankaičiui 
su šeimomis ir visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja šių fon
dų globėja - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba
A. a. Aldonos Jankaitienės atmi

nimui pagerbti Toronto skautams 
$20 aukojo Lydija Balsienė. A.S.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 
tel. 416 760-7181.

įvyks 1995 m. 
rugsėjo 24, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE.

Lietuvos ambasada
Otavoje praneša, kad jos lai

kinasis reikalų patikėtinisjo- 
nas Paslauskas su savo šeima 
jau persikėlė iš Vašingtono į 
Otavą ir pradėjo eiti savo pa
reigas. Laikinas adresas: Em
bassy of the Republic of Li
thuania, 511 Gilmour Street, 
Ottawa, Ont. KIR 5LS. Tel. 
(613) 236-4283. Faksas: (613) 
234-1422.

Prof. hab. dr. Domas Kaunas, 
Vilniaus universiteto knygo
tyros katedros vedėjas, lydi
mas p. p. Adomavičių, rugsėjo 
6 d. lankėsi “Tėviškės žibu
riuose”, domėjosi laikraščio 
paruošimu, papasakojo apie 
pirmosios lietuviškos knygos 
(M. Mažvydo “Katekizmo”) 450 
metų sukakties minėjimą, ku
ris įvyks 1997 m. Šiam minė
jimui rengti sudaryta plačios 
apimties valstybinė komisija. 
Svečias paliko 32 psl. leidi
nėlį, kuriame išspausdinti 
visi su tuo minėjimu susiję 
užmojai. Nėra abejonės, kad 
ši pirmosios lietuviškos kny
gos sukaktis, bus atitinkamai 
paminėta ir išeivijoje.

Savaitraštis “Gimtasis kraš
tas”, išeinantis Vilniuje, 1995 
m. 33 nr. cituoja ištraukas iš 
“Tėviškės žiburių” — įžanginį 
iš š. m. 23 nr. apie išeivijos jau
nimo nutautimo grėsmę ir A. 
Balašaitienės straipsnį “Du 
veidai”, kuriame autorė rašo 
apie Amerikoje besilankan
čius tautiečius, vienaip kal
bančius išeivių visuomenei, 
kitaip — Lietuvos žmonėms. 
Įžanginio autorius Č.S. iškelia 
faktą, kad išeivijos jaunime 
vyrauja dvi kryptys — pasilik
ti lietuvių visuomenėje arba 
susilieti su vietiniais gyven
tojais. Lankymasis Lietuvoje 
sustiprina lietuviškumo jaus
mą ir paskatina išmokti lie
tuvių kalbą net tuos, kurie bu
vo kitaip nusiteikę.

Solistės Slavos Žiemelytės 
kūrybos vakaras, suruoštas 
Lietuvos muzikos draugijos š. 
m. gegužės 26 d. Lietuvos me
nininkų rūmuose, buvo apra
šytas “Muzikos baruose” (nr. 
172-173), draugijos dvisavai
tiniame leidinyje, leidžiama
me Vilniuje. Apibūdintas jos 
gyvenimo kelias bei gražiai 
atsiliepta apie jos neseniai 
išleistą biografiją, parašytą 
Jūratės Vyliūtės.

Lietuviškų institucijų ir 
veiklos žinyno antrąją laidą 
ruošia “The Silver Pages” fir
ma, vadovaujama lietuvės 
Joanos Bičkus. Jos išleistas 
“The Silver Pages” yra angliš
kas leidinys, kuriame sukaup
ta pensininkams naudinga in
formacija apie įvairias pa
slaugas; susilaukė teigiamų 
atsiliepimų ir net raštinį pa
gyrimą iš Ontario provincijos 
premjero Mike Harris. Šio lei
dinio didelė dalis bus išvers
ta į lietuvių kalbą antrojo 
“Lithuanian Business Direc
tory” puslapiuose. Tikimasi 
jį išleisti 1996 metų pradžio
je. Asmenys ir firmos, norin
tys reklamuotis žinyne, pra
šomi kreiptis į redakciją: 
Joanna Bičkus, 61 Elm Grove 
Ave., Unit 204, Toronto, Ont. 
M6K 2J2; telefonas 416 533- 
8471, fakso nr. 416 533-8046.

PARDUODAMOS Leclerc staklės 
(counter balance), 45 inčų, 4 ny- 
čių, su suolu, siūlų vijimo prietai
sais, sienos mestuvais, skietais, 
siūlais, knygomis. Skambinti tele
fonu 416 462-9039.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti

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

Aušros Vartų parapijos klebonas 
dėkoja sol. Antanui Kebliui, giedo
jusiam šventovėje vasaros metu.

Sol. Gina Čapkauskienė, mon- 
trealietė, 1995 m. rugpjūčio 18 d. 
turėjo sėkmingą koncertą Kenne- 
bunkporte, uždarant Ateitininkų 
savaitę. Pirmoje koncerto dalyje 
buvo lietuvių kompozitorių kūri
niai, antroje - tarptautiniai. Iš 
viso buvo padainuota aštuonio
lika muzikos kūrinių. Akompa
navo dr. Saulius E. Cibas.

Bernardo ir Anastasia (Damant- 
zis) Žemaitaičių dukrelė pakrikš
tyta Alyssa-Stephanie vardais. 
Catherine (Kušleika) ir Robert 
Lapierre dukrelė - Sonia-Loukia 
vardais.

(40} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Oa europarcel 
itbrJ .................  " ►
\~T TT J Aptarnaujame Lietuvą, Latvija!, Estiją

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės 
patarnavimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bend
rovės paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių pa
ėmimo iš jūsų namų.

Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d. -$5.10 už kg plius $10 pristatymas.

VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ 
TREČIADIENĮ PER MĖNESĮ.■ ■ i

Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis

Nuo rugsėjo 6 d. siuntiniai bus priimami 
įprasta tvarka kas savaitę.

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

dienomis: birželio 28, liepos 26, rugpjūčio 30 
nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

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

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

ELEKTRIKAS iš Lietuvos maloniai 
prašo tautiečius padėti jam surasti 
bet kokį darbą: gali dirbti namų 
statyboje, dažyti namus, atlikti 
remonto bei namų ūkio darbus, pa
dėti seniems . žmonėms ar dirbti 
žemės ūkyje. Skambinti Antanui 
tel. 416 767-6354.

VARTOTI DRABUŽIAI
• eksportui į Lietuvą urmu nuo 

18 centų (JAV) už svarą 
20 ir 40 pėdų talpintuvais 

arba tonomis

. mažmeninė kaina 
90 centų (kan.) už svarą, 

mažiausiai 100 svarų.

Skambinti Richard

905 629-8386

“The Gazette” rugsėjo 3 d. lai
doje įdėjo didelę spalvotą redak
torių nuotrauką ir ilgą straipsnį 
apie Montrealyje leidžiamą kul
tūros žurnalą “Vice Versus”. Vie
nas redaktorių yra lietuvis Rene 
Akstinas. Žurnalas laidžiamas 
trimis kalbomis, bet daugiausia 
anglų kalba. Kita dalis užimta 
prancūzų ir šiek tiek italų kalbo
mis. Žurnalas gyvuoja jau dvylika 
metų ir išeina keturis kartus per 
metus. Iki šiol buvo platinamas 
tik Montrealyje. Nuo šio rugsėjo 
mėnesio žurnalas bus platinamas 
Toronte ir Niujorke, nes jo turi
nys apima ne tik Montrealio kul
tūrinį gyvenimą.

B.S.

IEŠKAU nerūkančios auklės 5 
dienom per savaitę prižiūrėti 2 
vaikus (2 metų ir 8 mėnesių) Kip
ling ir Eglinton gatvių rąjone. 
Skambinti tel. 416 614-2294.

One Ltd.
Realtor-Member 

—* FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8
Visais namų pirkimo- 

pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)


