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Ryšiai laisvi - išeivija ta pati
Ryšiai su Lietuva, prieš keliolika metų kėlę aštrių 

nesibaigiančių ginčų, šiandien nebėra pirmųjų klausi
mų eilėje. Atsiranda betgi kiti giminingi klausimai, pra
sidedantys nuo pasirinkimo - žiūrėti į plačiuosius lau
kus ar daugiau į savo kiemą.

P
ENKIASDEŠIMT metų plūduriavome kaip užtvan
koje. Staigus proveržis į nepriklausomybę atkėlė 
sunkiąsias užtvaras, ir visi nugarmėjome dairytis, 
kas už jų, kas tenai? Daugeliui užteko penkerių metų su

sipažinti, pamatyti, įvertinti, įsitikinti, apsispręsti, nu
sivilti. Bet per tą laiką pradėjo lyg ir užželti savasis kie
mas, kuriame tenka gyventi, daugumai auginti šeimas, 
žodžiu, laikytis, kur įsišaknyta. Nors Lietuva laisva, ir 
nebesame verčiami būtinai užsieniuose gyventi, vis dėl
to čia negalime jaustis esą paprasti ir geresnio gyveni
mo ieškantys emigrantai, nes niekada iš akių neišnyks 
iš Lietuvos pasitraukimo vaizdai, aplinkybės, būtinybės. 
Visa tai mums kasdien sako ir primena, kodėl mes čia 
atsiradome. Ir toji priežastis, kaip kokia tautinės gyvy
bės gija, apraizgė daugumos išeivių gyvenimą, nukalė 
nepakartojamą išeivijos lietuvio modelį, įaugintą sveti
moje žemėje. Todėl išeivis lietuvis, kur buvęs kur nebu
vęs, vis mintimis grįžta į tėvynę, nors kai ką prisiminti, 
nors pamąstyti apie Lietuvos ateitį, su dideliu malonu
mu “sirgti” lietuviškais reikalais. O iš kitos pusės tie pra
bėgę dešimtmečiai po svetimu dangumi kiekvienam ant 
pečių uždėjo nelengvą amžiaus naštą, sujungė su čia gi
musiais palikuonimis, sumažino asmeninio prisidėjimo 
reikalingumo svarbą, atsiradus ir užaugus naujiems vei
kėjams tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Viso to akivaizdoje 
lengviau suprantamas ir dairymasis, net ir blaškymasis, 
taipgi ir tas dvilypis vyzdys: veidu į Lietuvą, veidu į išei
viją. Užtat nėra nieko ir nuostabaus, kad tų dviejų gyve
nimų žmonės pasijunta pavargę, lyg kažką praradę, ko 
niekada už nieką nebebus galima įsigyti.

N
UOVARGIS, nusivylimas ar net kylančios abejo
nės neturėtų betgi nukreipti kažkokiu keliu, ve
dančiu tolyn nuo lietuviškojo gyvenimo. Iš tikrų
jų ne kažin kur ir begalėtume nueiti - fizinis savęs per 

kėlimas kitur mūsų nepakeistų, nes gi dvasia nėra vaš
kas, kuris greitai tirpsta. Tuo būdu normali išeivių lai
kysena tik savo kieme, su saviškiais, šitaip samprotau
jant, džiugu matyti, kad po tam tikro blaškymosi ir ieško
jimo, po visų sau keliamų klausimų, kuria linkme sukti, 
kai visur vartai atkelti, - pasisakoma už stiprumą ir pas
tovumą to pagrindo, ant kurio prieš daugelį metų atsis
tojome. Todėl išeivija ir toliau lieka savąja buveine, Ben
druomenė savąja artimiausia aplinka, kur kiekvienas 
sujudimas, organizuota, uolesnė ir išradingesnė veikla 
palaiko ne tik gerą nuotaiką, bet ir apsisprendimą būti 
kartu su visais kitais to paties likimo tėvynainiais. Ta 
geroji nuotaika ir tvirtas apsisprendimas skatina daly
vauti, prisidėti kuo kas gali, remti. Štai rudeniui atėjus, 
Kanados lietuvių veikloje išryškėjo tam tikras atgimi
mas. Sėkmingai ir gražiai praėjo Vaikų šventė, naujų ir 
daug žadančių pajėgų sutelkė naujai išrinktoji KLB ta
ryba. Kanados lietuvių jaunimo sąjunga metus užsimo
jusi baigti Jaunimo dienomis; Toronto apylinkės valdyba 
pasiryžo surišti prieš keletą metų nutrūkusią grandinę 
- rengti tradicines Kanados lietuvių dienas, įvyksian
čias 1996 metų rudenį. O kur dar atskirų orgnizacijų įvai
rūs renginiai-studijų dienos, stovyklos, suvažiavimai! 
Tai vis ženklai, rodantys aiškią išeivijos gyvastį. Telieka 
visiems ją palaikyti ir visokeriopai remti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Specialus statusas Kvebeku!?
Kanados ministeris pirm. J. 

Chretienas, spalio 30 d. Kvebe
ko nepriklausomybės referen
dume laimėjęs vos vienu nuo
šimčiu balsų šios provincijos 
pasilikimą federacinėje Kana
doje, pagrindinį dėmesį dabar 
žadėjo skirti tik jos ekonomi
niams reikalams. Tačiau šio 
pažado jam teko atsisakyti, 
kai Kvebeke pagalbos ėmė 
šauktis jos liberalų vadas Da
ntelis Johnsonas, prarandan
tis pasitikėjimą ligšiolinei 
Kanados federacijai ištikimų 
kvebekiečių. Kilo rimtas pavo
jus, kad provincinio parlamen
to rinkimus ten vėl lengvai 
laimės separatistinė Kvebeko 
partija ir jos naujasis vadas 
Lucien Bouchard.

Dabartinį atsistatydinantį 
Kvebeko partijos vadą ir prem
jerą J. Parizeau jis turės pa
keisti arba paskutinėmis 1995 
m. gruodžio, arba pirmosiomis 
1996 m. sausio dienomis. Nuo
gąstaujama, kad L. Bouchar- 
das, tapęs Kvebeko premjeru 
ir lengvai laimėjęs provinci
nio parlamento rinkimus, gali 
nedelsdamas paskelbti jau tre
čiąjį referendumą nepriklau
somybės klausimu. Šį kartą jį 
gali laimėti atsiskyrimo nuo 
Kanados ir pilnos nepriklau
somybės siekiantys Kvebeko 
separatistai su juos pergalei 
išjudinusiu naujuoju vadu 
L. Bouchardu.

Apsisaugoti nuo tokios staig
menos ministeris pirm. J. Chre
tienas dabar bando Kanados 
parlamentui pateiktu naujuo
ju jos vienybės įstatymo pro
jektu. Jis taipgi vadinamas ir 
ministerio pirm. J. Chretieno 
antrajam spalio 30 d. referen
dumui duotų pažadų įvykdy
mu. Laikinai atsisakoma sun
kiai šiuo metu beįgyvendina- 
mo Kvebeko bei jam priimti
nų teisių įjungimo Kanados 
konstitucijon, vis dar neturin- 
čion nė vienos Kvebeko vyriau
sybės vadų parašo.

Remiantis vienybės įstatymo 
projektu, siūloma Kanados 
parlamento nariams pripažin
ti specialų statusą Kvebekui, 
susietą su kvebekiečių bend
rijos skirtingu savitumu Ka
nadoje. Tas pripažinimas 
apimtų prancūziškai kalban
čią kvebekiečių daugumą, jų 
kultūrą, civilinės teisės tra
diciją. Kanados parlamentas, 
vadovaudamasis šiais realiais 
faktais, įpareigoja visas savo 
įstatymu leidybas ir jų val
domojo vykdymo šakas bei ki
tus vienetus laikytis Kanados 
parlamento nutarimų. Advoka
tai taip pat turėtų vadovau
tis jais, siekdama atitinkamai 
paveikti teismus.

Kanados konstitucijos pa
keitimų taisyklės jau yra jon

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvos respublikos seimo rūmai Vilniuje:žemiau - k* ts ir įėjimas Nuotr. G. Kurpio . v/•■M I-

Lietuva kitataučių spaudoje
Amerikiečių žurnalas apie Lietuvos-Lenkijos santykių raidų • Lenkų šovinistai 

smerkia Lenkijos ambasadorių Lietuvai • Toronto lenkų laikraštis rašo 
apie “Lietuvos ryto” pastato sprogdinimų

Kalifornijos universiteto 
žurnalas EEPS (“East Euro
pean Politics and Societies”) 
1995 m. antroje laidoje išspaus
dino ilgą ir išsamų straipsnį 
“National Myths and Interna
tional Relations: Poland and 
Lithuania, 1989-1994”. Nors 
straipsnio autorius naudojo
si daugiausia lenkų šaltiniais, 
jam pavyko bešališkai nušvies
ti tų metų Lietuvos-Lenkijos 
santykių raidą. Apie 1991 m. 
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose įvestą tiesioginį valdy
mą T. Snyder rašo:

“Lietuvos valdžia teisina šią 
savo politiką Maskvoje įvyku
sio perversmo rėmimu. Kai ku
rie lenkų aktyvistai, ypač Šal
čininkuose, tikrai šį pervers
mą rėmė. Laikraščių redakto
riai spausdino prosovietišką 
propagandą ir kai kurie len
kai priėjo net prie to, kad atro
dė, jog jie ragina ginkluotai 
kovai prieš Lietuvą. Prieš 1991 
m. rugpjūčio mėnesį kovojan
ti ir neturinti tarptautinio 
pripažinimo Lietuvos valdžia 
turėjo pagrindo baimintis, 
kad jos lenkų mažuma yra ne
lojali. Šeši iš dešimties lenkų 
deputatų susilaikė 1990 m. ko
vo mėnesį nuo balsavimo už 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą. Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonai toliau gaudavo 
iš sovietų reikmenų, nors ki
tur Lietuvoje tai buvo nutrauk
ta, o lenkai ir toliau buvo mo
bilizuojami į sovietų kariuo
menę. 1991 m. vasario mėnesį 
mažiau kaip trečdalis Šalči
ninkų rajono gyventojų daly
vavo referendume dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Tų pa
čių metų kovo mėnesį Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų lenkai 
dalyvavo (Gorbačiovo) refe
rendume dėl Sovietų Sąjungos 
ateities, nors jis Lietuvoje 
buvo oficialiai boikotuo
jamas.

Su keliomis kilniomis išim
timis vietiniai lenkai aktyvis
tai kovoje dėl Lietuvos išlais
vinimo nedalyvavo; vietoj to 
pasirinko kovą dėl lenkų au
tonomijos Lietuvos sovietiš
kos respublikos teritorijoje. 

(...) Gegužės mėnesį suvažia
vimas galvojo apie įsteigimą 
lenkų autonominės srities su 
savo vėliava, kariuomene, po
licija ir parlamentu. Šį pro
jektą slaptai rėmė KGB. Be 
to, šis pasiūlymas sutapo su 
Gorbačiovo ir straipsnių so
vietų spaudoje grasinimais 
atiduoti Vilnių ir jo sritį 
Rusijai arba Gudijai, jeigu 
Lietuva taptų nepriklausoma.”

Visi šie gąsdinimai pasibai
gė su Maskvos perversmu. Vė
liau visos Lenkijos vyriausy
bės pasisakė, kad jokių pre
tenzijų į Lietuvos teritoriją 
neturi, kad jos lenkų autono
mijos reikalavimų nerems.

“Išvaryti ambasadorių!”
Lenkijos ambasadorius Lie

tuvai Jan Widacki pasikalbė
jime su “Gazeta Wyborcza” pa
sisakė prieš lenkų autonomi
ją. Tai labai supykdė lenkų 
šovinistus. “Išvaryti ambasa

dorių!” - šaukia straipsnio 
antraštė savaitraščio “Lad” 
1995 m. lapkričio 19 d. laido
je. Šio straipsnio autorius J. 
Narbutt tarp kitko rašo:

‘“Gazeta Wyborcza’ mielai 
skleidžia nesąžiningą pono 
ambasadoriaus sugestiją, tar
tum autonomijos reikalavi
mas, teisingai lenkų visuome
nės daugumos Vilniaus srity
je keliamas, netilptų europie- 
tiškuose standartuose. Kaip 
tik atvirkščiai: autonomija 
telpa europietiškuose stan
dartuose ir yra praktiškai pri
taikoma pvz. pietiniame Tiro
lyje ir Alandų salose. Tad ko
dėl reikia klaidinti visuome
nės nuomonę? (...) Jeigu šis 
ponas būtinai nori būti lietu
vių interesų užtarėju, tai jo 
teisė, tačiau šiuo atveju tegul 
jis persikelia į Lietuvos res
publikos ambasadą Varšuvoje. 
Ten yra tokia.”

(Nukelta į 2-rą psl.)

Taip atrodo dienraščio “Lietuvos rytas” pastatas Vilniuje po sprogdinimo

Apsilankymas Švedijoje
Lapkričio 21 d. Lietuvos pre

zidentas Algirdas Brazauskas 
su delegacija nuvyko į Švedi
ją trijų dienų vizitui. Delega
cijoje taipgi dalyvavo 40 lie
tuvių verslininkų, kurie vyko 
pasitarimams su Švedijos fir
momis dėl tolesnio ekonomi
nio bendradarbiavimo ir pre
kybos plėtojimo.

Prezidentas Brazauskas įtei
kė Vytauto Didžiojo 1-ojo 
laipsnio ordinus Švedijos ka
raliui Carl XVI Gustaf ir ka
ralienei Silvijai už nuopelnus 
Lietuvai. Vyko susitikimai 
su Švedijos parlamento pirm
ininke, derybos su vyriausy
be. Susitikime su ministeriu 
pirmininku Ingvar Carlsson 
buvo aptartos nelegalių mi
grantų bei aplinkos apsaugos 
problemos. Spaudos konfe
rencijoje prezidentas prane
šė, jog “Švedijos vyriausybė 
yra be išlygų pasiruošusi tar
pininkauti ir padėti Lietuvai 
siekti narystės ES”, rašo “Lie
tuvos aidas” lapkričio 23 d. 
“Lietuvos ryto” žiniomis, jis 
padėkojo Švedijos vyriausy
bei daug padėjusiai patobu
linti Ignalinos atominės elekt
rinės valdymo ir saugumo sis
temas.

Prezidentas lankėsi Varta- 
verketo termofikacinėje elekt
rinėje ir skaitė paskaitą Stok
holmo aukštojoje ekonomikos 
mokykloje. Šiuo metu yra 137 
Švedijos bendros įmonės su 
Lietuva arba Švedijos kapi
talo įmonės, kurių bendras 
įstatinis kapitalas sudaro 
63.7 milijono litų, kurių 40 mi
lijonai litų tenka Švedijos 
bendrininkams. Švedijai eks
portuojama Lietuvos prekių
už 117 milijonus litų, įveža
ma už 169.1 milijono litų. Pre
zidentas pagrindine proble
ma, trukdančia bendradar
biauti, laiko transportą, 
nesant tinkamo ir patogaus 
susisiekimo tarp šių dviejų 
kraštų.

LKDP suvažiavimas
“Lietuvos aido” žiniomis, 

lapkričio 18 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos suvažiavimas. 
Trečiosios Lietuvoje pagal 
dydį ir įtaką partijos 354 at
stovai nauju vadovu išrinko 
buvusį užsienio reikalų minis- 
terį Algirdą Saudargą. Buvo 
aptartas pirmininko rinkimo 
būdas (jį ateityje rinks ta
ryba, ne suvažiavimas). Nu
tarta, kad LKDP renkamų in
stitucijų nariai negali būti 
asmenys, buvę Lietuvos ar So
vietų Sąjungos komunistų par
tijų bei LDDP nariai nuo 1990 
m. kovo 11 d., nors LKDP papras
tais nariais būti nedraudžia
ma.

LKDP frakcijos patarėjas 
ambasadorius Č. Stankevičius 
informavo apie konstitucijos 
47-ojo straipsnio papildymo 
paruošimą. Šis straipsnis val
do užsieniečių teises įsigyti 
žemę Lietuvoje. Patvirtinta, 
jog LKDP laikosi nuostato, 
kad Europos sąjungos kraštų 
įmonėms ir piliečiams gali
ma leisti įsigyti tik žemes, 
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reikalingas pastatams statyti 
ir neparduoti žemių kurortuo
se bei bendrose viešo naudo
jimo poilsio vietose.

Pabrėžta, jog nuo 1993 m. 
pradžios prasidėjusiam no
menklatūros grupiniam valdy
mui dar tebesitęsiant, Krikš
čionių demokratų pareiga yra 
“pateikti savąją alternatyvą 
— socialios rinkos ekonomi
ką, pagrįstą Bažnyčios socia
liniu mokymu ir taikyti ją per
einamajam periodui”, pasak 
pirmininko A. Saudargo. Jo 
teigimu, Lietuvos padėtį ga
lima pakeisti tik demokrati
niais rinkimais.

TS(LK) konferencija
Lapkričio 11 d. Vilniuje Tė

vynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) surengė konfe
renciją aptarti savivaldybių 
rinkimų programos vykdymą, 
pasiruošimą TS(LK) suvažia
vimui ir seimo rinkimams. 
Konferenciją atidarė pirmi
ninkas Vyt. Landsbergis, pri
mindamas, kad TS uždavinys 
yra pakeisti dabartinę Lietu
vos kryptį, įrodyti per savival
dybių darbą kad balsavę už TS 
(LK) žmonės gerai padarė. 
Frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius pabrėžė, kad TS ski
ria labai didelį dėmesį savo 
priešrinkiminei programai 
bei savo tikslui — sukurti 
stiprias pastovias bendruo
menes miestuose, miesteliuo
se ir kaimuose.

Kalbėdamas konferencijoje 
Vilniaus miesto burmistras 
ir “Lietuvos savivaldybių aso
ciacijos” pirmininkas A. Vi- 
dūnas pranešė, kad narėmis 
šioje organizacijoje jau yra 
55 iš 56 savivaldybių. Jis api
būdino organizacijos darbus,
pastangas kovoti su centrine 
valdžia dėl savivaldybių sava
rankiškumo, dėl negrąžintų 
savivaldybėms skolų, dėl kom
pensacijų už šilumą.

TS(LK) valdybos pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
brėžė būtinumą numatyti spe
cialias lėšas smulkaus vers
lo ir ūkininkų rėmimo fondui, 
būsto rėmimo programoms, 
naujų darbo vietų kūrimo fon
dui. Bendrose diskusijose bu
vo pranešta apie savivaldy
bių programos įgyvendinimą, 
svarstymui pateikti gyvento
jų užimtumo bei smulkaus 
verslo ir ūkininkų rėmimo 
programų metmenys. Nutarta, 
kad TS antrasis suvažiavimas, 
ataskaitinis-rinkiminis, įvyks 
kovo 9-10 d.d. Vilniuje; bus 
patvirtinti seimo rinkimų pro
gramos pagrindiniai nuosta
tai.

Konferencijoje priimtame 
pareiškime dėl savivaldybių 
rinkimų programos vykdymo 
problemų teigiama, jog LDDP 
valdžios institucijų vykdomas 
savivaldybių finansinis bei 
ekonominis spaudimas prieš
tarauja Lietuvos gyventojų 
ir valstybės interesams. “To
dėl, jeigu savivaldybėms ir 
toliau bus mažinami biudže
tiniai asignavimai, dėl lėšų 
stokos jos gali būti priverstos 
atsisakyti kai kurių savival
dybėms deleguotų funkcijų”.

RS.I
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Lietuva kitataučių spaudoje

Vysk. Kazimiero Paltaroko 
120-tosios gimimo metinės pa
minėtos Panevėžyje spalio 14-22 
d.d. kultūriniais bei visuome
niniais renginiais, dalyvaujant 
dabartiniam vyskupui J. Preik
šui, kunigams, menininkams, 
jaunimui bei plačiai miesto vi
suomenei. Spalio 14 d. ateiti
ninkai surengė jaunimo dieną. 
Mišias aukojo vysk. J. Preikšas. 
Aplankyti vysk. K. Paltaroko 
tėvų kapai ir jo gimtinė — Gai- 
lioniai. Spalio 16-20 d.d. Kris
taus Karaliaus katedros kripto
je, kur palaidotas vyskupas, vy
ko istorijos pamokos, kurias 
pravedė mons. J. Antanavičius 
ir ateitininkų globėja A. Sala- 
dūnaitė. Nuotraukų ir paveiks
lų parodose buvo atskleistas 
vysk. K. Paltarokas — švietėjas, 
publicistas, kultūros ir meno 
globėjas. Iškilmingomis Mišio- 
mis, iškiliu koncertu baigtas 
minėjimas, sutapęs ir su Pane
vėžio Vysk. K. Paltaroko kata
likiškosios vidurinės mokyklos 
penkerių metų sukaktimi.

A. a. kun. Stasys Mažeika, MIC, 
rugpjūčio 23 d. mirė Maskvoje, 
sulaukęs 90 metų amžiaus, 23 
metus ėjęs Maskvos katalikų Šv. 
Liudviko parapijos klebono pa
reigas. Velionis gimė Kybartuo
se, 1932 m. Kaune įšventintas 
kunigu. Vikaravo Marijampolė
je, studijavo Romoje, buvo Pa
nevėžio marijonų šventovės 
rektoriumi. Po Antrojo pasau
linio karo prasidėjus Katali
kų Bendrijos persekiojimui, 
kilnotas iš vietos į vietą, kol 
1967 m. paskirtas klebonu į 
Maskvą. Ten jis daugelį metų 
buvo vienintelis katalikų ku
nigas.

A. a. prel. Stanislovas Kiškis 
rugsėjo 25 d. mirė Kaišiadory
se. Kunigu įšventintas 1924 m. 
Buvo labai aktyvus kultūrinio 
gyvenimo srityje. Sovietmečiu 
daug metų kalintas Rusijoje, 
kur nesiliovė apaštalavęs ir 
vykdęs sielovadą. Grįžęs į Lie
tuvą, rinko žinias apie Kat. 
Bendrijos ir kultūros istoriją,

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

įtrauktos. Konstituciniuose 
reikaluose jas dabar sunku 
pakeisti. Tad jos paliekamos 
tokios pačios ir būsimiems 
Kanados konstitucijos pakei
timams. Juos vis dar reikės 
patvirtinti Kanados parlamen
tui ir provinciniams parlamen
tams - kartais septyniems, o 
kartais visai dešimčiai, kaip 
buvo numatyta skirtingais at
vejais.

Naujame Kanados vienybės 
įstatyme ministeris pirm. J. 
Chretienas taipgi pasiūlė Ka
nadą padalyti į keturias sri
tis ir kiekvienai suteikti po 
vieną parlamentinę veto teisę. 
Tas keturias sritis sudarytų: 
vieną - keturios Vakarų Kana
dos provincijos, po vieną - On
tario ir Kvebeko provincijos 
ir vieną keturios mažosios pro
vincijos Rytuose. Tos keturios 
veto teisės galiotų tik spren
džiant pakeitimus parlamentų 
senatuose, naujų provincijų 
sudarymą bei jėgos pada
lą tarp Kanados ir provincijų 
vyriausybių. Atrodo, Kanados 
ministeriui pirm. J. Chretie- 
nui labiausiai rūpėjo suteikti 
veto teisę dėl separatizmo ne
rimstančiam Kvebekui ir tokiu 
būdu jį nutildyti.

Pasiūlytas vienybės įstaty
mas nesudomino separatisti
nių Kvebeko vadų. Kvebeko

• Reikia žvelgti į ateitį toliau negu 
siekia praeities šešėliai.

- Lech Walesa 

kunigus, vyskupus, tarp jų ir 
vysk. T. Matulionį. Kurį laiką 
buvo Kaišiadorių vyskupo kanc
leris. Palaidotas rugsėjo 28 d. 
Kaišiadorių katedros švento
riuje.

Lietuvos vyskupų konferenci
ja, JAV ir Kanados katalikų 
spaudos draugijos, talkinant 
Vatikano socialinio bendravi
mo tarybai, spalio 17-19 d.d. Vil
niuje surengė leidėjams skirtą 
seminarą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 30 Lietuvos kata
likiškų leidinių leidėjų, redak
torių bei kitų informacijos at
stovų. Popiežinės socialinio 
bendravimo tarybos pirm, arki
vyskupas John P. Foley savo pa
skaitoje pabrėžė, kad kiekvie
na vyskupija ir religinė bend
ruomenė bei organizacija turė
tų turėti “visuomeninio bend
ravimo planą”. Esą svarbu pa
žinti ir savos visuomenės po
reikius. Pokomunistiniai kraš
tai turėtų žinoti, kad centra
lizuotas planavimas neišspręs 
problemų. Kalbėtojas ragino 
žurnalistus savo straipsnius 
grįsti Katalikų Bendrijos do
kumentais, enciklikomis, po
piežių kalbomis.

Lietuvos katalikų leidėjų 
draugijos pirm. Aldona Žemai
tytė spalio 19 d. pokalbyje In
formacijos centrui pareiškė, 
kad renginys buvo naudingas, 
sužinota daug naujovių, išgirs
ta pasiūlymų, kurie šiuo metu, 
deja, dar sunkiai pritaikomi 
Lietuvoje.

Tikybos dėstytoja iš Austri
jos Br. Sigl rugsėjo 29 — spalio 
27 d.d. Birštone ir Marijampolė
je vedė seminarus pradinių kla
sių tikybos mokytojams. Kreipė 
dėmesį į tai, kad pamokose bū
tų ne tik žinių perdavimas, bet ir 
būtų leista mokiniams aktyviau 
pasireikšti, sužadinti jausmus. 
Šių seminarų rėmėjas — Salz- 
burgo arkivyskupas Georg Eder. 
Seminarus numatoma tęsti 1996 
metais. ... ... . „T, .(Žinios iš leidimo Katalikų 

Bažnyčia Lietuvoje”)

partija, vis dar vadovaujama 
dar L. Bouchardo nepakeisto 
premjero J. Parizeau, žadėjo 
atkreipti dėmesį tik į gerokai 
didesnius naujus pasiūlymus. 
Esą šie yra panašūs į ankstes
nius per mažus pasiūlymus, 
dėl kurių buvo ilgai derėtasi 
ir naudos neturėta.

Busimasis separatistinės 
Kvebeko partijos vadas ir Kve
beko premjeras L. Bouchardas 
pasiūlytąjį vienybės įstatymą 
išgirdo Kanados parlamente. 
Ten jis dar nėra pasitraukęs 
iš separatistinio Kvebeko blo
ko vadų. Jam rūpi tik Kvebeko 
nepriklausomybė, o visi kiti 
reforminiai Kanados pasiūly
mai jam neįdomūs. Tad ne
nuostabu, kad Kanados minis
teris pirm. J. Chretienas sa
kėsi negalėsiąs pradėti Kana
dos konstitucijos reformų, kol 
Kvebeką valdys busimasis 
premjeras L. Bouchardas.

Kanados parlamente nepa
tenkinti ir kai kurie kiti jos na
riai dėl pilnos parlamentinės 
veto teisės suteikimo tik Kve
beko ir Ontario provincijoms. 
Mat už jas beveik nemažesnė 
ir Britų Kolumbija. Šiaip dis
kusijoje daug palankių žodžių 
pasakyta Kvebeko raginimui 
pasilikti Kanadoje. Tokias 
mintis dėstė net ir Kanados 
ministerį pirm. J. Chretieną 
pavaduojanti Sheila Copps. 
Matyt, ir norima kvebekiečių 
nuotaikas pakeisti ne tik vie
nybės įstatymu, bet ir jaut
riais Kanados parlamentarų 
žodžiais. V.Kst.

LFB studijų savaitėje klauso pranešimų (iš kairės): buvęs Sibiro tremtinys P. Vaičekauskas, dr. K. Ambrozaitis, 
dr. A. Damušis, dr. K. Keblys, rašytojas Vyt. Volertas, dr. A. Musteikis, “Į laisvę” red. J. Baužys, Vyt. Maželis 
(fotografuoja)

“į laisvę” tebeskatina žurnalas
Aktualieji dabartinės Lietuvos ir išeivijos klausimai naujame leidinio numeryje
Žurnalas “Į laisvę” 1995 m. 

121 nr. paskelbė eilę straips
nių, apžvelgiančių dabartinę 
padėtį ir problemas Lietuvo
je, pateikia rezistencinės ko
vos atsiminimų, gvildena stu
dijų savaitės ir Čikagos FB 
konferencijos diskusijų min
tis bei išvadas.

Prof. BRONIUS KUZMIC
KAS straipsnyje “Dvasinis 
genocidas Lietuvoje” aptaria 
priespaudos metu lietuvių 
tautai padarytą dvasinę žalą, 
kuri ir šiandien jaučiama žmo
nių mąstysenoje ir elgsenoje.

Salia fizinio genocido, pa- 
sireiškusio trėmimais, kalė
jimais, tragišku partizanų su
naikinimu, ūkininkų suvarymu 
į kolchozus, reiškėsi tautinės 
sąmonės slopinimas: uždari
nėjamos šventovės, kultūri
nės organizacijos, griaunami 
paminklai, kunigai apskelbia
mi išnaudotojų įrankiais. 
Ateistinė mokykla, spauda, 
radijas, televizija, filmai, 
ateistinė literatūra aukšti
no komunistinius veikėjus, 
laisvės kovų slopintojus, kol
ūkinės santvarkos kūrėjus. 
Žmonėms reikėjo gyventi ap
suptiems melo ir neteisingu
mo. Darbštumas, sąžiningu
mas, taupumas nuvertinti. 
Kasdieniniame gyvenime įsi
tvirtino įstatymų nesilaiky
mo, valdžios apgaudinėjimo, 
vogimo psichologija. Ateiz
mas ir materializmas, prie
varta brukami nuo pat vaikų 
darželio, turėjo padėti auk
lėti sovietinį žmogų, išpa
žįstantį tik materialistinę 
pasaulėžiūrą ir valstybinę 
ideologiją. Besaikis girtavi
mas buvo valstybės toleruoja
mas, išgeriantis asmuo tapo 
savas žmogus. Daugeliui žmo
nių alkoholinis apsvaigimas 
tapo įprastine būsena, kuri 
vertė juos tapti abejingais 
gyvenimo prasmei.

Sovietinėmis sąlygomis žmo
gus negalėjo realizuoti savo 
jėgų, pagerinti savo materia
linės padėties. Toks dvasinio 
slopinimo būdas, neleidžian
tis pasireikšti žmogaus inicia
tyvai, išradingumui, atsilie
pia ir šiandien. Tai sudaro 
rimtą visuomeninę problemą.

E. ŠARŪNAS straipsnyje 
“Sėkmingo žygio seimo rinki
muose” pateikia savivaldybių 
balsavimo duomenis. Pasi
džiaugęs Tėvynės sąjungos 
laimėta pirma vieta, apgaili 
krikščionis demokratus, liku
sius trečioje. Nurodęs laimė
jimų ir nesėkmių rinkimuose 
priežastis, jisai siūlo, be
siruošiant 1996 m. seimo rin
kimams, suburti dešiniųjų 
partijų grupę, kuri nedel
siant parengtų visų partijų 
realią programą, su kuria tu
rėtų supažindinti visus šalies 
gyventojus, išeivius ir trem
tinius.

ALGIRDAS ČEKYS, rašy
damas apie partizanų apygar
dos spaudą, pažymi, kad jau 
1944-45 m. buvo leidžiamas 
net 51 partizanų laikraštis. 
Savo straipsnyje autorius 
pateikia žinių apie vieną 
laikraštėlį, leistą 1948-52 m. 
“Prisikėlimo ugnis”. Laikraš
čio redaktorium buvo Vytau
tas Šniuolis - Vytenis. Tira
žas — apie 200. Juos platino 
ryšininkai Vilimaitė, Bajurū- 
nienė, Raugalas ir kiti Radvi
liškio rajone. Vytautas Šniuo
lis žuvo 1949 m. Paskutinis nu
meris išėjo 1952 m. spalio mėn. 
redaguotas J. Paliūno. Po jo 
dar išsilaikė paskutinis Pri
sikėlimo apygardos laikraštis 
“Partizanų šūvių aidai” Žaga
rės rajone iki 1957 m.

ANTANINA GARMUTĖ 

straipsnyje “Šešupės vin
giuose” aprašo Lietuvos kai
mo žmonių, partizanų ryšinin
kų, rėmėjų, maitintojų nuo
pelnus rezistencijai. Autorė 
jautriai perduoda žinias, su
rinktas Vito Akelaičio apie 
Prajerų, Popieros, Gumauskų, 
Akelaičių šeimų ir jų globo
jamų partizanų tragišką liki
mą.

ZITA PAULAUSKAITĖ pa
teikia žinių apie Kęstučio apy
gardos partizano Vytauto 
Slapšinsko, mirusio 1994 m., 
gyvenimą. Vytautas, aštuone
rius jaunystės metus pralei
dęs su ginklu rankose, 1952 
m. sunkiai sužeistas pateko 
į nelaisvę. Sekė 25 metai ka
torgos. Daugelis jo rankraš
čių jau laisvoje Lietuvoje 
buvo pavogta. Mirė jis nespė
jęs užbaigti savo atsiminimų 
knygos. Straipsnio autorė rū
pinasi knygos paruošimu ir 
išleidimu.

Lietuvių fronto bičiulių kon
ferencijoje, įvykusioje gegu
žės mėn. Čikagoje, buvo gvil
denamos trys pagrindinės te
mos: tolimesnė LFB veikla, 
nepasaulėžiūrinės politikos 
klausimai ir pilnutinės de
mokratijos galimybės Lietu
voje.

Svarstyboms ..... dėl tolimes
nės LFB veiklosjkrypties vado
vavo Vyt. Volertas. Pagrindi
niai referentai buvo J. Koje
lis, J. Ardys, dr. Z. Brinkis 
ir dr. K. Abrozaitis. Po dis
kusijų prieitos išvados: LFB 
dalis tęsiamo darbo perkelia
ma į Lietuvą, pilnutinės de
mokratijos programa pritaiko
ma naujoms laiko sąlygoms, 
dalyvaujama 1996 m. seimo 
rinkimų vajuje, sudarant 5-7 
asmenų komisiją, kviečiant 
patarėjus iš Lietuvos ir išei
vijos svarbiems visuomeni- 
niams-politiniams uždavi
niams vykdyti.

Antroji svarstymų tema bu
vo nepasaulėžiūrinė politi
ka. Vadovavo dr. P. Kisielius, 
o savo mintis tuo klausimu 
dėstė prof. Kęst. Skrupskelis, 
J. Pabedinskas, J. Baužys ir 
dr. A. Damušis. Dr. Skrupske- 
lio nuomone, politinėse pro
gramose neturėtų būti specia
liai pasaulėžiūrinius įsitiki
nimus liečiančių nuostatų. 
Jam pritardamas J. Pabedins
kas kaip pavyzdį nurodė Vo
kietijos krikščionis demokra
tus, kurie kitaip galvojantiems 
savo pasaulėžiūros neprime
ta. Dr. K. Skrupskelis ir A. Sa
balis pastebėjo, kad dr. A. Ma
ceinos nepasaulėžiūrinės po
litikos idėja buvo paskelbta 
anksčiau negu ji atsirado Va
tikano II suvažiavimo nutari
muose. Juose pabrėžta, jog 
valdžioje esantys katalikai 
neturi teisės versti ir kitus 
panašiai galvoti.

Pilnutinės demokratijos ga
limybės Lietuvoje svarsty
mams vadovavo dr. A. Razma. 
Savo mintis dėstė adv. P. Žum- 
bakis, A. Sabalis, prof. Ig. Už
davinys ir Gintė Damušytė.

Adv. P. Žumbakis nuolatos 
palaiko glaudžius ryšius su 
savo profesijos žmonėmis Lie
tuvoje. Jo nuomone, preziden
tas nesilaiko konstitucijos, 
kišasi į prokuroro darbą. Val
džia saviems dalina privile
gijas, turtą, ima kyšius. Tei
sinė sistema neveikia, nes kri- 
minalistai-mafija dirba kartu 
su valdžia. Religija, kaip ir 
anksčiau, laikoma tik kultu. 
Kalbėti apie demokratiją nė
ra prasmės, nes svarbiausias 
valstybės pagrindas — teisin
gumas ignoruojamas.

A. Sabalis siūlė šiuo metu 
remti katalikiškas mokyklas, 

jaunimo organizacijas ir to
kius vienetus, kurie gali iš
auginti demokratinei veiklai 
pasiruošusius asmenis. Lietu
vių katalikų religinė šalpa to
kį darbą remia.

Prof. Ig. Uždavinys pasi
džiaugė, kad visa, kas čia išsa
kyta, yra teisinga. Lietuvoje 
vyrauja visiškas abejingumas, 
nepasitikėjimas bet kokia val
džia. Iš saugumo struktūrų są
moningai vykdomas visuome
nės skaldymas. Yra pavojus, 
kad valdžia gali nepasitrauk
ti net po pralaimėjimo būsi
muose seimo rinkimuose, nes 
kariuomenė jos rankose.

Gintė Damušytė teigė, kad 
teisinės valstybės centras tu
rėtų būti pats žmogus, kuriam, 
šalia idealistinės dvasios, rei
kia dar ir dvasinės kultūros, 
politinio brandumo, istorinės 
atminties ir ateities vizijos. 
Autorė pabrėžė politinės sis
temos priklausomumą nuo 
žmonių elgesio ir įsitikinimų, 
nuo jų charakterio ir vertybių 
supratimo. Visuomenei susi
formuoti autorė pataria kreip
ti daugiau dėmesio į jos ugdy
mą, o ne tik į ekonomines re
formas. Užsienio parama turė
tų būti teikiama nepriklauso
mai spaudai, savanoriškom 
labdaros organizacijom. Rpi-., 
kia skatinti visuomenės na
rius išnaudoti savo pačių pa
jėgumą demokratijos įtvirti
nimui. Be sveikos, susipratu
sios visuomenės demokratija, 
besiremianti vien ekonomija, 
gali tapti mafijos rinka. Ša
lia rengiamų studijų savaičių, 
“US-Baltic Foundation” re
miamos savivaldybių stipri
nimo programos, reikėtų pa
galvoti ir apie bendradarbia
vimą su religinėm organizaci
jom, šelpti radijo bei televi
zijos laidas, skirtas jauni
mui. Turėtume padėti tautai 
atgaivinti dvasinę revoliuciją, 
kuri padėtų žmonėms, nugalė
jus apatiją, pasisakyti už de
mokratinius principus.

Žurnalo pabaigoje aprašyta 
ketvirtoji “Į laisvę” fondo stu
dijų savaitė Kaune, kurioje po 
vysk. S. Tamkevičiaus invoka- 
cijos kalbėjo prof. Br. Kuzmic
kas, prof. Vyt. Landsbergis, 
seimo narė V. Aleknaitė-Ab- 
ramikienė, Kovo 11-sios akto 
signataras G. Šerkšnys ir eilė 
veikėjų bei profesionalų. 
“Laisvės kovų archyvo” redak
torei Daliai Kuodytei įteikta 
4,000 litų “Į laisvę” fondo pre
mija. Vienas vakaras buvo 
skirtas filosofui dr. J. Girniui 
pagerbti, dalyvaujant jo žmo
nai ir sūnums Sauliui bei Ra
mūnui su šeima.

Šis žurnalas, redaguojamas 
J. Baužio, šalia dviejų veda
mųjų ir žurnalisto Viliaus Bra
žėno straipsnio “Laurų vaini
kas didvyriams”, spausdina ir 
skaitytojų pasisakymus iš Lie
tuvos. Gausu nuotraukų iš šia
pus ir anapus Atlanto. “Į lais
vę” spausdinamas ir platina
mas ir Lietuvoje. Jį galima už
sakyti artimiesiems, bibliote
koms ir mokykloms pas admi
nistratorių (J. Prakapas, 14 
Thelma Dr., Bakersfield, CA 
93305, USA). Kaina Lietuvo
je-5 JAV dol. V.K.

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).

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Pietinis Tirolis ir Alandų 

salos turi autonomiją, bet ne 
tokią kokios reikalauja kai ku
rie lenkų veikėjai. Jan Widac- 
ki dėl savo pasisakymo amba
sadoriaus posto nepraras, nes 
jis laikosi Lenkijos vyriausy
bės politikos, kuri nuo nepri
klausomybės atgavimo nepasi
keitė. Norėdama įstoti į ŠAS 
(NATO), Lenkija vengia kivir
čų su kaimynais, o rajoniniai 
lenkų aktyvistai nenori to su
prasti.

Spaustuvės sprogdinimas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” 1995 m. lapkričio 
24-26 d. laidoje rašo: “Lietu
vos spauda, o ypač du didžiau
si Lietuvos laikraščiai ‘Lie
tuvos rytas’ ir ‘Respublika’ 
veda nelygią kovą prieš ma
fiją ir valdžios nesąžiningumo 
reiškinius. Nėra skandalo, ku
rio nesusektų spauda anksčiau 
negu tardytojai, ir todėl visuo
menė labiau pasitiki spauda 
negu valdžia. ‘Lietuvos rytas’ 

AfA 
JUOZUI ZAVIUI

iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžią užuojautą jo žmonai STASEI, dukrai
RIMAI ir visiems giminėms reiškia -

A. Artičkonis Vyt. Vaitkus

A. Melvidas j. b. Červinskai
B. Savickas

PADĖKA 
AfA 

STASIUI BENDORAIČIUI 
mirus,

nuoširdžiai dėkojame Londono Šiluvos Marijos parapi- 
—*jos klebonui-kun. K. Kaknevičiui už laidotuvių apeigas.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems maldose, Mišiose ir 
palydėjusiems velionį į kapines.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už gėles bei užpra
šytas Mišias.

Liekame visiems dėkingos - 

žmona Vanda, dukros - Kristina ir Onutė

PADĖKA
AfA

ALEKSANDRA MORKŪNIENĖ
iškeliavo amžinybėn 1995 m. lapkričio 12 d.

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. Viktorui Skilandžiūnui už 
Rožinį ir laidotuvių Mišias Otavoje; Anapilio klebonui, Missi- 
ssaugoje, Ont., kun. J. Staškui už laidotuvių apeigas kapi
nėse.

Ačiū visiems Otavos ir Toronto pažįstamiems ir artimie
siems, lietuvių bendruomenės nariams už išreikštas užuo
jautas raštu ir žodžiu; visiems už gėles, užprašytas Mišias, 
aukas “Tėviškės žiburiams” ir lietuvių vaikų fondui “Viltis”.

Ypatingą padėką noriu išreikšti poniai Sofijai Balsevi- 
čienei už visas jos pastangas ir pagalbą suteiktą man šioje 
sunkioje skausmo valandoje.

Liūdesy likęs vyras -
Juozas Morkūnas

PADĖKA ~

AfA
STEFANIJA VAITEKŪNIENĖ,

mūsų mylima sesuo, močiutė ir teta 
mirė 1995 m. spalio 23 d.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: Liudui Januškai, OFM, 
Pijui Šarpnickui, OFM, A. Kildušiui už atnašautas gedulines 
Mišias, kun. Liudui Januškai, OFM, už maldas laidotuvių 
koplyčioje, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už palydėjimą 
į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame D. Radtkei už vargonavimą ir 
gražias giesmes. Nuoširdi padėka karsto nešėjams, visiems 
draugams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu 
ir raštu, už gausias gėles, užprašytas Mišias, aukas “Sibiro 
tremtinių fondui”, “Vaiko tėviškės namams”, “Tėviškės ži
buriams”.

Ačiū B. Stanulienei už skanias vaišes, o gerosioms 
ponioms už skanumynus.

Nuliūdę - seserys - Leonarda ir Bernadeta, vaikaičiai - 
Astra, Aurora, Mykolas, Povilas, Jonas ir 

provaikaičiai bei artimi giminės

paskutiniaisiais mėnesiais ra
šė, kad vidaus reikalų minis
teris Romas Vaitekūnas važi
nėjo vogtu ‘Mercedes’ automo
biliu, vertu pusės milijono 
dolerių, nors jo savininkas 
buvo atrastas Vokietijoje; ra
šė, kad kai kurios policijos 
nuovados irgi neteisėtai gavo 
keliolika vogtų automobilių.

Šis laikraštis išspausdino 
girtuokliškos puotos viename 
kalėjime nuotraukas, kur pri
vilegijuoti mafiozai sėdėjo 
prie brangia škotiška degti
ne ir dosniai maistu apkrau
to stalo. Jis taip pat iškėlė slap
to kalinių vežiojimo ‘biznio’ 
reikalais į miestą atvejus.”

LDDP seimo frakcijos vado
vas G. Kirkilas, kaip rašo “Ga
zeta”, buvo šio sprogimo “gi
liai sukrėstas”. “Lietuvos ry
tas” ir “Respublika” rašė prieš 
prezidento, min. pirmininko 
ir vidaus reikalų ministerio 
pasisakymus apie spaudą. Tai, 
šių laikraščių manymu, galėjo 
prisidėti prie “LR” sprogdi
nimo. J.B.



Vieningai kovojom, vieningai dirbkim
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininko Algirdo 
Vaičiūno žodis, pasitinkant Lietuvos ambasadorių dr. Alfonsą Eidintą 

Toronte 1995 m. lapkričio 19 d.
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Gerbiamasis Ambasadoriau,
Mes, Kanados lietuviai, karo 

audrų atblokšti į šį svetingą 
kraštą, niekuomet neužmiršo
me, kad buvome, esame ir būsi
me lietuviai. Daugiau kaip 50 
metų atskirti nuo tėvynės, Ka
nadoje įstengėm išlaikyti lie
tuvių kalbą, papročius ir kul
tūrą. Visa tai buvo įmanoma 
padaryti veikiant darniai, su
tartinai ir susivienijus į bend
ruomenines organizacijas, iš 
kurių išaugo Kanados lietu
vių bendruomenė.

Prieš porą savaičių iš visos 
Kanados suvažiavę rinkti KLB 
tarybos nariai išrinko naują 
krašto valdybą. Jos laukia daug 
darbų, yra daug užsimojimų, 
tačiau, kaip ir visada, tam rei
kia talkos. Jau šiandien pra
šau - kiekvienas pridėkime sa
vo pagalbos ranką prie to dar
bo, kurį tęsiame nuo pirmos 
išvykimo iš Lietuvos dienos - 
siekti Lietuvos nepriklauso
mybės ir lietuvybės išlaikymo 
Kanadoje.

Mūsų darbas turėtų būti daug 
lengvesnis negu per praėju
sius 45 metus, nes Lietuva jau 
nepriklausoma. Deja, mes jau 
pradedame pailsti, o prieaug
lis, kuriuo mes taip didžiuo
jamės, neturi tokio užsidegi
mo. Šeimoje, mokykloje ir vi
suomenėje vaizduota Tėvynė 
nėra tokia, kokią tikrovėje 
randa nuvykusi į tėvų kraštą 
ar skaito spaudoje jaunoji mū
sų karta. Tai matome ir mes - 
vyresnioji karta.

Mes matome, kad Lietuva dar 
tebeserga okupanto užkrėsto
mis ligomis. Jų yra daug ir 
įvairių. Svarbiausios yra - po
litinės, ekonominės, krimina
linės ir moralinės.

Mes Kanadoje, ir apskritai 
visoje išeivijoje, taip pat ser
game nostalgijos liga. Mes my
lime Tėvynę, bet tik tokią, ko
kią palikome. Nesvarbu, kad 
pasikeitėme ir mes ir Tėvynė
je gyvenantys lietuviai. Mums 
neaišku, kodėl Lietuvoje gal
vojama kitaip, negu Kanadoje? 
Kodėl balsuoja kitaip, negu 
mes? Kodėl dauguma mūsų 
brolių ir sesių, tiek daug nu
kentėję nuo okupanto, po poros 
nepriklausomo gyvenimo me
tų, savo balsus nukreipė į kai
rę? Mums neaišku, kodėl iš 
narvo ištrūkę sakalai po po
ros metų pasirenka grįžti, jei 
jau ne į narvą, tai bent vištidę.

Lietuvos laukia dar sunkus 
laikotarpis. Atitrūkę nuo Mask
vos lietuviai turi atitrūkti ir 
nuo sovietiškų įpročių, ydų ir 
neigiamos elgsenos. Tam rei
kia laiko, palankių sąlygų ir 
kantrybės. Tam reikia ir nau

DUKART BANDĖM PABĖGTI

Ašaros, dainos ir maldos Sibire
Jaunos lietuvaitės dienos ir naktys tremtyje, kalėjimuose ir moterų lageriuose tarp 

atkaklių nusikaltėlių 1945-1958 metais
PRANĖ VILEITAITĖ, Adutiškis

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Draugiška rusė

Einant į darbą, šalia manęs 
užsikabinusi visada eidavo 
Lenočka, mūsų brigados ruse
lė, kuri buvo rami, rimtesnė 
už kitas. Ji kartą mane paklau
sė, kam aš tiek daug meldžiuo
si, ar tik ne tam, kad stačiai 
nueičiau į dangų? Atsakiau, 
kad meldžiuosi, nes noriu gau
ti iš Dievo pagalbos tokiame 
varge. Jis man teikia jėgų ir 
padeda nugalėti sielos priešą, 
kuris nuolat įkalbinėja daryti 
bloga. Jei Dievas nepagelbėtų, 
būčiau jau žuvusi... Lenoč
ka gal būtų irgi kalbėjusi mal
das, bet ji sakėsi, kad jos nie
kas neišmokė melstis, ji buvo 
auklėjama vaikų namuose. Ji 
nepažino iš žmonių meilės ir 
neturėjo tėvų. Kaip gaila, o 
tokių Lenočkų buvo daug.

Jadzės pagalba
Vėl pasijutau nusilpusi ir 

vos vilkau kojas. Vėl padėjo 
Jadzė, kurią aš vadinau sesute. 
Ji pasišaukė mane, kad vieną 
naktį sverčiau duonos porci
jas rytui, o kitą naktį galėjau 
visą išmiegoti. Tada tai nebu
vau alkana. Per naktį prisver- 
davau 1300 gabalų po 400 gra
mų. Darbas sekėsi ir apie tre
čią vai. ryto baigdavau. Dar 
atėjusi į baraką tris valandas 
numigdavau, o keldavo mus 
visas 6 v.r. Nors naktimis ba
rake nebuvo ramu, “Blatniaš- 

jos kartos, bet ne tos, kuri sko
linasi iš Vakarų tai, kas yra 
neigiama, kuri vengia produk
tyvaus darbo, pasiaukojimo ir 
stokoja krikščioniškos doro
vės. Teko sutikti daug tautie
čių iš visų trijų kartų, ir džiau
giuosi, kad Lietuva turi ateitį, 
o laikas pagydys visas negales.

Laisvė yra brangi ir jos kaina 
didelė. Ji reikalauja ryžto, iš
tvermės, pasiaukojimo ir net 
didvyriškų aukų, tačiau vis
kam yra ribos. Pasiekus tam 
tikrą tašką, pilvas pradeda 
diktuoti protui visai kitaip, 
negu doleringa kišenė. Tada 
patriotizmas ir materializmas 
būna kitaip suprantami, mora
linės vertybės kitaip sveria
mos ir Tėvynės meilė kitaip 
jaučiama. Vis dėlto visi esa
me tos pačios Lietuvos sūnūs 
ir dukros.

Dar taip neseniai, Tėvynei 
šaukiant, supratome vienybės 
galybę. Vieni beldėmės į Ka
nados vyriausybės duris, šau
kėme pasauliui apie Lietuvai 
daromą skriaudą, kiti su gies
me, daina ir rauda stojo prieš 
okupanto tankus.

Ateities pavojai visiems vie
nodi. Juk kas gali užtikrinti, 
kad rusiška letena nepalies 
mūsų vėl, mėgindama įgyven
dinti savo grobuoniškus tiks
lus, verždamasi prie Baltijos 
jūros ir siekdama sujungti Ka
raliaučiaus sritį su Gudija, 
kuri jau grįžo Rusijos impe
rijon.

Teatitolina Viešpats nuo 
mūsų Tėvynės tas grėsmes, o 
mes patys, padavę viens kitam 
ranką, stokime į vieningą dar
bą. Kurkime lietuviškesnę 
Kanadą ir tauresnę Lietuvą!

Buvusi KLB krašto valdyba XVI-osios krašto tarybos sesijoje. Iš kairės: Alg. 
Vaičiūnas, švietimo komisuos pirmininkė Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė;
II eilėje: vicepirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, sekretorė Virginija Zubric- 
kienė, buvęs pirmininkas Juozas Krištolaitis, iždininkė Julija Adamonytė;
III eilėje: revizijos komisijos pirmininkas Kazimieras Deksnys, raštinės vedėja
Liucija Našlėnienė Nuotr. D. Pranaitienės

kos” šokdavo, kai kurios gro
davo gitara, bet mes, labai 
išvargusios, užmigdavome kie
tu miegu.

Gražus sapnas
Kartą sapnavau labai gra

žų sapną, kuris mano širdyje 
liko gyvas. Stovėjau Adutiš
kio šventovėje. Didžiojo alto
riaus viršuje, kur stovi Švč. 
Mergelės Škaplierinės statu
la, pasirodė Dievas. Jis su rūs
tumu metė į šalį kažkokį de
gantį daiktą, lyg kamuolį, lyg 
strėlę. Aš stovėjau kitoje pu
sėje ir pagalvojau pati sau: 
jeigu Dievas atsisuks į mane, 
žinosiu, kad myli. Ir staiga 
pasikeitė jo veidas - atsigrę
žė į mano pusę ir pažiūrėjo į 
mane .. . Rūstumas, kuris tik 
jį pamačius buvo jo veide, din
go. Jo akių žvilgsnis sušvito 
meile ir švelnumu. Iš jų plau
kė tėviškos širdies gerumas ir 
pasigailėjimas. Ir nors tą mie
lą šildantį žvilgsnį regėjau 
tik trumpą akimirką, jis pa
sirodė daug pasakantis, su
šildantis ir mylintis. Iš nuos
tabios laimės išgirdau savo 
širdies labai greitus dūžius, 
kurie nubudino ir tą mieląją 
viziją atėmė ...

Buvo vidurnaktis, gulėjau 
ant narų ir viską gaubė nak
ties tamsa. Šį kartą netgi va
gilės miegojo ramiai. O sap
nas vis tebestovėjo akyse. Kiek 
džiaugsmo man jis atnešė! Tuo 
džiaugsmu dalinausi su drau
gėmis, kurios taip pat žavėjosi

Gyvenimas prie vieškelio Europon
Aplankius lietuvių gyvenamas vietoves Seinijoje, aiškiai matyti jų rūpesčiai, ypač 

tautiniai. Lietuviškuose kaimuose, kur nebuvo nei karo, nei maro, lietuvių 
skaičius mažėja, lenkiškai kalbančių didėja

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ, 
Varšuva

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ir vėl akibrokštas!
Atsikvėpė lietuviai, ramiai 

gyvens, bet neilgai - apie 10 me
tų. Per tą laiką pasikeitė Sei
nuose klebonas. Seinai perėjo 
iš Lomžos į Elko vyskupiją. 
Varšuvoje gimęs teisingas pla
nas priartinti žmogui švento
vę Seinuose nerado pritarimo. 
Čia buvo sumanyta steigti nau
ją Vidugirių parapiją, kurią 
sudarytų... iš Seinų parapi
jos atplėšti lietuviški kaimai: 
Žagariai, Rakelija, Dusnyčia, 
Aradnykai ir kiti.

“Tai kaip čia išeina? Tiek 
metų kovojome dėl lietuviškų 
Mišių Seinų bazilikoje, o da
bar patys turėsime iš ten iš

mano reginiu. Jos sakė man, 
kad aš laiminga. Iš tikro gera 
būtų, kad toks sapnas tęstųsi 
amžinai...

Moterų streikas
Vienu metu stovykloje dė

josi baisūs įvykiai. “Blatnieji” 
lošė kortomis iš žmonių, kurie 
jiems nepatiko. Vieną laisvą
jį “nadzorą” Smirnovas pra
lošęs nužudė, nes nemėgo jo. 
Mes šias baisias žinias išgirs
davome iš “blatniaškų”, kurios 
su pasididžiavimu girdavosi 
savo draugų darbais. O tie jų 
draugai įprato pro sulaužytą 
tvorą landžioti į moterų zoną, 
nors sargybiniai jiems daug 
kartų grasino atidengti ugnį 
už tvoros laužymą. Vieną kar
tą grasinimą įvykdė: vyrams, 
besibraunantiems per tvorą, 
paleido seriją šūvių, ir kele
tas kalinių atsisveikino su 
gyvenimu.

Vos tik sužinojo “blatnosios” 
moterys, ėmė keiktis, šaukti 
ir įsakė viso barako moterims 
neiti į darbą. Ir ne tik vieno 
barako, bet kelių barakų mo
terys buvo sulaikytos nuo dar
bo. Kilo streikas.

Kai kurios ukrainietės buvo 
apsirengusios išeit prie vach- 
tos, bet nedrįso eiti, bijojo 
“blatnųjų”. Dabar sargybiniai 
jau buvo ne postuose, o šalia 
barako durų, stovėjo su atkiš
tais į duris durklais. Į bara
ką įlėkusi moteris, kuri visa
da šaukdavo į darbą, pasakė: 
“Klausykite, moterys, jei neiš

eiti! — piktinosi žmonės. — 
Kai paliks lietuviai Seinų baž
nyčią, tai jau amžiams lietu
vių kalba iš ten išnyks”.

Iš Rakelijos į Seinus — 15 
km, į Vidurgirius — 30. “Tai 
koks čia pagerinimas” — ste
bėjosi žmonės. Ir vėl: raštai, 
prašymai.

“Sužinojau, kad Elko vysku
pas atvažiuoja į Punską pa
skelbti, kad bus nauja Vidu
girių parapija. Nuvažiavome 
keliese, o ten jau žmonių 
daug, ir su plakatais, skel
biančiais, kad nereikia skal
dyt Seinų ir Punsko parapijų. 
Vyskupas į plakatų užrašus 
net nepažiūrėjo. Bet po Mišių 
buvo susitikimas su žmonė
mis, ir man teko šnekėt. Vys
kupas sakė, kad mes dėl jūsų 
gerovės ir patogumo naują pa
rapiją steigiam. O aš sakau — 
kas per patogumas, jeigu 
mums į Seinus 15, o į Vidugi
rius 30 kilometrų? O kai žie
ma ateis, pūgos, sniegas ir pri
reiks kunigą parvežt ligoniui? 
Tai ar važiuotų kunigėlis 30 
km per šalčius rogėm? Vysku
pas sakė, kad reikia metais 
anksčiau pasiruošt. Bet kaip 
gi numatysi-žiogus, kada rei
kės ligonio patepimo? Kai aš 
parvešiu kunigą savo tėvui, tai 
ir pats turėsiu gulti į lovą, 
nes nežinau, ar už savaitės ne- 
susirgsiu? ‘Aš su tavim neno
riu kalbėt’, — numojo ranka 
vyskupas”.

Šį kartą lietuviai, jau ne tik 
Seinų, bet ir Punsko, buvo pri
versti uždaryti dar nepašven
tintą, nebaigtą Vidugirių 
šventovę, kol išgavo iš Elko 
kurijos raštišką patvirtinimą, 
kad nebus čia steigiama para
pija, ir lietuviški kaimai pa

eisite į darbą, streikuosite, 
tuojau atidengs ugnį į bara
kus, visos žūsite!” Greit išbė
go, o moterys drebėjo iš bai
mės ir nerimo. Vieni į darbą 
varo, kiti neleidžia, ko klau
syti, kaip elgtis? Aš meldžiau
si, prašiau, ir moteris tikinčią- 
sias melstis, bet kitos nemokė
jo susikaupti ir išsigandusios 
tik dejavo, sėdėjo lyg nesavos 
ant savųjų gultų.

Aš iš vakaro buvau atleista 
nuo darbo, turėjau tempera
tūros, nebuvau apsirengusi 
šiltais drabužiais eiti prie 
vachtos.

Palaukus apie valandą, du
ryse pasirodė kariškis, kuris 
savo apsirengimu atrodė, kad 
yra viršininkas. Pasakęs vi
soms “laba diena”, ėmė gražiu 
tonu klausinėti, kodėl šian
dieną moterys neinančios į 
darbą. Visos tylėjo, nes bijo
jo “blatnas” išduoti. Tik viena 
ukrainietė Stefanija, priėjusi 
arčiau prie viršininko, parodė 
į mane ir paklausė, ar ir jai 
reikia eiti, nors vakar buvo 
atleista dėl aukštos tempera
tūros? Atsakė, kad man eiti 
nereikia, ligonės turi būti zo
noje, o visos privalo eiti.

“Blatnos” ėmė prikaišioti, 
kam nušauti keli kaliniai. Vir
šininkas joms pasakė, kad nu
šautieji juk buvo daug kartų 
perspėjami, jie patys kalti - 
laužė tvorą, neklausė sargybos.

Pagaliau kariškis apsisukęs 
išėjo, o “blatnos” ir toliau ne
leido eiti. Laukėm, kas bus. 
Neilgai laukus į baraką įlėkė 
toji pati, kur šaukė į darbą ir 
suriko stipriu balsu, kad visos 
išgirstų: “Moterys, greit ruoš
kitės į etapą!” Imkite savo daik
tus ir žygiuosite.” Štai tau, 

liekami Seinų parapijoje.
Mokykloje

Vinco Maksimavičiaus vai
kaitis Rolandas — pirmokas. 
Lanko Aradnykų pradinę mo
kyklą. Lenkišką, nes artimiau
sia lietuviška — už keliolikos 
kilometrų. Aradnykų mokyk
loje — 40 mokinių ir 5 moky
tojai. Visi mokytojai — lenkai, 
sakosi nesuprantą lietuviškai. 
O vaikai? Aradnykų mokyklą 
lanko vaikai iš penkių kaimų: 
Rakelijos, Aradnykų, Volme- 
rio ir Majerio Alnu, Beržinin
ko. Penktadienį, po pamokų, 
į mokyklą atvažiuoja Eugeni
ja Pakutkienė iš Seinų ir moko 
vaikus lietuvių kalbos, lietu
viškų dainų ir šokių. Tas nepri
valomas pamokas lanko sep
tyni vaikai. Kodėl tik septyni? 
Juk apylinkė daugiau lietuviš
ka nei lenkiška?

“Aš visuomet aiškinu tė
vams, kad su vaikais kalbėtų 
namuose lenkiškai, kad moky
tų lenkų kalbos, nes ateina 
į pirmą klasę ir nieko nesu
pranta. Sakau tėvams — ne
luošinkite savo vaikų, moky
kite juos nuo mažens lenkiš
kai”, aiškino man viena Arad
nykų mokyklos mokytoja. Ma
tyt, kai kurie tėvai taip ir daro. 
Šiaip ar taip, Aradnykų mo
kyklos koridoriuje per per
trauką lietuviškai kalbant 
neišgirsi... Vienas iš tėvų pa
sakojo, kaip jo pirmaklasis 
verkdamas parėjo iš mokyk
los: mokytoja liepė jam nu
piešti “kurą” (liet, višta). O 
vaikas nežinojo, ką ta “kurą” 
reiškia...

Nei karo, nei maro...
“Prieš karą ant Aradnykų 

tilto, prie Alnos ežero, vien 
tik iš mūsų kaimo sueidavo 

pagalvojau, kaip pasisekė ir 
su temperatūra keliauk.

Į kitą lagerį
Pasiėmėm savus lagaminus 

ir išsirikiavusios ėjome Ka
rnos link. Per upę mus perve
žė motorinė valtis. Kitame 
Karnos krante stovėjo keletas 
barakų, kuriuose mus laikinai 
apgyvendino. Čia išgyvenome 
visą žiemą.

Darbai buvo įvairūs, sunkūs 
ir sekinantys mūsų jėgas. Ne
dirbo tik “blatnosios”, netgi 
neėmė į rankas kastuvo nei 
plakto. Vaikštinėjo, šnekėjo 
ir laukė kada praeis laisvas 
žmogus, kurį prašys cigarečių. 
Kartą pasitaikė, kad žmogus, 
einantis iš parduotuvės, ne
šėsi kelis kepaliukus duonu
tės. Jos prašė jį užrūkyti, bet 
jis paprašė sargybinį, kad jam 
leistų paduoti kepaliuką duo
nos. “Blatnosios” duonos ne
ėmė, o mes ramiosios pasida
linome, ir tie maži gabalėliai 
mus atgaivino.

Valgykloj vakarienės me
tu brigadininke turėdavo joms, 
tai yra “blatnosioms”, duoti 
pačias didžiausias porcijas, 
kurias uždirbdavome mes. Ji 
duodavo joms iš baimės, kad 
jos nepultų. Kartą po vakarie
nės grįžus į baraką viena mo
teris jautėsi nuskriausta ga
vusi mažąją (250 gr.) porciją, 
puolė brigadininkę. Pirma iš 
visų jėgų paleido brigadinin- 
kei į galvą duonos gabalą kuris 
sutrupėjo į gabaliukus, paskui 
įsikibo į plaukus. Nuo tos die
nos brigadininke mažąsias 
duonutės porcijas kas vakarą 
duodavo man, Vasilinai ir 
kitoms, kurios niekada neat
verdavo burnos, tylėjo.

(Bus daugiau) 

per 30 jaunimo. Šokom, dai
navom, aišku, tik lietuviškai”, 
- prisimena Domanskienė, lie
tuvė, ištekėjusi už lenko, ku
ris, visą amžių pragyvenęs 
Aradnykuose, lietuviškai kalbė
jo ne prasčiau už tikrą dzūką.

Dabar Aradnykuose kas an
troje troboje neišgirsi lietu
viškai kalbant. Nebuvo nei 
karo, nei maro, o lietuvių vis 
mažiau.

“Kai ateina lenkė marti ar 
žentas, tai lietuviškai šnektai 
ankšta namuose pasidaro”, - 
sako Adomas Pakutka. Ir pri
simena, kad neseniai kaimy
nystėje buvo vestuvės: į lietu
vių namus atėjo lenkas žentas. 
Vestuvės buvo grynai lenkiš
kos: jaunasis net lenkišką ka
pelą atsivežė, o jo motina mar
čios giminei pasakė, kad nebū
tų jokių lietuviškų dainavimų 
nei kalbų. Ir tylėjo užstalėje 
jaunamartės giminė, tik ryto
jaus dieną išėję dzūkeliai už 
kluono užtraukė “Ko liūdi, 
berželi žaliasai...”

“Vieną sykį važiuoju per 
sieną”, - prisimena Vincas 
Maksimavičius, - “su tokiu len
ku iš Beržininkų. Aš į Lietu
vos muitininką lietuviškai, 
o muitininkas žiūri į mano len
kišką pasą ir į mane kalba len
kiškai, nors ir prastai moka. 
Aš vėl į jį lietuviškai, o jis nie
ko, toliau kalba lenkiškai. O 
tas mano kaimynas lenkas kad 
juokiasi, kad juokiasi ir sako 
man: Matai, Vincai, ko ta tavo 
kalba verta, net anas su Vyčiu 
ant kepurės nenori ja kalbėti...”

Siekiant mokslo
Petras Maksimavičius, Vin

co sūnus, mano, kad nutautė
jimo procesą dar galima sus
tabdyti. Petras mokėsi Arad
nykų pradinėje, vėliau, jo tėvo 
užsispyrimo ir savo ištvermės 
dėka, baigė lietuvišką Punsko 
gimnaziją.

“Bepigu sakyti: jei norite 
mokyti vaikus lietuviškai, siųs
kite juos į Punską. Mums į 
Punską per 40 kilometrų”, - 
sako Vincas Maksimavičius.

Petras per ketverius metus, 
kiekvieną pavasarį ir rudenį, 
anksti kėlėsi ir-autobusu 15 km 
važiavo į Seinus. Čia persės- 
davo į kitą autobusą ir vėl 30 
km važiuodavo į Punską. Žie
mą gyveno Punsko gimnazijos 
bendrabutyje. Už viską reikė
jo nemažai sumokėti, ne kiek
vienas ūkininkas gali sau leis
ti tokias išlaidas. Vėliau Pet
ras įstojo į Vilniaus universi
teto istorijos fakultetą.

Visko būta ir studijuojant 
Vilniuje. Tai duodavo stipen
diją, tai vėl atimdavo. O pasku
tiniais studijų metais Vilniaus 
universiteto vadovybė Petrą 
palaikė pilnakraujų užsienie
čiu: už mokslą pareikalavo 
2000 dolerių. Petro laimei 
dekanas prof. Bumblauskas 
vaikščiojo, prašė ir išprašė 
Petrui malonę: teko sumokėti 
tik 500 litų. Jei ne prof. Bum
blauskas, Petrui būtų reikėję 
grįžti atgal į Rakeliją be isto
riko diplomo.

“Jeigu Seinuose prieš karą 
buvo lietuviška mokykla, tai 
kodėl dabar negalėtų būti? 

Nuotr. Ž. MakauskienėsSeinijos srities Oškinių kaimo kryžius

Juk ir taip iš šio Seinų krašto 
lietuvių vaikai eina į Seinų 
lenkišką gimnaziją, nes į Puns
ką per toli. Lietuviška mokyk
la turėtų būti gera, naujoviška. 
Ten turėtų dirbti geri moky
tojai. Tuomet tėvai neabejotų, 
ar leisti vaikus į lietuvišką, 
ar ne - mano Petras ir tiki, kad 
gal kada nors...

Dabar ramu
Dabar Aradnykuose, galima 

sakyti, ramu. Dar neseniai, 
kai neveikė Kalvarijos perėja, 
dieną ir naktį važiavo ir važia
vo automobiliai.

“Jei žinotau, kam padėkoti 
už tą naują sienos perėją, tai 
karvę parduočiau, balių iškel- 
čiau tiems žmonėms,” - juo
kais sako ūkininkas, kurio na
mas stovi prie pat plento.

“Būdavo vasarą važiuoji šie
no parvežti. Sykį tris valandas 
stovėjau, negalėjau iš kiemo 
į kelią įvažiuoti: mašina prie 
mašinos. O jose - savi, lietu
viai. Prašau gražiai: ‘Praleis
kit, vyrai, į darbus skubu’. Man 
atsako: ‘Palauk, papirosą su
rūkysiu’. Surūko, o vis tiek 
nepasitraukia...”

“O kiek sykių naktį mus kėlė! 
Vieni prašė nakvynės, kiti iš
sigerti. Visokių žmonių buvo - 
ir gerų, protingų. Būdavo, su
sėdam, pasišnekam. Bet man 
keista, kad taip mažai apie 
mus žino, ypač tie jauni. Už
eina ir sako lenkiškai: ‘Dzien 
dobry’. Aš sakau, kad mes lie
tuviai, o jie nustebę klausia: 
‘Tai kada jūs čia atvažiavote?’ 
Tai ar jūs nežinote, sakau, kad 
čia lietuvių nuo amžių gyven
ta? Kad Seinų bazilikoje ir 
vyskupas Baranauskas palai
dotas? O jie juokiasi: ‘Nepūsk 
arabų’, - sako - ‘vyskupas Ba
ranauskas Anykščiuose palai
dotas’. Tai nueik, sakau, į Sei
nų baziliką ir paregėsi. Neži
nau, ar nuėjo, ar ne,” - pasa
kojo Juozas.

Alnos ežeras kitados buvo 
švarut švarutėlis. Visas kai
mas per vasaros karščius čia 
mirkdavo. O šiandien?

“Per kelerius metus čia prau
sėsi keli milijonai žmonių; 
ne tik prausėsi, bet ir automo
bilius plovė. Nuvedžiau kar
ves girdyti į ežerą, o tos nege
ria, galvas nuo vandens suka. 
Tai pavedėjau į durpinę. Jos 
puolė prie vandens, gėrė ir 
gėrė”, - pasakojo Juozas.

Čia, kur Alnos ežeras pri
artėja prie vieškelio, papras
tai prasidėdavo grįžtančiųjų 
iš Europos namolio eilė. Pa
vargusių, bet laimingų prekei
vių, nes pavyko nusipirkti vo
kiškų automobilių, kramtomos 
gumos, kinietiškų niekučių; 
pavargusių, bet laimingų poli
tikų, nes pavyko pasirašyti 
dar vieną draugystės sutartį.

Pakelėse jau nesigano avys 
ir karvės, nes argi jas priversi 
ėsti pilką nuo dulkių ir kar
čią nuo švino žolę? Ar avis, 
sakykim, tiek atlaikys, kiek 
atlaiko žmogus? O Rakelijos 
ar Aradnykų dzūkas? Ką dar 
jam teks išgyventi? Ar ilgai 
dar, keleivi, peržengęs “var
tus į Europą”, girdėsi skam
bią, gražią jo šneką? (Pabaiga)
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ČERNOBYLIO AUKA

Joniškio seniūnijos Arnio
nių kaimo gyventojas Aleksand
ras Drevnickis, nukentėjęs 
Černobylio atominės elektri
nės sprogimo atneštos žalos pa
šalinime, iš savo rajono biud
žeto gavo 1.500 litų kompensa
cijų.

VERKIŲ KALVARIJOS
Jomis yra vadinamas Kry

žiaus kelias, primenantis Kris
taus kančias Jeruzalėje. Jis su 
stotimis buvo įrengtas jau 1664 
m. Vilniaus vysk. Jurgio Bialo- 
zoro iniciatyva, minint Maskvos 
karo ir kautynių prie Verkių pa
baigų. Kryžiaus kelias Verkių 
kalnuose turėjo tradicines sto
tis, septynis medinius vartus, 
22 mūrines ir medinę koplyčių. 
Vienų sovietinės okupacijos 
1962 m. naktį visos Kryžiaus ke
lio stotys buvo susprogdintos, 
išskyrus keturias prie švento
vės. Rugsėjo 24, sekmadienį, 
vysk. Juozas Tunaitis pašventi
no atstatytas Kryžiaus kelio sto
tis ir atnaujintoje Skausmingo
sios Marijos koplyčioje atnaša
vo iškilmingas Mišias.

KARININKŲ RAMOVĖ KAUNE
Lietuvos karininkų ramovė 

buvo atkurta Kaune 1993 m. Da
bar ji jungia apie 600 savano
riškosios krašto apsaugos tarny
bos (SKAT) karininkų. Atgauti 
ir centriniai Lietuvos karinin
kų rūmai, pastatyti prieška
rio laikotarpio nepriklausomos 
Lietuvos karininkų lėšomis. Jų 
problemai išspręsti buvo su
šaukta dabartinių ramovės na
rių konferencija lapkričio 11 
d. Pasirodo, tas didelis pasta
tas yra nuostolingas dabarti
niams SKAT karininkams. At
kurtoji Lietuvos karininkų ra
movė jau turi 86.000 litų sko
los. Ramovei įvairios firmos 
yra skolingos 65.000 litų. Ltn. 
Vytautas Voveris “Lietuvos ai
de” skundžiasi, kad iš daugelio 
firmų skolos neįmanoma atgau
ti. Mat kai kurių ramovei sko
lingų firmų jau ir pėdos yra at
aušusios. Ramovė už nuomoja
mų patalpų vienų kvadratinį 
metrų vidutiniškai gaudavo 10 
litų. Tautos pažangos partija 
yra užėmusi visų ramovėnų 
centro rūmų aukštų, o nuomos 
moka tik vienų dešimtadalį. 
Esu tai įvyko dėl to, kad ra
movės viršininkas V. Norkus 
buvo ir Tautos pažangos parti
jos narys. Konferencijos daly
viai patikslino Lietuvos kari
ninkų ramovės statutų. Ramo
vės nariai dabar rūpinsis pat
riotiniu ir kultūriniu karių 
auklėjimu, kariuomenės ir vi
suomenės ryšiais, karių bei jų 
šeimų socialiniais reikalais. 
Ramovėnų konferencijoje daly
vavo krašto apsaugos ministe- 
ris L. Linkevičius ir kariuo

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. - Algis ir MildaTrumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French.... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

menės vadas gen. J. Andriške
vičius. Karininkai priėmė krei
pimųsi į Lietuvos vyriausybę, 
reiškiantį nepasitikėjimų kraš
to apsaugos ministerijos sek
retoriumi A. Ambrazevičiumi ir 
siūlantį jo atleidimų. Konfe
rencijos nariai išrinko naujų 
Lietuvos karininkų ramovės se
niūnų tarybų. Jos pirmininku 
buvo išrinktas kpt. G. Reutas.

NAUJŲ GATVIŲ VARDAI
Marijampolės miesto taryba 

suteikė vardus naujoms šio 
miesto gatvėms. “Lietuvos ai
do” atstovas Jonas Skomantas 
skaitytojams praneša: “Įam
žintas žymaus lietuvių moks
lininko Algirdo Juliaus Grei
mo atminimas. A. J. Greimas, 
Rygiškių Jono gimnazijos auk
lėtinis, savo Tėvynę vėliau 
garsino semiotikos darbais 
Prancūzijoje. Ištisa epocha 
Lietuvos istorijoje — brigados 
gen. Antano Gustaičio darbai. 
Jis, kaip ir Pranas Dovydaitis, 
ateitininkų kūrėjas, profeso
rius, žurnalų leidėjas, taip pat 
baigė tų pačių Rygiškių Jono 
gimnazijų. Nuo šiol ir jų var
dais vadinsis dvi miesto gatvės. 
Gatvės pavadintos ir Tauro apy
gardos kūrėjo kun. A. Yliaus 
bei dviejų šios apygardos va
dų Z. Drungos ir A. Baltūsio 
vardais. Naujos miesto gatvės 
pavadintos jau išnykusių Sūdu
vos kaimų Budavisko, Išdagė- 
lių, Šarkaičių, Panausupio, 
Užuoganų, Pavaskės, Raudo
nųjų šaltinių, Juodųjų šalti
nių, Ringovėlės vardu ...” Bu
vo ir nepriimtų pasiūlymų. Vie
nas jų — pakeisti Kosmonautų 
gatvės pavadinimų Italijoje 
žuvusio lietuvio R. Stanke
vičiaus vardu. Jis buvo lakū
nas bandytojas, kandidatas į 
sovietų kosmonautus, bet su
silaukė kliūčių, nes save laikė 
lietuviu ir galvojo apie grįži
mų Lietuvon. Galvota ir apie 
Liudo Giros gatvės pavadinimų 
Vokietijos miesto Bergisch 
Gladbach vardu. Marijampo
liečiai draugauja su tuo miestu.

BOBELIŲ PREMIJOS
Juozas ir Kazys Bobeliai, pa

veikti žurnalisto V. Lingio nužu
dymo, 1993 m. rudenį įsteigė me
tines premijas žurnalistams, 
rašantiems teisėsaugos temo
mis. Joms yra sudarytas 12.000 
dolerių fondas, iš kurio gauna
mi litai panaudojami premi
joms. Pernai premijos buvo pa
skirtos aštuoniems žurnalis
tams. Jų bendrų sumų tada su
darė 2.100 litų. Šiemetines pre
mijas gavo dešimt žurnalistų. 
Jų bendroji suma — 8.800 litų. 
Premijomis buvo įvertinti teisė
saugos temas gvildenantys Lie
tuvos laikraščių atstovai: “Lie
tuvos ryto” — R. Barauskas, 
“Kauno dienos” — G. Čižinaus- 
kaitė, “Pirmadienio” — L. Jege- 
levičius, “Dienos” — V. Mund- 
rys, “Suvalkiečio” Marijampo
lėje — L. Tumelienė ir B. Mont
vilienė, “Akistatos” — A. Oniū- 
nas, “Auksinės varpos” Pakruo
jyje — P. Kvedarienė ir G. Žei
mienė, “Sargybos” — Š. Skapce- 
vičius. Prezidentūros salėje 
premijas įteikė seimo narys dr. 
Kazys Bobelis. Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas, pasveiki
nęs premijuotuosius, nusikals
tamumų pavadino viena di
džiausių dabartinės visuome
nės rykščių. “Dienos” atstovė 
Raimonda Ramelienė savo pra
nešime šiam dienraščiui pri
mena, kad dėl premijų buvo ki
lęs susirūpinimas, kai paaiš
kėjo, kad vokus su premijų li
tais savo kabinete buvo užmir
šęs dr. K. Bobelis. Tačiau lie
tuviškieji mafiozai, neturintys 
geros žvalgybos, premijų nepa
vogė. Jiems 8.800 litų turbūt 
per maža suma. V. Kst.

Tel.....................................Tel..........................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

LIETUVOS AMBASADOS Kanados sostinėje Otavoje atidarymas 1995 m. lapkričio 16 d., dalyvaujant vietinių 
lietuvių būreliui. Iš kairės: p. Barisienė, p. Plečkaitienė, inž. A. Paškevičius, ambasados reikalų patikėtinis 
J. Paslauskas, kun. dr. V. Skilandžiūnas, ambasadorius dr. A. Eidintas, dr. A. Šidlauskaitė, J. Radžius. Toliau maty
ti inž. J. Danys ir kiti

Ottawa, Ontario
LIETUVOS AMBASADOS ATI

DARYMAS įvyko 1995 m. lapkri
čio 16 d. su lietuviškai kukliomis 
iškilmėmis, dalyvaujant susirin
kusių vietos lietuvių tarpe pa
čiam ambasadoriui dr. Alfonsui 
Eidintui ir laikinajam reikalų 
patikėtiniui Jonui Paslauskui. 
Šis istorinis įvykis palietė dau
gelio susirinkusiųjų širdis bei 
jausmus. Po ambasadoriaus dr. 
Eidinto kalbos kun. dr. V. Ski
landžiūnas buvo pakviestas pa
šventinti ambasados patalpas. 
Savo trumpame įžanginiame žody
je kunigas priminė, kad ši am
basados vietovė yra ir bus mums 
brangi mūsų tėvynės Lietuvos da
lis. Tai progai jis perskaitė pri
taikytus poeto Brazdžionio poe
zijos “Lietuvos vardas” žodžius, 
kurių paskutinis posmelis taip 
skambėjo:
“Ir girdžiu galingam jo balse, 
Lietuva - septynios aukso saulės! 
Kam užges tėvynė širdyse, 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis. ”

Po to kalbėjo Lietuvių tautodai
lės instituto atstovas inž. A. Paš
kevičius ir įteikė ambasadai kele
tą tautodailės leidinių. Įdomu bu
vo stebėti ta proga suteikiant po 
priesaika Lietuvos pilietybę Karo- 
liui-Vytautui Satkevičiui, gimu
siam Amerikoje, Rochester, NY, 
1929 m. ir dabar gyvenančiam Ota
voje. Jis yra buvęs mokytojas, la
bai veiklus LB-ės narys. Šis pir
masis toks įvykis Otavoje buvo pa
lydėtas gausiais plojimais. Ofi
cialiajai daliai pasibaigus, visi 
buvo pakviesti pasivaišinti užkan
džiais ir vynu.

KUN. TIMOTHY RADCLIFFE, 
OP, vienuolių domininkonų ma- 
gistras-generolas, atvyko iš Ro
mos 1995 m. rugsėjo pabaigoje 
į Kanadą lankyti prancūzų domi
ninkonų institucijų. Pirmiausia 
pasirodė Otavoje, aplankė domi
ninkonų parapiją, kolegiją ir vie
nuolyną, kur gyvena mūsų kape
lionas kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
kaip domininkonų trečiojo ordi
no narys. Jam teko susitikti ir 
pasikalbėti su besilankančiu 
magistru, kuris prisipažino, kad

Kun. J. LIAUBA, OFM, Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonas, su 
grupe ateitininkų jų pirmajame susirinkime Nuotr. F. Gudinskienės

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

Siunčiama suma
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠ VISO

Siuntėjas:................  

AMER. DOL.
$................... .....

................. $12.00
$....................  00

Gavėjas:

jis neseniai aplankęs ir Lietuvos 
domininkonus, kuriems ten vado
vauja kun. Jonas Grigaitis, OP. 
Įdomu, kad generolas puikiai iš
tarė jo pavardę. Kalbėdamas apie 
savo įspūdžius, džiaugėsi, kad 
pamažu atgyja religinis, mora
linis ir dvasinis gyvenimas. Ta
čiau su didžiausia nuostaba jis 
prisipažino, kad jį labiausiai su
jaudino Lietuvoje matytas Kry
žių kalnas, palikęs neišdildomą 
ir neužmirštamą įspūdį. Apie tai 
jis pasakoja visiems domininko
nams, važinėdamas po pasaulį. 
Tai labai gražus pavyzdys svetim
taučio vienuolio, garsinančio 
Lietuvos vardą. Kor.

Winnipeg,Manitoba
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

METINĖ MUGĖ buvo surengta 
lapkričio 10 - 11 - 12 d.d. Ir šiais 
metais, nepaisant mažėjančio 
parapijiečių skaičiaus, davė dau
giau pelno negu pernai. Nuo 5 vai. 
vak. penktadienį ir šeštadienį sa
lėje buvo daug lankytojų, mėginan
čių savo laimę loterijoje ir besi- 
vaišinančių šeimininkių pagamin
tais lietuviškais patiekalais.

Sekmadienį, lapkr. 12 d., po pa
maldų buvo traukiami knygučių 
laimikiai. Laimėtojais tapo: 1. 
L. Estoban, Wpg. nr. 1838 $100;
2. J.J. Lutz, Wpg' nr. 3288 $100;
3. V. Stankus, Burlington, Ont. 
nr. 197 $50; 4. D. Preston, Wpg. 
nr. 2291 $30; ir 5. E. Šarauskas, 
Wpg. nr. 2336 $20.

Traukimams parbaigus, prel. J. 
Bertašius padarėt pradinę apys
kaitą, pažymėdamas kad subūrus 
mūsų visų jėgas, galime dar daug 
pasiekti, nežiūrint nei amžiaus, 
nei blogo oro (dieną prieš mugę 
mieste siautė pūga). Jei parapi
jiečiai pageidautų, kitais metais 
mugę galima būtų surengti mėne
siu anksčiau ir dienos metu, nes 
yra asmenų, bijančių vaikščioti 
naktimis.

Parapijos komiteto pirmininkas 
J. Grabys, neseniai sirgęs, bet 
sunkiai dirbęs raugės ruošime, 
padėkojo visiems talkininkams, 
aukotojams Winnipege ir už jo 
ribų, lankytojams ir ypač šeimi
ninkėms, kurioms vadovavo ir

KAN. DOL.
$......... ................

................  $15.00
$....................  00 

visais ūkiniais reikalais rūpinosi 
B. Grabienė.

Visi susirinkusieji šeimininkių 
buvo pavaišinti karštais pietu
mis, kava ir pyragais. EKK

Hamilton, Ontario
HAMILTONO DRAMOS TEAT

RAS “AUKURAS” 1995 m. lapkri
čio 4, šeštadienį, atšventė savo 
45-ių metų sukaktį. Pobūvis-kon- 
certas įvyko lapkričio 5, sekma
dienį - J. Žemaitės premjera “Pet
ras Kurmelis”. Džiaugiamės, kad į 
abu renginius atsilankė daug žiū
rovų. Viskas praėjo labai sklan
džiai ir šventiškai. Tai pasiekta 
ne vien tik aukuriečių nuopel
nais. Džiaugiamės, kad sulaukė
me didelės pagalbos iš AV para
pijos klebono kun. Juvenalio Liau- 
bos, OFM, aktoriaus Vitalio Žu
kausko, klarnetisto Alekso Dudo- 
nio. Stalai ir loterija paruošti 
buvo p.p. Pakalniškienės ir Ba- 
joraitienės. Jeronimo Pleinio pa
rašyti straipsniai apie “Aukučą” 
“Tėviškės žiburiuose” tikrai pri
viliojo daugiau žiūrovų. Šventės 
proga pasirodė “Aukuro” išleis
tas leidinėlis. Norintys įsigyti 
šį leidinį yra prašomi kreiptis 
į Reginą Chorornanskytę, tel. 525- 
6073.

Vakarienės metu, pakilioj 
nuotaikoj svečiai pasiklausė mu
zikos, humoro, deklamacijų ir 
įvairių grupių sveikinimų, vai
šindamiesi sukaktuvių proga pa
ruoštu vynu, pavadintu “Elena”. 
“Aukuro” sukaktuvinis pagrin
das buvo premjera - J. Žemaitės 
“Petras Kurmelis”. Be aukuriečių 
aktorių vėl pasirodė Vitalis Žu
kauskas, Laisvis Širvinskas, Vytas 
Taseckas. Režisavo mūsų vadovė 
Elena Kudabienė, o dekoracijas 
paruošė dail. K. Keparutis. Auku- 
riečiai rūpestingai ir ilgai ruo
šėsi šiam veikalui, kuris praėjo 
sklandžiai. Tikimės jį dar pakarto
ti Hamiltone. Lapkričio 12 d. vei
kalas buvo parodytas Toronte. 
“Aukuro” valdyba ir jos pirm. R. 
Choromanskytė džiaugiasi savo 
atliktu darbu ir sveikina visus.

“Aukuras”

HAMILTONO ATEITININKAI 
stropiai pradėjo savo darbo me
tus, jaunučiai-jauniai su globėja 
E. Gudinskiene ir moksleiviai su 
globėja p. Vaičiūniene. Kas antrą 
antradienį jie susirenka parapi
jos salėje ir kartu diskutuoja, 
mokosi, draugauja. Šiais metais 
yra 2 jaunučiai, 3 jauniai, 3 moks
leiviai.

Spalio 22 d. buvo mūsų šeimos 
šventė. Į ją susirinko labai sma
gus, linksmas at-kų būrys. Vincas 
Gudinskas įstojo į ateitininkų 
šeimą, atliko įžodį, gavo ženkliuką.

Lapkričio 12 d. visų jėgomis ir 
pastangomis buvo suruoštas links
mas, “skanus” bazaras - Jaunimo 
centre. Lapkričio 26 d. ir gruo
džio 3 d. bus maisto rinkliavos 
vargšams, fg

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams
bus Kristaus Karaliaus šventovėje 
gruodžio 16, šeštadienį. Išpažin
čių bus klausoma 6 v.v., o Mišios 
bus 7 v.v.

Sault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS

Sault Ste. Marie apylinkės lie
tuviams bus Švč. Sakrameto šven
tovėje gruodžio 17, sekmadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2 v.p.p., 
o Mišios bus 3 v.p.p.

• Ar jau parėmei Kanados lietu- 
vių kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington. Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
JAV LB Cape Cod, Mass., apy

linkės valdyba rugsėjo 16 d. su
rengė gegužinę ir suneštines 
vaišes Bronės Jucėnienės sody
boje. Gegužinėje buvo prisimin
tas ir pagerbtas Juozas Kapo
čius, Lietuvių enciklopedijos 
ir jos šešiatomės angliškosios 
versijos bei kitų knygų leidė
jas. Jį šią vasarą už nuopelnus 
išeivijai ir lietuvių kartai 
Lietuvos DK Gedimino trečio 
laipsnio ordinu apdovanojo 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Cape Code gyve
nantį J. Kapočių, atvykusį ge- 
gužinėn, pasveikino JAV LB 
apylinkės valdybos pirm. Al
fonsas Petrutis, gegužinės da
lyvius supažindinęs su dide
liais J. Kapočiaus darbais. Vi- 
cepirm. Regina Petrutienė jam 
įteikė gvazdikų puokštę ir prie 
švarko atlapo prisegė miniatiū
rinę Lietuvos vėliavėlę su Vy
čio ženklu. Spaudoje rašoma, 
kad J. Kapočius, varginamas 
ligos, ilsisi namie ir dar nėra 
atgavęs anksčiau turėtų jėgų.

Klaipėdietis jūrininkas Bro
nius Trakimavičius 1995 m. lap
kričio 10 d. tragiškai žuvo Burns 
Harbor uoste, Indianoje. Į šį 
Mičigano ežero uostą jis buvo 
atplaukęs iš Klaipėdos Lietu
vos transportlaiviu “Kapitonas 
Dubininas”. Šią trumpę žinutę 
paskelbė “Draugas” 1995 m. lap
kričio 14 d. laidoje.

Mykolas Morkūnas, Čikagos 
lietuvis, populiarios spaustu
vės savininkas, 1995 m. lapkri
čio 5 d. buvo ištiktas kraujo iš
siliejimo smegenyse. Ligonis 
pamažu sveiksta Little Compa
ny of Mary ligoninėje. Gydyto
jų pranešimu, jo gydymas už
truks ilgesnį laiką. Spaustuvei, 
kuri yra išspausdinusi daug 
knygų, laikraščių, žurnalų bei 
kitų lietuviškų leidinių, dabar 
vadovauja sūnus Audrius Mor
kūnas. Darbas tęsiamas.
Brazilija

Brazilįjos lietuvių sąjunga 
Sao Paulo mieste šešiasdešimt 
ketvirtąsias veiklos metines pa
minėjo 1995 m. lapkričio 11 d. 
Metinėje šios organizacijos 
šventėje dalyvavo daug narių. 
Juos pasveikino BL sąjungos 
pirrfi. Algimantas Saldys. Są
junga dar yra finansiškai stip
ri organizacija, laimėjusi by
las su Vila Belos mokyklos nuo
mininkais. Ta mokykla, atrodo, 
buvo pastatyta dar prieškaryje 
su nepriklausomos Lietuvos fi
nansine parama. Sąjungą ir jos 
narius sveikino Brazilijos LB 
valdybos pirm. Vera Tatarūnie- 
nė, ragindama visus būti vie
ningais ir rūpintis lietuvybės 
išsaugojimu Brazilijoje, ypač 
Sao Paulo lietuvių kolonijoje. 
Sąjungiečių šventė baigta vai
šėmis.

Vokietija
A. a. Povilas Gustainis, Raš- 

tato lietuvis, mirė spalio 8 d. 
ir buvo palaidotas šio miesto 
kapinėse spalio 13 d. Laidotu
vių apeigas atliko kun. Jonas 
Dėdinas. Giedojo Vasario še
šioliktosios gimnazijos dainų 
ir giesmių būrelis, pasipuošęs 
tautiniais drabužiais. Laido
tuvėse dalyvavo didelė velio- 
nies šeima: žmona Helena, iš
tekėjusi dukra Ilona ir iš Ka

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Wrp A j it A į) LIETUVIŲ KREDITO 
1 kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.25% 
santaupas........................3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
........................................... 2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............ 5.00%
180 dienų Indėlius........ 5.00%
1 m. term.Indėlius .......... 5.75%
2 m. term.indėlius .......... 6.00%
3 m. term.Indėlius .......... 6.25%
4 m. term.indėlius .......... 6.50%
5 m. term.indėlius .......... 7.00%
RRSP Ir RRIF
(Variable) ......................... 3.00%
1 m.Ind.............................. 5.75%
2 m.Ind.............................. 6.00%
3 m.Ind.............................. 6.25%
4 m.Ind.............................. 6.50%
5 m.lnd.............................. 7.oo% 

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje”

nados atvykęs vedęs sūnus Vi
das Gustainis, gražus būrys vai
kaičių. Velionis, gimęs Jurbar
ke 1930 m. vasario 18 d., Vokie
tijon su žmona ir vaikais atvy
ko 1959 m. VLB Raštato apylin- 
kėn jis su šeima įsijungė 1961 
m. Buvo aktyvus VLB narys, 
prieš penkiolika metų išrink
tas 1961 m. įsteigtos Raštato 
apylinkės pirmininku. Velio
nis rūpinosi lietuvių katalikų 
parapijėle, bet buvo uolus ir 
lietuvių evangelikų pamaldų 
lankytojas.

Britanija
DBLS tarybos suvažiavimas 

1995 m. lapkričio 4 d. įvyko Der
byje, Ukrainiečių klube. Jis lai
komas istoriniu, nes sukako jau 
penkeri metai, kai Lietuva at
gavo nepriklausomybę. Suva
žiavime dalyvavo DBLS centro 
valdybos ir tarybai priklausan
čių organizacijų atstovai. Pa
starųjų tarpe buvo ir Notting- 
hamo “Židinio” vedėjas kun. 
Stepas Matulis, MIC. Iš viso bu
vo 34 atstovai. Išsamų DBLS 
veiklos pranešimą padarė val
dybos pirm. J. Alkis, paliesda
mas knygos apie Britanijos lie
tuvius išleidimą. Tačiau visus 
labiausiai domino Vilniuje 
spausdinto “Europos lietuvio” 
leidybos sustabdymas 1995 m. 
pabaigoje. Lėšų šio savaitraš
čio leidybai parūpindavo Lie
tuvių namų akcinė bendrovė 
Londone. Dabar atrodo, kad 
teks atsisveikinti ir su Lietu
vių namais. Londonui priklau
santi Kesingtono taryba jau ke
liskart reikalavo, kad būtų at
liktas kapitalinis Lietuvių na
mų remontas. Jis betgi lig šiol 
nebuvo pradėtas.

Suvažiavimo dalyviams susi
darė įspūdis, kad Londone la
bai apleisti Lietuvių namai jau 
bus prarasti. Kol buvo ieškoma 
150.000 svarų paskolos daliniam 
Lietuvių namų remontui, Ke
singtono taryba, remdamasi 
namų priežiūros įstatymu, ka
pitaliniam remontui jau yra pa
ti suradusi rangovą. Spėjama, 
kad tada akcinių Lietuvių na
mų bendrovės direkcijai Ke
singtono taryba pateiktų apie 
300.000 svarų sąskaitą. Esą jon 
būtų įjungtas ne tik Lietuvių 
namų atnaujinimas, bet ir viso 
kelių aukštų pastato pertvarky
mas, jo pritaikymas dabarti
niams poreikiams. Tokios su
mos Londono lietuviai, net ir 
gavę paskolą, turbūt negalėtų 
padengti. ELTOS koresponden
to K. Petrašiūno pranešimą 
apie Lietuvių namų uždarymą 
Londone jau paskelbė Lietu
vos radijas, televizija ir spau
da.

OFFORD 
Įrealty LTD.

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

Parduodant, perkant ar H 
tik del informacijos apiejfip ,
namus, vasarnamius. Į
ukius. žemes Wasagos.jtf
Stayneno ir Collingwo- >'į. * Ji!
odo apylinkėse kreipki-

Angelę ”, 
Šalvaitytę, B.A.,* \ j

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

PASKOLAS 
Asmenines nuo...........13.00%
neklln. turto 1 m............7.25%

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.



Senasis kaimas Toronto scenoje
Uždangai nusileidus, žiūrovai sakė, kad aukuriečiai gerai vaidina
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Hamiltono lietuvių teatras 

“Aukuras”, 45 metus tyliai ir 
ištvermingai skleidęs kultūri
nio gyvenimo šviesą ir šilu
mą, 1995 m. lapkričio 4-5 d.d. 
spragtelėjo naujomis sukaktu
vinėmis kibirkštėlėmis. Po mi
nėj imo-koncerto su seniai 
lauktu svečiu iš Niujorko ak
toriumi homoristu Vitalių P. 
Žukausku, su nepailstančia va
dove ir režisiere Elena Daugu- 
vietyte-Kudabiene, pasirody
mus perpinant muzikine dali
mi, šventę papildant sveikini
mais, paroda, vakariene — po 
visų tų malonių ir įdomių aki
mirkų sukaktis apvainikuota 
pagal rašytojos Žemaitės apy
saką “Petras Kurmelis” Anta
no Rūko ir Kazio Inčiūros su
kurta to paties vardo 5 veiks
mų drama, kuri buvo pakarto
ta lapkričio 12 d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos salėje.

Žemaitės tamsųjį baudžiavos 
laikų Lietuvos kaimą atkurti 
scenoje nėra lengva. Ir tai ne 
dėl to, kad aktoriai būtų ne
sugebėję atlikti jiems patikė
tų vaidmenų ar kad režisierė 
būtų nesupratusi anų varganų 
laikų gyvenimo. Ne. Jie visi 
pasirodė gerai, ir jų pastan
gos atitinkamai vertinamos. 
Tą atkurtąjį gyvenimą rodant, 
šioks toks sunkumas galėjo 
įsiterpti į žiūrovų eiles, į did
miesčių aplinkos paveiktą 
žmogų, kuris, stebėdamas kai 
kurias scenas, galėjo ir nesu
tikti, kad tai tikra, kad taip 
kada nors galėjo būti, ir tai 
dar tame idealizuojamame 
protėvių kaime. Bet už tai at
sakinga rašytoja Žemaitė, ne 
jos apysakos interpretatoriai. 
Žemaitė mėgo neigiamus tipus, 
ji piešė tamsiais plačiais brūkš
niais, kurie kartais slėpė ir 
tai, kas kaime buvo gera, dora, 
kilnu, nepamirštama.

Aukuriečiai, talkinami akto
rių svečių - Vitalio Žukausko, 
Laisvio Sirvinsko ir Vytauto 
Tasecko - tuos tamsiuosius 
brūkšnius gana sumaniai ir įti
kinančiai ryškino. Kai kuriose 
vietose gal ir per daug nusmai
lintais teptukais, užuot brūkš
telėjus vienu platesniu mostu. 
Bet tai gal ne vienam geriau 
leido įsižiūrėti ir suprasti, 
kaip į tą Žemaitės kaimo tam
są slenkama. Ir kas gi iš tikrų
jų ten atsitiko?

Pasiturinčiam jaunam ūki
ninkui Petrui Kurmeliui (Kęs
tutis Kalvaitis) patinka šmaikš
ti, darbšti ir graži samdinė 
Janikė (Genovaitė Liaukienė). 
Bet piršlys (Laisvis Širvins- 
kas) jam pataria geriau vesti 
Marcę (Alina Žilvytienė), gir
di mergų visur daug, bet tur
tingos nesimėto. Skerdžius 
Virbas (Vitalis Žukauskas), 
tik,ra išmintis “vesk tik tą, ku
ri tau patinka”, nedaug pade
da. Derybose Kupsčių (Vytau
tas Taseckas ir Marija Kalvai- 
tienė) ūkyje Petras gauna gry
nų popierinių ir priedo miško 
dalį. Sutaria, išgeria. Jokio 
kito sentimento. Marcė neno
ri, Petras per senas jai, bet 
niekas jos norų nepaiso. Viską 
nulemia turtas. Petras veda 
Marcę, nors šiai labai patinka 
Pranukas (Aloyzas Liaukus), 
vėjavaikiškas mergišius, sie
kiantis Janikės rankos. Petrui 
Kurmeliui vedus Marcę, Jani- 
kei jokios išeities nebebuvo - 
nueina su Pranuku. Visi kiek
vienas savaip nelaimingi. Tur
tas, kad ir nedidelis, įnešė 
daug sąmyšio, supykdė kaimy
nus, o pagaliau labiausiai nu
kentėjo Kupsčiai, netekę savo 
būsto, kurį apsukrumu perė
mė pastovios vietos neturė
jęs Pranukas su savo žmona. 
Visose situacijose painiojasi 
girtuoklis Gorys (Kęstas Ke- 
parutis), bandydamas įtampas 
ir rūpesčius “atskiesti” vis 
kišenėje nešiojamu buteliuku, 
kurio negailėdavo nė savo pa
šnekovams. Niekas nepadėjo, 
nes per aštriai susikryžiavo 
meilė ir turtas. Toje nelemto
je sandūroje išsikreipė gyve
nimai, sudužo jaunystės viltys. 
Skerdžius buvo teisus, bet kas 
gi klauso kampininko-varguo-

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at 
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi-l 
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS

lėlio. Pastarųjų grupei pri
klauso ir samdiniai, geri, nuo
širdūs jauni kaimiečiai, jaut
rūs tiesai. Tai Juozukas (Almis 
Lukavičius), Marikė (Jolanta 
Vaičiulienė), Magdė (Elena 
Kairienė), Onutė (Snieguolė 
Liaukutė), Bronė (Julija Ki- 
sielaitienė).

Toje nesibaigiančioje kai
miečių, buities prieblandoje 
žiūrovai buvo vedžiojami nuo 
vieno veikėjo prie kito, supa
žindinami su nesudėtingais, 
bet anuomet kaimui labai bū
dingais reikalais. Penki neilgi 
veiksmai su dviem pertraukom 
žiūrovų nevargino. Stebėta, 
atrodo, gana atidžiai, juokia
si matant tragikomiškas sce
nas, o pertraukėlių metu pa
sidalinta įspūdžiais. “Gerai 
vaidina”, - pasakė ne vienas. 
Žiūrint šių laikų akimis, kai 
kam gal galėjo atrodyti, kad 
trūko atomazgos, arba ji buvo
ne tokia, kokios laukta. Pasku
tinis paveikslas - motina Mar
cė su kūdikiu ant rankų - nesu
tikimai, amžini barniai, prie
kaištavimai, net ne meilė ne
išskyrė sutuoktinių. Tas tam
susis Žemaitės kaimas, koks 
jis bebūtų, nepripažino šven
tų priesaikų laužymo. Šių die
nų didmiesčių žmogus tik krai
po galvą.

Nuoširdūs, ilgoki žiūrovų 
plojimai, gėlės ir jautrūs To
ronte viešinčios Kauno dramos 
teatro aktorės D. Jankauskai
tės žodžiai užsklendė šią kul
tūrinę popietę. “Aukuro” vado
vė ir režisierė E. Kudabienė 
vaidintojams skirtoje atodū
sio valandėlėje visiems padė
kojo, pasidžiaugė jaunimu, ku
ris jungiasi į lietuvišką teat
rinę veiklą, pabrėžė tos dar
buotės gilią reikšmę lietuvy
bei, apibūdino savo aktorius, 
pakvietė žodelį tarti svečią 
V. Žukauską, kuris per porą mi
nučių suspėjo pajuokinti klau
sytojus.

Puošniame sukaktuviniame 
leidinyje skaitome ir apie ki
tus darbuotojus, prisidėjusius 
prie šventės ir šio spektaklio 
parengimo. Tai - dekoratorius 
Kęstutis Keparutis, scenos 
priežiūra - Aloyzas Liaukus, 
grimas — Lilė Nakrošienė, gar
sai ir apšvietimas - Almis Lu
kavičius, kostiumai - Julija ir 
Juozas Kisielaičiai, režisierės 
padėjėja - Lilė Liaukutė. Ypa
tingai minėtina Regina Choro- 
manskytė, išeivijoje užaugusi 
uoli lietuviško gyvenimo dar
buotoja, dabartinė “Aukuro” 
administratorė, su jai būdin
ga šypsena ir energija pakė
lusi nelengvą sukakties ren
gimo naštą. Belieka “Aukurui” 
palinkėti - dirbti tiek ir taip, 
kaip dirbta 45-rius metus.

Hamiltono lietuvių dramos teatro “Aukuras” sukaktuvinėje 45 metų veiklos 
šventėje 1995 m. lapkričio 4 d. Iš kairės: aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS, 
EDVARDAS KUDABA ir STASYS ILGŪNAS, ilgametis šio teatro talki
ninkas Nuotr. R. Choromanskytės

Hamiltono lietuvių dramos teatras “Aukuras” savo 45 metų veiklos sukaktį 
paminėjo J. Žemaitės apysakos “Petras Kurmelis” spektakliu 1995 m. lap
kričio 5 d. Hamiltone ir lapkričio 12 d. Toronte. Nuotraukoje PETRAS 
KURMELIS (Kęstutis Kalvaitis) kairėje ir VIRBAS (Vitalis Žukauskas)

Nuotr. R. Choromanskytės

Kupiškėnai iškilmingai paminėjo savo miesto įsteigimą, pirmą kartą paminėtą Lietuvos Metrikoje 1529 m. Šventė 
prasidėjo pamaldomis. Tautiniais drabužiais pasipuošusius dalyvius bei dalyves pasitiko kun. VIRGILIJUS 
LIUIMA (dešinėje) Nuotr. H. Paulausko

Lietuvos valdžia abejinga mokslui
Aukštųjų mokyklų rektorių konferencija Vilniuje išreiškė savo susirūpinimą dėl valdžios 
mažinamos finansinės paramos akademiniam švietimui bei kėsinimosi į aukštųjų 
mokyklų autonomiją. Pagal turimus duomenis, aukštųjų mokyklų Lietuvoje nėra per daug

DOC. VYTAUTAS SALINKA, 
Kaunas

1995 m. spalio 26 d. Vilniuje, 
Muzikos akademijoje, įvyko 
antroji šių mokslo metų Lie
tuvos aukštųjų mokyklų rekto
rių konferencija. Jos prezi
dentą KMA rektorių prof. Vi
lių Grabauską paprašėme pa
pasakoti apie tas problemas, 
kurios jaudina aukštųjų mo
kyklų vadovus.

Per daug aukštųjų mokyklų?
— Mes, aukštųjų mokyklų 

rektoriai, susitarėme kiekvie
name posėdyje pateikti svars
tyti kokią nors svarbią stra
teginę problemą, aktualią vi
soms aukštosioms mokykloms. 
Šį kartą nagrinėjome specia
listų su aukštuoju mokslu at
eities problemą, specialistų 
paklausos ir galimybės juos 
rengti Lietuvoje klausimus. 
Vilniaus technikos universi
teto rektorius prof. E. Za- 
vadskas parengė medžiagą 
apie kitų Vakarų Europos ša
lių specialistų rengimo pro
gramas, jų paklausą bei įdar
binimą šalies struktūrose.

Iš to, kas buvo pasakyta, 
matyti, kad Lietuva pagal spe
cialistų su aukštuoju mokslu 
rengimą 1000 gyventojų atsi
lieka nuo pažangiųjų šalių. 
Todėl Lietuvos valdininkų, 
kartais net labai aukšto ran
go, demagoginės kalbos, kad 
Lietuvoje per daug universi
tetų, per daug išsilavinusių 
žmonių, gydytojų, mokslinin
kų, — absoliučiai nepagrįs
tos. Tai mes ir norime įrodyti 
mūsų valdžios vyrams. Vargas 
laukia tos šalies, kuri nema
to, jog jos ateitis priklauso 
nuo išsilavinusių žmonių.

Dar didesnis vargas šaliai 
turėti tokią valdžią, kuri ne

supranta ar apsimeta nesu
prantanti šios problemos. 
Rektorių konferencija įparei
gojo darbo grupę, vadovauja
mą prof. E. Zavadsko, iki gruo
džio 1 d. parengti mūsų specia
listų paklausos analizę. Šių 
duomenų reikia ne tik aukšto
sioms mokykloms, bet ir Švie
timo bei mokslo ministerijai 
ir vyriausybei apskritai, nes, 
planuojant mūsų respublikos 
specialistų išteklius, būtina 
žinoti, kiek mums jų reikia.

Mažinama parama
Antroji problema, arba, ge

riau pasakius, visas blokas 
problemų, kurios buvo svars
tomos šios konferencijos me
tu, — tai aukštųjų mokyklų lė
šos. Labai daug buvo kalbėta 
apie mokslo ir studijų “eilu
tę” valstybės biudžete, apie 
biudžeto paskirstymo princi
pus tarp aukštųjų mokyklų. 
Čia jau nebe pirmuosius me
tus darbuojasi ir rektorių kon
ferencija, ir aukštųjų mokyk
lų darbo grupės, kur mūsų 
prorektoriai dirba kartu su 
finansinėmis tarnybomis. Su
tarta dėl principinių valsty
bės paramos skirstymo nuo
statų, tačiau .toliau., tiksli
namos kai kurios detalės.

Rektorių konferenciją šį 
kartą pribloškė naujas vyriau
sybės akibrokštas — tai seimui 
pateiktas 1996 m. biudžeto 
projektas. Palyginus sumą šių 
ir ateinančių metų lėšų, ski
riamų aukštosioms mokyk
loms, nesuvokiama, kaip gali
ma tikėti mūsų aukščiausių 
valdžios žmonių tikinimais, 
kad jie remia mokslą, kad švie
timui ir mokslui bus skiriama 
pakankamai lėšų. Realūs skai
čiai rodo ką kita. Šių metų 
biudžete mokslo ir studijų 
reikmėms buvo skirta 6,96% 
valstybės biudžeto. Naujaja
me projekte 1996 m. liko 
tik 6,4%.

Labiausiai nustebino aukš
tųjų mokyklų rektorius tai, 
kad šiame projekte nurodytas 
ir lėšų paskirstymas pagal 
atskiras mokslo ir studijų in
stitucijas. Kam tada mūsų eks
pertų darbas, kuriuo norėta 
sureguliuoti principus, pa
gal kuriuos būtų maksimaliai 
objektyviai paskirstytos lė
šos, jeigu valstybės pareigū
nai jas skirsto pagal naują 
principą “patinka-nepatin- 
ka”. Kai kurioms aukštosioms 
mokykloms biudžetas suma
žintas iki 50% (jeigu įskai
čiuotume infliacijos dydį). 
Susidaro įspūdis, jog tos 
aukštosios mokyklos, kurių 
atstovai atvirai kritikuoja 
valdžios požiūrį į aukštąjį 
mokslą ir mokslo plėtotę Lie
tuvoje, bandomos “skriausti” 
pirmiausia. Jeigu tokiu būdu
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bus bandoma uždėti aukšto
sioms mokykloms apinasrį, 
tai Lietuvos aukštųjų mokyk
lų laukia juodos dienos.

Pirmiausia kliuvo Medici
nos akademijai (žmonių svei
kata, matyt, vyriausybei ne
rūpi), Muzikos ir Dailės aka
demijoms, Vilniaus universi
tetui. Sprendžiant pagal šį do
kumentą, jokio paramos didi
nimo aukštosioms mokykloms 
nenumatoma. Netgi imant ab
soliučiais skaičiais, para
mos dydis nesiekia šių metų 
lygio, o jeigu pridėtume in
fliaciją, kuri per metus siekia 
35%, tai Lietuvos aukštųjų mo
kyklų finansinė būklė kitais 
metais bus tikrai nepavydė
tina.

Šis biudžeto projektas pa
šiurpino visų aukštųjų mokyk
lų rektorius. Todėl rektorių 
konferencija, protestuodama 
prieš tokią Lietuvos žmonių 
uždirbtų pinigų skirstymo me
todiką ir bendrų Lietuvos in
teresų nepaisymą, rengia ati
tinkamus protesto dokumen
tus. Dalinis apmokestinimas

Buvo kalbėta ir apie dali
nį aukštojo mokslo apmokesti
nimą. Ir čia valdžios pareigū
nai nenori suprasti aukštųjų 
mokyklų, — kaltina jas savi
valiavimu, konstitucijos pa
žeidimu. Šia proga noriu pa
sakyti, kad aukštosios mokyk
los nepažeidžia ir neketina 
pažeidinėti Lietuvos konsti
tucijos. Kalbėti apie visiškai 
apmokamą mokslą šiuo metu, 
esant tokiai ekonominei būk
lei, būtų tiesiog amoralu.

Kalbame tik apie dalinį, pa
brėžiu, dalinį apmokestinimą 
tų žmonių, kurie konkurso ke
liu nepateko į valstybės finan
suojamas vietas. Dažnai jų ba
lų skaičius skiriasi nuo įsto
jusiųjų šimtosiomis balo dali
mis. Todėl visai logiška, ten
kinant pačių stojančiųjų pa
geidavimus, sudaryti papildo
mą norinčiųjų studijuoti ei
lutę ir priimti dalinai apmo
kestinant juos už studijas. Ta
čiau jeigu jie geriau mokosi 
už įstojusius į valstybės fi
nansuojamas vietas, būtų lo
giška juos atleisti nuo mokes
čio, o į apmokestinamųjų gru
pę pervesti blogiau besimo
kančius studentus. Taip vyktų 
natūrali geresnių studentų 
atranka, nes dalinis studijų 
apmokestinimas būtų rimta 
paskata studentui pasitemp
ti, pakovoti ne tik dėl stipen
dijos, bet ir dėl studijų be mo
kesčio. Tačiau būtų neteisinga 
juos pasmerkti mokėjimui už 
mokslą per visą studijų laiko
tarpį.

Taigi čia klausimas ne toks 
paprastas, kaip atrodo iš pir-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Baltiečių draugijos Vokietijoje 
leidinys vokiečių kalba, red. dr. 
Olgred Aule, Titurelstrasse 9 - 
VI, 81925, Muenchen, Germany.

UNIVERSITETAS VYTAUTI MAG
NI, Vytauto Didžiojo universiteto 
laikraštis nr. 13 ir nr. 14 su kultū
riniu 16 psl. priedu “Nežinoma 
žemė”. Red. N. Kreimerienė. Adre
sas: Daukanto 28, 3000 Kaunas, 
Lietuva.

Petras Babickas, poetas, žur
nalistas ir keliautojas, mirė Bra
zilijoje, Duque de Caxias mies
tely prie Rio de Žaneiro, 1991 m. 
rugpjūčio 27 d. Aplink pasaulį 
plaukiusios “Laisvės” jachtos įgu
la, aplankiusi Brazilijos lietuvius, 
Klaipėdon parvežė jų išsaugotą P. 
Babicko archyvą ir jį perdavė 
Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus atstovams Kaune.

Jūratė Batūraitė-Lemkienė, 
buvusi torontietė, nuo 1978 m. 
su šeima gyvenanti Vokietijoje, 
Hiutenfelde prie Vasario šešio
liktosios gimnazijos, 1995 m. pa
vasarį akvarelių, koliažų ir tušu 
atliktų piešinių parodą surengė 
Heppenheimo taupomosios kasos 
patalpose išstačiusi beveik 40 
savo kūrinių. Dailę ji yra studi
javusi Toronte. Jos realistiški 
piešiniai tušu primena vokiečių 
klasiką Albrechtą Duererį 
(1471-1528). Jos piešiniuose pa
rodos lankytojai randa medžiagos 
ir savo fantazijai.

Lietuvos ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio, mirusio Vašingtone 
1994 m. birželio 13 d., atminimui 
įamžinti yra skirtas vilniečio kom
pozitoriaus Osvaldo Balakausko 
kūrinys “Requiem”, turėsiantis 
dvylika dalių. Šešios jau yra su
kurtos. Penkios buvo atliktos š. 
m. rugsėjo 3-16 d.d. Lenkijos 
Vroclave įvykusiame tarptauti
niame XXX-jame muzikos ir dai
liojo meno festivalyje “Wratis- 
lavia Cantans”. Informacijų pa
teikia “Lietuvos aido” skaityto
jams paskelbtas Živilės Stonytės 
pasikalbėjimas su festivalyje da
lyvavusiais Lietuvos atstovais. 
Stasiui Lozoraičiui skirtas pen
kias kompozitoriaus O. Balakaus
ko “Requiem” dalis Šv. Marijos 
Magdalietės šventovėje atliko 
Romo Gražinio vadovaujamas 
kamerinis jaunimo choras “Aidi- 
ja”, sol. Judita Leitaitė ir vilnie
čių kamerinis Šv. Kristoforo or
kestras su vadovu prof. Donatu 
Kutkumi, Wroclavo koncerte 
skambėjusių “Requiem” dalių 
dirigentu.

Kompozitorius Osvaldas Bala
kauskas, “Lietuvos aido” atsto
vės Živilės Stonytės paklaustas, 
kaip buvo sumanytas “Requiem”, 
pasakojo: “Turime iškilią asme
nybę — Stasį Lozoraitį, kuris pas
kutinius dešimtmečius buvo tarsi 
Lietuvos valstybės gija, laikanti, 
įkūnijanti valstybę, kuri praktiš
kai nebeegzistavo. Man teko su 
juo susitikti Vašingtone, Paryžiu
je, Romoje, bendrauti ir patirti 
daug jo šilumos bei žavesio. Sta
siui Lozoraičiui mirus, kilo natū
rali mintis — turėčiau ką nors pa
rašyti jo atminimui. Nelaukdamas 
jokių specialių progų, vasarą 
ėmiau kurti ‘Requiem’. Jau buvo 
žinoma, kad vyks Vroclavo festi
valis, jame — lietuvių muzikos 
diena. Tikėjausi parašyti visą kū
rinį, bet pavyko tik pusę — šešias 
dalis iš planuojamų dvylikos. 
Vroclave atliktos penkios da
lys . . .” Visas savo naujojo “Re
quiem” dalis O. Balakauskas ti
kisi užbaigti iki 1995 m. galo ir 
nori, kad šio kūrinio premjera 
įvyktų Lietuvoje. Kalbėdamas 
apie kelių “Requiem” kanoninio 
teksto dalių sukeitimą vietomis, 
O. Balakauskas “Lietuvos aido” 
atstovei Ž. Stonytei aiškino: 
“Man prireikė tai padaryti dėl 
muzikinės dramaturgijos reika
lavimų — perkelti vieną dalį į 
kitą vietą, bet nemanau, kad tai 
svarbu. Tai nėra kūrinys, skirtas 
liturgijai, tai — koncertinis kū
rinys ...”

Žymesnių Stasiui Lozoraičiui 
skirto “Requiem” pakeitimų, 
susietų su didelio orkestro bei 
choro įjungimu atlikiman, kom
pozitorius Osvaldas Balakaus
kas nenumato: “Nors tai stambus 
kūrinys, tačiau skambėjimu — 
tikrai kamerinis, ir tai mane 
patenkina. Galbūt rašydamas to
liau truputį praplėsiu orkestrą 
— pridėsiu kelis instrumentus, 
tačiau tai kūrinio kameriškumo 
nepažeis ...” Tokia buvo “Re
quiem” autoriaus nuomonė, 
Vroclave išgirdus penkias šio kū
rinio dalis, atliktas jaunimo ka
merinio choro “Aidija”, sol. Judi
tos Leitaitės ir kamerinio vilnie
čių Šv. Kristoforo orkestro. “Lie
tuvos aido” atstovė Živilė Stonytė 
skaitytojus supažindina ir su to 
orkestro vadovo bei koncerto diri
gento prof. Donato Kutkaus išva
domis: “O. Balakausko ‘Re
quiem’ — labai įdomus kūrinys, 
kur naujai traktuojamas choras 
ir orkestras, apskritai žanras. 
Įdomi koncepcija, daugiaplaniš
kumas, erdvėje išmėtytos struk
tūros — visa tai nepaprastai su
gestyvu. Viso kūrinio atlikimas 
bus didžiulis įvykis ...”

Jaunieji Mažeikių aktoriai 
surengė pirmąją premjerą “Ma
žeikių naftos” kultūros centre. 
Jai buvo pasirinktas “Karališka
sis saulės pokštas”, skuodiškio 
Edmundo Untulio pasakos insce
nizacija. Šio liaudies teatro va
dovas ir režisierius yra mažeikie
tis Stasys Žebrauskas, aktoriai 
— moksleiviai.

Populiarias dailės parodas 
anykštėnams senojoje koplyčio
je rengia rašytojo A. Vienuolio- 
Žukausko ir poeto vysk. A. Bara
nausko muziejus. Gegužės pra
džioje ten buvo surengta Zarasų 
rajono Dusetų K. Būgos vidurinės 
mokyklos dailės mokytojo Alvy
do Stausko kūrinių paroda. Jos 
atidaryme koncertą surengė Ute
nos muzikos mokyklos dėstytojos 
Renata Veličkienė ir Zita Luko- 
šiūnienė.

Tarptautiniame Stasio Šim
kaus chorų festivalyje Klaipėdo
je, trukusiame tris dienas spalio 
viduryje, varžėsi mišrūs, moterų, 
vyrų ir kameriniai chorai. Kiek
vienas choras turėjo atlikti lais
vai pasirinktą programą, su jon 
įjungta viena St. Šimkaus daina. 
Vertintojų komisija Didįjį ginta
ro prizą ir tūkstančio dolerių pre
miją paskyrė V. Konstantinovo ir 
A. Vildžiūno vadovaujamam miš
riam chorui “Aukuras”, priklau
sančiam Klaipėdos chorų bendri
jai. Mažąjį gintaro prizą ir tūks
tančio litų premiją laimėjo Kauno 
Vytauto Didžiojo šventovės cho
ras.

Vytautas Didysis, nesulaukęs 
pažadėtosios karaliaus karūnos, 
mirė 1430 m. spalio 27 d. Trakuo
se, savo pilyje. Jo mirties penki 
šimtai šešiasdešimt penktosios 
metinės š. m. spalio 27 d. buvo 
paminėtos Trakų pilies didžiojo
je menėje. Paskaitą apie Vytauto 
Didžiojo valdymo laikotarpį bei 
jo reikšmę Lietuvai skaitė istori
kas Albinas Kuncevičius. Trakų 
istorijos muziejaus darbuotojų 
surengto minėjimo dalyviams bu
vo priminti Kanadoje mirusio is
toriko dr. Adolfo Šapokos šiam 
valdovui skirti žodžiai: “Kaip vals
tybės vyras, jis yra pats žymiau
sias iš visų Lietuvos valdovų. Tik 
jis vienas vadinamas Didžiuoju. 
Jo nuopelnai yra nepaprasti, ir 
kitiems didiesiems Lietuvos ku
nigaikščiams visais atžvilgiais 
jis buvo pavyzdys”. Koncertinę 
programą surengė Vilniaus kultū
ros namų mišrus choras “Skrob
las”. Karališkasis Trakų kultū
ros rūmų teatras suvaidino Mai
ronio dramos “Vytautas pas kry
žiuočius” ištrauką. Rudeninių 
gėlių vainikai buvo padėti prie 
Vytauto Didžiojo paminklo Kar- 
vinės saloje.

Prof. Konradas Kaveckas, kom
pozitorius, vargonininkas, cho
rų vadovas ir muzikos pedagogas, 
gimęs 1905 m. lapkričio 2 d. Tirkš
liuose, dabartiniame Mažeikių 
rajone, amžiaus devyniasdešimt
metį atšventė Vilniuje. Sukak
tuvininkas ilgus darbo pėdsakus 
nepriklausomybės metais yra pa
likęs laikinąja sostine vadinta
me Kaune, o pokaryje jie jau skir
ti Vilniui. Pedagoginį darbą Lie
tuvos konservatorijose K. Kavec
kas pradėjo Kaune 1945 m., tęsė 
Vilniuje, kur ji dabar yra vadina
ma Lietuvos muzikos akademija. 
Šiai mokyklai jam teko atiduoti 
beveik penkis dešimtmečius. Mu
zikologas Stasys Yla, jo buvęs 
mokinys, yra parašęs ir 1981 m. 
išleidęs monografiją “Konradas 
Kaveckas”. Ji betgi nėra išsami, 
nes tais laikais daug ką tekdavo 
nutylėti. Vytautė Markeliūnienė 
“Lietuvos aide” dabar pateikia 
monografiją papildančias jos au
toriaus muzikologo St. Ylos min
tis: “Šiandien kalbėdamas apie 
savo mokytoją dar kartą pabrėž
čiau jo ypatingus nuopelnus lie
tuvių muzikinei kultūrai, ypač 
choro menui ir mokslui. Nuošir
džiai palinkėčiau geros sveika
tos, ypač tada, kai žmonės nesu
prasdami ar iš blogos valios labai 
įskaudina aptemdydami į vakarą 
artėjančias šviesaus ir prasmin
go gyvenimo dienas (prisiminki
me paskutinąją Dainų šventę, kai 
šventės iškilmių valandą televi
zijos ekrane pamatėme K. Kavec- 
ką savo darbo kambaryje prie 
fortepijono . . .). Įvairiaspalvę 
Maestro muzikinę veiklą visada 
laikiau ir laikau sau pavyzdžiu, 
o einant greta, neatsiliekant — 
buvo ir ko pasimokyti ...” K. 
Kaveckas yra parašęs apie šimtą 
dainų chorams, įspūdingą oratori
ją “Metai” (pagal K. Donelaitį). 
Dabartinės Lietuvos vyriausybės 
vardu jį tik atsiųsta telegrama 
pasveikino ministeris pirm. Adol
fas Šleževičius. Medaliai turbūt 
buvo užmiršti. V. Kst.
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^Parapijos kredito kooperatyvas 

------ r  999 College St , Toronto. Ontario M6H 1A8

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

SPORTAS taktika, kai susikerta prekybiniai 
interesai. Tačiau tekste jau rašo
ma, kad Sabonis užaugo Lietuvoje, 
kad jo žmona Ingrida yra buvusi 
“Mis Lietuva” (čia padaryta klai-

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 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......... 4.50%

180-364 d. term, ind.......... 4.75%
1 metų term. Indėlius...... 5.00%
2 metų term. Indėlius...... 5.50%
3 metų term, indėlius...... 5.75%
4 metų term. Indėlius...... 6.00%
5 metų term. Indėlius...... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 5.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą  3.75% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. ikl...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ................... 8.50%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .............. 7.00%
2 metų .............. 7.00%
3 metų .............. 7.50%
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.

Čikagos LFK “Lituanicos” klubo 45 metų sukaktuviniame pokylyje 1995 m. lap
kričio 18 d. Lemonte, prie Čikagos, susitiko šio klubo steigėjai bei pirmieji 
pirmininkai - EDMUNDAS VENGIANSKAS (dešinėje) ir EDVARDAS ŠULAITIS

da, nes ji yra laimėjusi tik “Mis 
Vilnius” titulų). Pabaigoje yra sa
koma, kad jo komandos draugai ne
moka nė vieno žodžio lietuviškai, 
bet pats Sabonis per paskutinį de
šimtmetį sugebėjo pramokti angliš
kai. Kai jam pasakė — “Taip, tu 
mėgsti alų?” — šis tuoj pat atrėžęs: 
“O kas jo nemėgsta?”

Penktadienio vakare Sabonis 
žaidė pirmąsias reguliariaus se
zono rungtynes prieš Vankuverį. 
Jis aikštelėje išbuvo 25 minutes 
(truputį daugiau negu pusę rungty
nių) ir pelnė 10 taškų — įmetė tris 
metimus iš 9 bandymų ir 4 baudas 
iš 6 mestų.

Savo antrose reguliaraus NBA 
sezono rungtynėse jis nustebino 
visus savo sugebėjimais ir prano
ko daugelį šios lygos senbuvių. 
Lapkričio 5 d. Portlande įvykusiose 
rungtynėse prieš Utah “Jazz” pasta
roji buvo nugalėta 109-105, o Sabo
nis šių rungtynių paskutiniame 
ketvirtyje pelnė 8 taškus ir atko
vojo 7 kamuolius nuo lentos. Iš vi
so jis per visas rungtynes surinko

/WvHvfc LIETUVIŲ 
fili KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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 60 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICALDVL 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 (vedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • indy plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

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

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

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

Sukaktuvinė “Lituanicos” 
šventė

1995 m. lapkričio 18 d. Lemonte, 
IL, buvo iškilmingai atšvęsta Či
kagos “Lituanicos” futbolo klubo 
45-ji sukaktis. Susirinko apie 250 
svečių. Šventėje dalyvavo keturi 
klubo steigėjai ir devyni pirmi
ninkai, gavę specialius žymenis.

Iš klubo steigėjų pagerbti: Ed
mundas Vengianskas, Vacys Num- 
gaudas, Edvardas Šulaitis ir Jo
nas Perkūnas. Pažymėtina, kad 
pirmieji trys yra buvę ir pirmai
siais klubo pirmininkais. Jie pir
mieji buvo iškviesti atsiimti gra
žių plakečių, kurias įteikė LB Le
mento apylinkės pirm. Gediminas 
Kazėnas.

Po jų žymenis gavo ir vėliau klu
bui vadovavę: Leonas Juraitis, 
Henrikas Jenigas, Jonas Pleirys, 
Vytas Miceika, Gediminas Biels- 
kus ir dabartinis pirmininkas Al
bertas Glavinskas, kuris šiose pa
reigose yra išbuvęs ilgiausiai (nuo 
1988 metų).

Šią sukaktuvinę puotą atidarė 
klubo pirmininkas Albertas Gla
vinskas trumpu žodžiu, o visą pro
gramą sumaniai pravedė vienas 
klubo veteranų - Jonas Žukaus
kas, dar ir dabar žaidžiantis klu
bo senjorų komandoje, ir dabar
tinis vyrų komandos vyr. treneris.

Vakaro pravedėjas pakvietė 
trumpą žodį tarti ir kandidatuo
jantį į Cook apskrities teisėjus 
Liną-Joną Kelečių, o vėliau ir kiek 
pavėlavusią - gubernatoriaus Jim 
Edgar atstovę tautybių reikalams 
- Pat Michalski. Gubernatoriaus 
atstovė perdavė dar asmeniškus 
gubernatoriaus linkėjimus vi
siems pokylio dalyviams bei klubo 
nariams. Pats Jim Edgar sveiki
nimas, taip pat kaip ir Čikagos 
miesto burmistro Richard M. Daly, 
jau kiek anksčiau buvo perskaity
ti pokylio programos vedėjo. Su
sirinkusieji ilgai linksminosi gro
jant Roberto Raudžio orkestrui 
“Nemunas”. E.Š.

Kas naujo Europoje?
Danijoje įvyko moterų rankinio 

žaidynės. Jose dalyvavo Lietuvos, 
Norvegijos, Vokietijos ir šeimi
ninkių rinktinės. Lietuva pralai
mėjo Vokietijai 25:26 (12:17), Nor
vegijai 13:27 ir Danijai. Vokieti
jos rinktinėje žaidė lietuvaitė 
Rickevičiūtė, įmesdama į Lietu 
vos vartus tris įvarčius. Ji kaip 
ir rankininkas V. Petkevičius yra 
priėmę Vokietijos pilietybę ir gali 
atstovauti jos rinktinei.

Dailaus čiuožimo varžybose Vo
kietijos Gelsenkirchen mieste Lie-

fSOLD Į, DAIVA

tuvos pora M. Drobiazgo ir P. Va
nagas užėmė penktą vietą. Vokie
tijai atstovavo Latvijoje gimęs 
rusas. Vokiečių spauda jį pavadi
no “Litauer”. Labai dažnai teni- 
no žaidėją latvę Neilen vokiečiai 
pavadina lietuvaite.

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto vykdomasis komitetas nu
tarė 1995 m. geriausiu Lietuvos 
sportininku skelbti-Remigijų Lu- 
peikį. Jis šiemetinėse pasaulinė
se pirmenybėse Kolumbijoje dvi
račių varžybose laimėjo sidabro 
medalį.

“Baltijos krepšinio žvaigždės” 
viešėjo JAV, kur sužaidė keletą 
draugiškų rungtynių. Komandos 
sudėtį sudarė 5 Rygos TTT koman
dos žaidėjos ir keturios iš Lietu
vos. Iš devynių rungtynių buvo 
laimėtos tik trejos, o “žvaigždžių” 
nebuvo tiek, kiek reklamuota.

Valdas Ivanauskas Lietuvos rink
tinės futbolo rungtynėse prieš 
Italiją buvo sužeistas ir jau ne
begalėjo žaisti Vokietijos futbolo 
aukštosios lygos pirmenybių rung
tynėse. Be to, tose rungtynėse jis 
gavo geltoną kortelę. K.B.

16 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. 
Apie jo gerą pasirodymą šį kartą 
rašė ir “Chicago Tribune” dienraš
tis, kuris ne kartą paminėjo Sabo
nio pavardę ir pabrėžė, kad jis yra 
lietuvis. Ed. Š.

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius
5.50 už 2 m. term. Indėlius
5.75% už 3 m. term. Indėlius
6.00% už 4 m. term. Indėlius
6.25% už 5 m. term. Indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.25% 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.(gyv.drauda)
4.75% kasd. pal čekių

sąsk. nuo 50.000
4.50% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo............8.00%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu

(fixed rate)

nuošimčiu
1 metų .......... ..... 7.00%
2 metų .......... ..... 7.50%
3 metų .......... ..... 7.75%
4 metų .......... ..... 7.75%
5 metų ........... ..... 8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.00% 
(variable rate)

COLDUJeiX 
BANKCR U

DALINDA,
BBA, Broker

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 
1 ” 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RUKMNTML MAL M Wl

- Tel. 416 231-5000 
thebesC FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo ištaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

1678 Bloor Street Wesi

Toronto. Ontario M6P 1A9

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

•W' TEODORAS STANUUS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937, 
nuo Lietuvių namų) nešioj. tel. 4l 6 802-1029, FAX 416 769-1524.
(2 blokai į vakarus

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 $199,900.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 

VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ [VERTINIMAS

Amerikiečiai apie Sabonį
Amerikos didžioji spauda, prieš 

prasidedant reguliariam NBA se
zonui, įdėjo gana išsamų rašinį 
apie mūsiškį krepšininką Arvydą 
Sabonį, kuris dabar žaidžia Port- 
lando profesionalų komandoje. 
Gavome tris tokius rašinius — iš 
Portlando “Oregonian”, “The New 
York Times” ir “Boston Globe” dien
raščių, kur plačiai aprašinėjama 
apie Arvydą ir jo pirmuosius įspū
džius Amerikoje.

Ilgiausią rašinį išspausdino 
vienas įtakingiausiųjų dienraščių 
ne tik Amerikoje, bet ir pasauly
je — “The New York Times”, jį pa
vadindamas keista antrašte “Long 
Way from Russia" (“Ilgas kelias iš 
Rusijos”), lyg Sabonis būtų atva
žiavęs iš Rusijos. Bet, atrodo, tam 
laikraščiui antraštėje yra svar
biau paminėti visų žinomą Rusiją, 
o ne mažai pažįstamą Lietuvą. To
kia, deja, yra Amerikos spaudos

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)

Skautų veikla
• Spalio mėn. prityrę skautės- 

tai, vadovaujami vyr. skaučių A. 
Sergautienės, R. Birgiolienės 
ir sk.v.v.sl. P. Sukausko, kartu 
dalyvaujant Mississaugos miesto 
atstovui Mr. Cullen, Erin Mills 
parke sodino medelius. Pagraži
no parką ir atliko gerąjį darbeli

• V.s. Algis Senkus, buvęs “Ram- 
byno” sk. tunto tuntininkas, jau 
greitai bus metai, kai su šeima 
gyvena Lietuvoje, kur dirba “Kraft” 
bendrovėje finansų direktoriumi. 
Jis atsiuntė $100 (amer.) knygai 
“Lietuviškoji skautija”. Tai pa
čiai knygai aukojo: $250 - v.vi. dr. 
E. J. Birgiolas ir po $100 - J. Vib- 
rienė, Montrealio lietuvių kre
dito kooperatyvas “Litas”, Kana
dos lietuvių katalikių moterų dr- 
jos Prisikėlimo ir Lietuvos kan
kinių parapijų skyriai; $25 - A. 
Sergautienė, B. Mackevičius. Vi
siems nuoširdus ačiū.

• Lapkričio 26 d. Lietuvos Ka
riuomenės šventės iškilmingose 
pamaldose Lietuvos kankinių 
šventovėje dalyvavo ir “Rambyno” 
tunto vėliava lydima, sk.v.v.sl. G. 
Batūros, prit. sk. V. Mockaus ir 
skauto D. Narušio.

• Su a.a. S. Dabkumi prie kapo 
atsisveikino ne Rukšienė, bet M. 
Railienė. Atsiprašome.

• Skautiškos Kūčios gruodžio 
17 d., 4 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos didžiojoje salėje.

• Gruodžio 9 d., 8 v.v. Lietuvių 
namuose “Romuvos” komitetas ir žve
jai rengia šokius jaunimui. Gros 
j.b.inž. P. Bekerio orkestras. Pel
nas “Romuvai” M.

Aukojo “T. žiburiams”
$100 - KLB Sault Ste. Marie apy

linkės valdyba; $30 - D. J. Kaunai- ' 
tės; $20 - P. Baltuonis; $10 - J. Pa- 
kalka, A. Valaškevičienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$60 - E. Keburis, A. Rauba.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50-A. Bušmanas, K. Pliuškonis, 

B. Vileita, J. Dragūnienė, P. Kuras, 
V. Styga, P. Pleinys, J. Bakša, J. 
Yurkus, D. Rocca, A. Bungardie- 
nė, G. Agurkienė, J. Gipas, J. Pet- 
rūnas, F. Urbaitis, J. Telyčėnas, 
A. Kuzmickas, A. Šetikas, J. Misius, 
A. Nugent, V. Kaknevičius, O. De- 
mentavičienė, L. Vyšniauskas, 
V. Ivanauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

AKTYVAI per 103 milijonus dolerių

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

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus - 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. 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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

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

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai doleriųyra
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!

SAMOGITIA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A 
U 
S

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

u

GROUP

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

n

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS
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 atsikviečiantjūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės viso
mis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuo
jame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai į rankas 
perduodam amerikietiškus dolerius.
PARDUODAM NAUDOTĄ, geros kokybės, Mitsubishi FA-75 telefakso 
aparatą. Kaina $250. Metams garantija.

UNITY TRAVEL Bloor gatvės įstaiga perkeliama į Richmond 
Hill. Visas užvestas bylas, kaip ir anksčiau, prižiūrėsiu aš pats, 
Algis Medelis. Iki tolimesnio nurodymo naujus užsakymus priimsiu 
telefonu 905 882-5475 arba 1-800 718-6489. Skambindami 
REIKALAUKITE manęs arba palikit savo pavardę ir telefono nu
merį - aš Jums tuoj pat atskambinsiu. Tokiu būdu užsitikrinsite 
mano asmenišką, stropią priežiūrą. Keliones užsakom į visus 
kraštus: Lietuvą, Europą, Šiaurės ir Pietų Ameriką, Karibų salas, 
Meksiką, Australiją ir t.t. ir t.t. MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAU
SIOS, PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS. Reikalui esant, atvažiuo
sim pas Jus į namus.

ŠIS PERSITVARKYMAS YRA TIK LAIKINAS. NETRU
KUS VĖL TURĖSIM įSTAIGĄ PATOGIOJE VIETOJE, 
KUR GALĖSIT VISAIS KELIONŲ REIKALAIS ASME
NIŠKAI PASITARTI AR PASIMATYTI.

Laukiam jūsų!
Algis Medelis

* UNITY TRAVEL
WBp Richmond Hill, Ontario

Tel. 905 882-5475 arba 
1-800-718-6489

ALGIS 
MEDELIS



Suvalkų krašto lietuvių išeivių sambūrio surengtuose rudens šokiuose 
Toronto Lietuvių namuose meninę programų atlikęs dainos vienetas 
“Daina”, vadovaujamas LILIJOS TURŪTAITĖS

Lietuvos valdžia abejinga...
(Atkelta iš 5-to psl.)

mo žvilgsnio. Todėl rektorių 
konferencija paruoš atitinka
mų dokumentą, kuriuo bandys 
įrodyti vyriausybei, kad ji tu
rėtų priimti tokį nutarimą, 
kuris pirmiausia nepažeistų 
žmonių teisės į mokslą, o 
antra, kad leistų aukštosioms 
mokykloms turėti svertus, ku
riais galima būtų skatinti 
studentus gerai mokytis. Da
liniu mokslo apmokestinimu 
aukštoji mokykla neketina 
spręsti savų finansinių pro
blemų (tai valstybės teisė), 
bet tai turėtų padėti rengti 
geresnius specialistus, o iš 
kitos pusės sudarytų sąlygas 
didesniam skaičiui Lietuvos 
jaunimo siekti aukštojo mokslo.

Studentų paskolų problema 
atsirado tik todėl, kad vyriau
sybė, diskredituodama aukš
tųjų mokyklų autonomiją, pa
skolų garantu siūlo padaryti 
aukštąsias mokyklas. Tai vi
siška nesąmonė, nes aukštoji 
mokykla už studentų negrąžin
tas paskolas mūsų sąlygomis 
realiai gali būti paleista iš 
varžytinių. Bandoma mus įti
kinti, kad šito negali būti. 
Vis dėlto dabartinėje mūsų 
sistemoje visko galima tikė
tis, juolab žinant, kad tai 
sako pasitikėjimo netekusi 
valdžia.

Visiems turi rūpėti
Dėkodamas gerbiamam rek

toriui prof. Viliui Grabaus
kui už informaciją, norėčiau 
skaitytojus paklausti: kas 
rems aukštąjį Lietuvos moks
lą, jeigu vienpartinė Lietu
vos valdžia, deklaruodama 
paramą mokslui, ją iš tiesų 
žingsnis po žingsnio mažins?

Savo rašiniais mes norime 
atkreipti pasaulio lietuvių 
bendruomenės dėmesį į esa
mą švietimo, mokslo ir svei
katos būklę Lietuvoje. Juk iš 
tiesų valstybė be tinkamo 
švietimo, mokslo ir sveika
tos — tai valstybė be ateities.

Turbūt visiems yra žinoma, 
kokia yra šiuo metu švietimo 
(mokytojų) ir sveikatos (gydy
tojų) būklė Lietuvoje. Jie gau
na bene mažiausius “inteli
gentiškus” atlyginimus. O koks 
medicinos įstaigų finansavi
mas, kai trūksta elementa
riausių dalykų? Tai irgi so
vietinis palikimas. Jį tole
ruoja šiuometinė vienpartinė 
vyriausybė, kuriai žmogaus 
sveikata mažiausiai rūpi. Ne
jaugi dabartinei valdžiai lei
sime pakirsti Lietuvos atei
ties pamatus? Juk tik sveika
me kūne gali būti sveika sie
la, o dabar lietuvių tauta po 
50 metų trukusios okupacijos 
yra ir fiziškai, ir dvasiškai 
nualinta. Tik sąžiningas dar
bas, mokslas ir švietimas ga
li Lietuvos valstybę išgelbė
ti iš fizinės ir dvasinės kri
zės.

TORONTO 
Vasario 16-tos gimnazijos 

(Vokietijoje) rėmėjų komite
tas Kanadoje primena, kad 
kaina vienerius metus lanky
ti gimnaziją yra apie 6,000 DM, 
arba $5,650 (Kan. dol.) Mokslas 
yra nemokamas. Į šią kainą 
įskaitoma: bendrabutis, mais
tas ir sveikatos draudimas. 
Vienuoliktam skyriui Kana
doje užskaitomi 8 kursai (cre
dits). Klasės vyksta lietuvių 
ir anglų kalbomis, duodamos 
įvairių lygių vokiečių kalbos 
pamokos. Negalintiems apmo
kėti skrydžio ir mokesčio siū
loma kreiptis į Kanados lie
tuvių fondą, į lietuvių kredi
to kooperatyvus ir savo gimna
zijos stipendijų skyrių. Kana
dos švietimo ministerija aukš
tai vertina vokiečių mokslo ly
gį ir skatina jaunimą dalį 
mokslo siekti užsienyje. Va
sario 16 gimnazija yra verta 
dėmesio planuojant vaikų 
žingsnius moksle — mažos kla
sės, lietuviška, krikščioniš
ka aplinka, skatinamas sava
rankiškumas, drausmė ir 
darbštumas. Gimnazijos ad
resas: Privates litauisches 
Gymnasium, Huettenfeld, Lor- 
scher Strasse 1, 68623 Lam

pertheim, Germany (telefonas 
011 49 6256 322, fakso nume
ris 011 49 6256 1641), direkto
rius — Andrius Šmitas.

Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi
rukais įsirašė į bendrų sveikinimų ir 
paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$60 — Stasė, Mečys Bušinskai; $50 
— J. Vaškela, Ona Juodišienė, Eleo
nora ir Antanas Šiškai, Fort Erie, 
Ont., Birutė ir Kazimieras Čepai
čiai, S. V. Kneitai, Oshawa, Ont., 
G. ir A. Tarvydai, O. J. Kirvaičiai, 
Z. Saunorienė ir vaikai, Dundas, 
Ont; $40 — Joana ir Česius Kūrai, 
Windsor, Ont.; $33 — Vincas ir Irena 
Ignaičiai; $30 — Ona ir Vladas Ke- 
ziai, Ancaster, Ont, Regina ir Stasys 
Beržiniai, Vienna, Ont., Irena ir 
Jonas Nacevičiat; Antanas, Stasė 
Zimnickai ir sūnus; $25 — Zigmas 
ir Ona Girdauskai, Kristina ir Ado
mas Biretai, Marytė ir Vacys Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont, Gintautas 
ir Genė Venskaičiai, Delfiną Zulo- 
nienė, Joana, Vladas Plečkaičiai, 
Alfonsas ir Ona Budininkai, Hamil
ton, Ont, J. T. Cipariai ir šeima, 
Rodney, Ont, Elena ir Kazys Gu- 
dinskai, Hamilton, Ont, Benas ir 
Vera Cvirkos, Simcoe, Ont, Juozas 
Rovas, Bronė Galinienė, Ada ir Va
lius Poškaičiai, Ernestas Lengni- 
kas, Hamilton, Ont, O. L. Rimkai; 
$20 — Marija Borusienė ir vaikai, 
Hamilton, Ont, Petras, Teklė ir sū
nūs Jonas ir Stasys Kareckai, Ha
milton, Ont, Marytė Janeliūnienė, 
Regina, Juozas ir Juozukas Piečai-

čiai, Kaunas, Lietuva, Danutė, Bro
nius Staškevičiai ir Petronėlė Ju
cevičienė, Verdun, Que., Sofija Tu- 
mosienė, V. L. Pevcevičiai, Prima ir 
Bronius Sapliai, A. ir M. Radžiū
nai, Martynas ir Nelė Jonušaičiai, 
Oakville, Ont, Anelė Puterienė, 
Janina ir Algis Empakeriai, Liuda 
ir Jurgis Stungevičiai, Hamilton, 
Ont, Stasys ir Vanda Vaitkai, E. 
Dubininkas ir dukros, V. J. Kėži- 
naičiai, Hamilton, Ont., Pranas ir 
Danutė Jankai su šeima, Hamilton, 
Ont, Andrius, Kristina, Gintaras 
ir Ričardas Gapučiai, Hudson, Que., 
Olga ir Jonas Statkevičiai, Rodney, 
Ont, J. Riauba, Antanas ir Graži
na Stankai, Albina Rimkienė, Ha
milton, Ont, Jurgis ir Marta Tre
čiokai, Jonas ir Nijolė Šimkai su 
šeima, Valerija ir Stasys Gudaičiai, 
Niagara Falls, Ont, Sofija Marti
naitienė ir Juozas Žadeikis, Ele
na, Kazys Simaičiai, Hamilton, Ont, 
Juozas Staškevičius, Margarita ir 
Justinas Zubrickai, Filomena, Kris
tina, Stasys Janavičiai, S. Vysku- 
paitienė, Feliksas, Vida Mockai ir 
šeima, Mėta ir Edis Kazakevičiai, 
Audronė ir Antanas Kazanavičiai, 
Janina Pacevičienė, Gražina Bal
čiūnienė, Adolfas Kanapka, Wasa
ga Beach, Ont; $15 — Antanas Ži
lėnas, Birutė ir Jonas Lukšiai, Till- 
sonburg, Ont., Elena Girėnienė; 
$10 — Petras, Zuzana Jonikai ir ma
ma, Hamilton, Ont, Monika Povi- 
laitienė, Jonas Gelažius, Phelps- 
ton, Ont., Janė ir Petras Pakalkai, 
Stayner, Ont, Viktorija Jasiūnie- 
nė, Stasys ir Elena Kuzmickai.
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Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc.,r.m.t

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo qew)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416 530-1070

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
#'1 KANADOJE dirbantis agentas.
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

AMBER

GLOBES LTD.

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

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220
Darbo laikas:

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

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

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

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

NAUJOVĖS!

a<
Šv. Kalėdų proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS A
Svoris 30 kg. Kaina $185

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

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Nuo šiol greitai, patogiai ir geriausiomis kainomis galite nuskristi į 
VILNIŲ per Paryžių arba Londoną AIR CANADA ir LAL oro linijomis. 
Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio. Skridimai ne 
tik iš Toronto, bet ir iš Montrealio, Vankuverio, Edmontono, Kalgario.

t**************

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR, 
LUFTHANSOS, KLM, ČEKŲ, LOT bei kitų bendrovių lėktuvais

* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones į šiltus kraštus:

Į Las Vegas - gruodžio 10, sekmadienį, 4 naktims “Baily” viešbutyje 
su kazino - kaina $346

į Puerto Platą (Dominikos respublikoje) - 7 arba 14-ai parų su maistu 
ir nakvyne viešbučiuose „ . ,7 Kaina 7 paroms 14 parų

"ESPLANADA” $638 $978
“CAYACOA" $678 $978
“GRAN BAHIA” $718 $1058

Išskrenda pirmadieniais, gruodžio 11 ir 18 d.d.

“Seawind crown” laivu išplaukia sekmadienį, gruodžio 10 dieną, 
7 dienoms kaina $896

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279

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

1. Vaisiai - bananai,
citrinos, mandarinai......................................... 2 kg

2. Konservuoti ananasai ....................... (2) 506 g
3. Razinos ....................................................  500 g
4. Migdolai....................................................  500 g
5. Šokoladiniai saldainiai ................................ 1 kg
6. Šveicariškas šokoladas .................... (5) 100 g
7. Šokoladinis gėrimas ......................... (2) 100 g
8. Kava ....................................-............ (2) 300 g
9. Tirpi kava..................................................  200 g

10. Kavos balintojas ......................................  500 g
11. Cukrus.............................................................. 5 kg
12. Miltai ...........................................................  6 kg
13. Ryžiai........................................................  800 g
14. Sviestas........................................................... 1 kg
15. Sūris ............................................................ 1 kg
16. Augalinis aliejus........................................... 1 I.
17. Aguoninis tortas................................................1 kg
18. Rūkyta nugarinė ......................................... 2 kg
19. Rūkyta dešra .............................................. 1 kg
20. Šprotai ............................................... (4) 250 g
21. šampanas ...............................................2 but.

ŠVENTINIS SIUNTINYS B
Svoris 16 kg. Kaina $125

1. Vaisiai - bananai,
citrinos, mandarinai.........................................2 kg

2. Konservuoti ananasai ..............................  508 g
3. Razinos .................................................... 250 g
4. Migdolai ....................................................  200 g
5. Šokoladiniai saldainiai ..........................  500 g
6. Šveicariškas šokoladas .................... (2) 100 g
7. Šokoladinis gėrimas ......................... (2) 100 g
8. Kava .........................................................  300 g
9. Tirpi kava .................................................. 200 g

10. Kavos balintojas ....................................... 500 g
11. Cukrus..............................................................2 kg
12. Miltai ...........................................................  2 kg
13. Ryžiai........................................................  800 g
14. Sviestas.............................................................1 kg
15. Sūris .........................................................  500 g
16. Augalinis aliejus........................................0.51.
17. Aguoninis tortas......................................... 1 kg
18. Rūkyta nugarinė ........................................ 1 kg
19. Rūkyta dešra ........................................... 500 g
20. Šprotai ............................................... (2) 250 g
21. Šampanas ............................................... 1 but.

Galimi priedai prie siuntinių. Pristatymas -$15.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda-$8.00 plius $15 pristatymas 
arba
Ikg -$1.50 plius $15 pristatymas1

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus-JAV arba Kanados $ $: 5% plius $15 pristatymas
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis.
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europosšalių produktų maisto siuntinius.

/ Lietuvą su Nord land 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 
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r. iki 6 v.v.

Skyrius: North York Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont.
(416) 222-4021

London Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

Montreal Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine 
(514) 637-9102

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir ekonomijos 
turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų. 
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais 
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

Siuntinys nr.1 10 kg miltų. 10 kg cukraus. 10 kg ryžių ■
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4.5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemes riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai, Ryga 

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.6 20 kg cukraus (10x2 kg)

400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 Įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 Įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

$64 (JAV $48)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

21 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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

Toronto, Ontario M6S 4W3

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONTO
Anapilio žinios

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilyje įvyks šį sekma
dienį po 9.30 v.r. Mišių, kurios bus 
skirtos vaikučiams.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyks sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
joje. Pirmoji pamoka bus gruo
džio 17, sekmadienį. Pamokas 
praves Vytautas Staškevičius.

— Sutvirtinimo sakramentas 
mūsų parapijoje bus teikiamas 
ateinančiais metais rugsėjo 29
d., parapijos šventės metu. Pra
šome jau dabar pasiruošimo pa
mokoms registruotis klebonijo
je. Pamokos bus pradedamos po 
Naujųjų metų. Jas praves Gedi
minas Kurpis.

— Pagal lietuvišką paprotį die
ną prieš Kalėdas pasninkauja
ma ir vakare valgomos Kūčios. 
Kadangi šiais metais Kūčių die
na išpuola sekmadienį, tai Kū
čių dieną galima perkelti į gruo
džio 23, šeštadienį.

— Praėjusį sekmadienį, gruo
džio 3, KLK moterų draugijos mū
sų parapijos skyrius savo šven
tės proga dalyvavo iškilmingai 
su vėliava 11 v.r. Mišiose. Po pa
maldų vyko vaišės ir loterija Ana
pilio parodų salėje.

— Bilietai Naujų metų sutiki
mui Anapilyje jau pardavinėja
mi sekmadieniais parapijos sa
lėje.

— Mišios gruodžio 10, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą Vai- 
čeliūną (III mirties metinės), 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Vytautą Senkų (mirties 
metinės).

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, gruodžio 3 d. 

popietėje dalyvavo 169 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Magdale
na Juozaitienė iš Stayner, Ont. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys 
J. V. Šimkus.

— LN valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 13, trečiadienį, 7 v.v.

— LN tradicinis 44-tasis pobū
vis praėjo sėkmingai. Toronto 
lietuvių vyrų choras “Aras”, “Gin
taro” jaunių šokių grupė ir akt. 
Vitalis Žukauskas iš Niujorko 
atliko įdomią programą. Atlikė
jai buvo sutikti šiltais plojimais. 
Nuoširdžiai dėkojame už laimi
kius loterijai Lietuvių namams, 
LN moterų ir vyrų būreliams 
bei visiems aukojusiems. Ypatin
ga padėka moterų būreliui už sa
lės papuošimą, vyrų būreliui už 
baro aptarnavimą ir administra
cijai už pagalbą. Tikimės - daly
vavusius šiame vakare pamatyti 
ir Naujųjų metų sutikime.

— Gruodžio 10, sekmadienį, 2 
v.p.p. LN seklyčioje šaukiamas 
pasitarimas “Tauro” pobūvio rei
kalu. Pobūvis įvyks vasario 3 d. 
Lietuvių namuose.

— Visi LN darbuotojai, Bingo 
savanoriai, moterų, vyrų būre
lių nariai, socialinės tarnybos 
bei kultūrinės komisijos atsto
vai gruodžio 13 d., 7 v.v. kviečiami 
atvykti į “Lokio” svetainę kalė
diniam pobūviui.

— Naujųjų metų sutikimas - Vy
tauto Didžiojo menėje. Dėl išsa
mesnės informacijos bei stalų re
zervacijos kreiptis į LN administ
raciją tel. 416 532-3311 arba skam
binti T. Stanuliui dienos metu 
tel. 416 769-1616, vakarais tel. 416 
231-4937.

— Sekmadienio popietė ir “Lo
kio” svetainė bus uždaryta Kūčių 
dieną, gruodžio 24, Kalėdų die
ną, gruodžio 25, Naujų metų iš
vakarėse gruodžio 31 ir Naujų 
metų dieną sausio 1.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė - gruodžio 8, penkta
dienį, 9.30 v.v. Programa atliks 
Lyle Gates, gruodžio 15 d. progra
mą atliks Vaclovas ir Valdas. Gruo
džio 29 d., 7.30 v.v. rengiama va
karonė - senųjų metų palydos. 
Kviečiami visi.

— Anapilio autoaikštės va
jui aukojo: $100 — V.Montvi- 
las.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — N. Merkelienė; 
$50 — D. Radzevičienė.

Anapilio keltuvo vąjui au
kojo: $200 — Vladas, Alvina 
Ramanauskai (a.a. Antano Ja
kimavičiaus XV mirties meti
nių proga), A. E. Šiškai, A. 
Bumbulis, I. Bumelis; $150 — 
S. B. Ignatavičiai, V. Ottienė; 
$100 — E. Juzėnienė, J. K. Ali
šauskai, B. Galinienė. Iš viso 
keltuvui yra suaukota $45,433.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį, gruodžio 3, įvy

ko KLKMD Prisikėlimo parapijos 
skyriaus metinė šventė. Draugi
jos narės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais ir nešinos savo 
vėliava, organizuotai dalyvavo 
11.30 v.r. Mišiose, po kurių buvo 
surengti pietūs. Kalbų pasakė dr- 
jos centro valdybos pirm. A. Sun- 
gailienė. Šventė baigta nuotai
kinga menine programa.

— Šią savaitę prasideda krikš
čioniškojo atsinaujinimo semi-
naras, skirtas Advento laikotar
piui. Pirmasis suėjimas — trečia
dienį, gruodžio 6, 7 v.v. Bus auko
jamos Mišios, po to seminaro da
lyviai klausysis pranešimo ir dis
kutuos.

— Didžiojoje salėje gruodžio 3, 
sekmadienį, Toronto lietuviai 
filatelistai buvo surengę pašto 
ženklų parodą, kuri susilaukė 
nemažo susidomėjimo.

— Ateinantį pirmadienį, gruo
džio 11, 7 v.v. Tėvo Bernardino 
kambaryje įvyks parapijos tary
bos narių susirinkimas.

— Šį savaitgalį, gruodžio 8-10 
d.d., Mary Lake augustinijonų 
vienuolyne, King City, vyks užda
ros moterų rekolekcijos, kurias 
kasmet organizuoja KLKMD Pri
sikėlimo parapijos skyrius. Re
gistracija dar tęsiasi. Kelionės 
bei kitus klausimus galima ap
tarti parapijos raštinėje ar pa
skambinus skyriaus pirmininkei 
Irenai Vibrienei (tel. 416-762- 
8414). Rekolekcijas praves kun. 
J. Sasnauskas, OFM.

— Ketvirtadienį, gruodžio 7, 
10 v.r. laikomos Mišios pranciš
konų pasauliečių (tretininkų) 
ordino nariams. Po Mišių vyks 
posėdis.

— Praėjusį sekmadienį pakrikš
tytas Audronės Siminkevičiūtės 
ir Mark Mommersteeg sūnus 
Brendan Michael.

— Gruodžio 3 d. mirė a.a Vladas 
Kobelskis. Pašarvotas Turner & 
Porter laidotuvių namuose (Win
dermere-Bloor). Laidotuvės — 
gruodžio 6, trečiadienį, 10 v.r. iš 
šios parapijos Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

— Mišios sekmadienį, gruodžio 
10, 8.15 v.r. — už a.a. Štuikių šei
mos mirusius; 9.15 v.r. — už a.a. 
Joną Baltrų ir šeimos mirusius; 
10.15 v..r. — už a.a. Vytautą Vin
gelį, a.a. Sodaičių ir Bukauskų 
šeimų mirusius, a.a. Anthony ir 
Sofiją Dziengo; 11.30 v.r. — už pa
rapiją ir visus parapijiečius.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas gruodžio 24, sekma-
dienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rū
muose, III-čiojo aukšto menė
je, rengia Kūčias. Bilietai $12 
asmeniui. Taip pat klubas ren
gia ir Naujų metų sutikimą 
III-čiojo aukšto menėje. Bus 
šiltas ir šaltas maistas, vynas, 
šampanas. Bilietai $25 asme
niui. Abiem renginiam (Kū- 
čioms ir Naujų metų sutiki
mui) bilietus galima gauti pas 
O. Juodviršienę, tel. 416 762- 
8944 ir G. Dervinienę, tel. 416 
767-5518. Vietos ribotos.

Aukų vajus Vasario 16 gim
nazijai paremti bus šį sekma
dienį, gruodžio 10 d. Anapi
lio ir Prisikėlimo parapijų 
salėse po kiekvienų Mišių. 
Gimnazijos rėmėjų būrelis 
kviečia visus prisidėti.

Kovai su vėžio liga Lietuvoje 
$50 aukojo dr. J. Rimšaitė.

A. a. Aldonos Jankaitienės 
atminimui T. Trakymienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. dr. Broniaus Povilaičio 
fondui nepasiturinčiam stu
dentui, studijuojančiam Lie
tuvos žemės ūkio akademijo
je, paremti $30 aukojo S. Ma
tulevičienė.

A. a. sesutei Matildai Lietu
voje mirus, užjausdami Anelę 
Klemkienę ir jos seseris JAV 
ir Kanadoje, “Tėviškės žibu
riams” po $20 aukojo E. J. Stra- 
domskiai, A. Aleliūnienė, D. 
M. Norkai.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymui Albinas 
Paškevičius aukojo $500. La
bai dėkojame, kad padedate 
išsaugoti mūsų veiklos istori
ją! R.M.

A. a. Matildos Selenekienės, mi
rusios Lietuvoje atminimui pa
gerbti, “Tremtiniu grįžimo fon
dui” aukojo: $100 - A. Klemkie- 
nė, Otterville, Ont.; $50 - A. K. Ra- 
tavičiai, Otterville, Ont.

A. a. Aleksandrai Morkūnienei 
mirus, užjausdami velionės vy
rą Juozą Morkūną, “Tremtiniu 
grįžimo fondui" paaukojo $160 
Otavoje gyvenę torontiškiai: dr. 
J. Rimšaitė, K. A. Pavilioniai, L. 
Daunienė, V. Kubilienė, P. I. Iva
nauskas, A. Tamulevičiūtė.

“Tremtiniu grįžimo fondui" 
aukojo $50 Marija Bulvičienė. 
Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja - KLK moterų dr-jos

centro valdyba

• Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas
e Naujųjų metų sutikimas su šampanu
• Gros “Good Time Boys” orkestras
• Veiks baras • Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto.

Bilietai parduodami LN raštinėje, tel. 416 532-3311, sekmadienio popietėse arba pas T. Stanulį 
tel. 416 769-1616. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1996-tuosius

Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
lt /A7V/APILYJE su geru orkestru 

gruodžio 31, sekmadienį, nuo 7 valandos vakaro
A * Šilto vokorienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai, 
ft * Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.

* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.
$ Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsygyti iš anksto - 

JJA sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas 
S Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.

Visus dalyvauti maloniai kviečia - ■ .i;

ft Anapilio parapijos tarybos - >5"
administracinė sekcija

REGISTRACIJOS ANKETA

U viu
JAUNIMO

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENOS
1995 m. gruodžio 26 - 1996 m. sausio 1 dienomis.

Kviečiame visus iš anksto registruotis. Mokestis už visus renginius 
ir nakvynes viešbutyje - $420 (kan.).

PROGRAMOJE: gruodžio 26 d. - atidarymas, susipažinimo vakaras; gruodžio 27 d. - 
slidinėjimas Loretto kalnuose; gruodžio 28 d. - seminaras, Hamiltono įdomesnių vietovių 
aplankymas, pokylis, šokiai, meno vakaras; gruodžio 29 d. - Niagaros vynuogynų, krioklio 
ir Niagara-on-the-Lake aplankymas; gruodžio 30 d.- Toronto žymesnių vietovių aplankymas, 
čiuožimas, vakaras mieste; gruodžio 31 d. - Mišios Prisikėlimo šventovėje, vakare meno 
parodos atidarymas KL muziejuje-archyve ir Naujų Metų sutikimas Anapilyje, Mississaugoje.

Vardas, pavardė ------------------------------------------w------------------------------------------
Ad resas----------------------------------------------------------r-------------------------------------------
Telefono numeris------------------------------------------f------------------------------------------
Čekius rašyti KLJS, siųsti Matui Stanevičiui, 1§24 2nd Concession Rd. W., 
Lynden, Ont. LOR 1 TO. Reikia informacijos? Skambinkite telefonu 905 627-0624. 
Elektroniniu paštu rašyti: <u9205354@muss.cis.mcmaster.ca>

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 19 d., sekmadieniais 
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p.

“Volungė” — Toronto lietu
vių choras rengia Advento su
sikaupimą bei kalėdinių gies
mių valandėlę, pavadintą 
“Skamba angelų giesmė”. Prie 
“Volungės” choro prisidės 
Prisikėlimo parapijos cho
ras, Maironio mokyklos kank
lininkių grupė, sol. Anita Puo
džiūnienė, smuikininkas Min
daugas Gabrys. Bus kviečiami 
ir visi dalyviai įsijungti į 
bendrą kalėdinių giesmių gie
dojimą. Susikaupimas įvyks 
gruodžio 10, sekmadienį, 4 
v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Visi yra maloniai 
kviečiami. Įėjimas — auka iš
laidoms padengti. A.N.

Tėvynės sąjungos Kanados 
skyriaus pirmininko inž. Eug. 
Čuplinsko pranešimu, sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyko 1995 m. lapkričio 19 d. 
Anapilio sodybos parodų sa
lėje, Mississaugoje, Ont. Ja
me peržvelgta metų veikla. 
Skyrius labai daug visokerio
pai prisidėjo prie dešiniųjų 
partijų laimėjimo Lietuvos 
savivaldybių rinkimuose. 
Daug pasidarbuota priešrin
kiminiame vajuje, siunčiant 
kanadietiškos reklamos pa
vyzdžius bei remiant finan
siškai patį vajų.

Per praėjusius metus pavy
ko nemažai Tėvynės s-gos na
rių atsikviesti į Kanadą, pa
sinaudojant Kanados ir Onta
rio provincijos valdžių tam 
reikalui skiriamomis lėšomis. 
Čia lankėsi jau anksčiau spau
doje skelbti rašytojai, inte
lektualai, visuomenininkai, 
politikai, susipažino su savo 
srities kanadiečiais darbuo
tojais. Ši pažintinė programa 
plečiama ir toliau. Ryšius su 
Lietuva palaiko Dainora Juo
zapavičiūtė.

Išrinkta Tėvynės s-gos Ka
nados skyriaus taryba dvejų 
metų laikotarpiui: Vytautas 
Bireta, Eugenijus Čuplinskas, 
Algimantas Eimantas, Daino-

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
Toronto židinio 

steigiamasis susirinkimas 
įvyks 1995 m. gruodžio 10, sekmadienį, 
Prisikėlimo parapijos patalpose Tėv. Bernardino kambaryje. 
Registracija 12.45 v.p.p.; susirinkimo pradžia 1.15 v.p.p. 
Susirinkimas yra viešas, todėl maloniai kviečiame ne tik Tėvynės 
sąjungos narius bei rėmėjus, bet ir visuomenę, 

r
Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

H Visi ateitininkai ir prijaučiantys kviečiami atsilankyti į

| ATEITININKŲ |
B Kūčių vakarienę |
© 1995 m. gruodžio 16, šeštadienį, 5 v.p.p.
|| Prisikėlimo parapijos Parodų salėje. ®

Rengėjai B

ra Juozapavičiūtė, Antanas 
Laugalys, Gabija Petrauskie
nė, dr. Rimas Petrauskas, 
Agutė Ratavičienė, Petras 
Šidlauskas, Vida Stanevičie
nė, dr. Juozas Sungaila ir dr. 
Marija Uleckienė. Inf. 

t

Baltiečių moterų tarybos ka
lėdinis pobūvis-įvyko trečia
dienį, lapkričio 29, Latvių na
muose (Don Mills). Dalyvavo 
apie dvidešimt penkios baltie- 
tės (daugiausia susirinko lie
tuvių), kurias pasveikino tary
bos pirmininkė Irena Šernai- 
tė-Meiklejohn. Apie moterų 
būklę Lietuvoje buvo pakvies
ta pakalbėti Ir. Lukoševičie
nė, ten ilgokai dirbusi socia
linės rūpybos srityje. Ji trum
pai pareiškė savo pastabas 
apie lietuves moteris, kurių 
nepavydėtinos būklės gerini
mui dar nėra kreipiama pa
kankamo dėmesio. Sugiedoję 
keletą kalėdinių giesmių, su
sirinkusios narės pabendra
vo prie gražaus vaišių sta
lo. Dlv.

gruodžio 31, 
sekmadienį, 
7 vai. vakaro,

Vytauto Didžiojo 
menėje.

CLEAN FOREVER. Valome kili-' 
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

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

NORĖČIAU BENDRADARBIAUTI 
su įmone, kuri prekiauja pavažinė
tais automobiliais. Kreiptis į T. Va- 
lentanavičių šiuo adresu: 3000 
Kaunas, VII Krantas Nr. 8, bt.3, 
arba faksas 3707-76-75-73.

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.

MONTREAL
Netekus 

montrealiečio Povilaičio
Rugsėjo 21-ji diena, 1995 metai. 

Tą dieną praradome Paulių Povi
laitį. Jis, bekalbėdamas telefonu 
su savo dukterėčia, staiga buvo 
pakviestas prisistatyti pas Aukš
čiausiąjį.

Povilas-Algirdas Povilaitis buvo 
gimęs 1927 m. sausio 1 d. Gelgau
diškiu miestelyje, Šakių apskri
tyje, Antano Povilaičio ir Bronės 
Povilaitienės-Šmidtaitės šeimoje. 
Gimnazijos mokslus pradėjo Kau
ne, kur lankė V-ąją vidurinę mo
kyklą. 1941 m. pasitraukęs su tė
vais į Vokietiją, tęsė mokslą išei
vijoje. Antram pasauliniam karui 
pasibaigus, Paulius įstojo į kuni
gų seminariją Belgijoj. Išėjęs iš 
seminarijos, studijas tęsė “Colle
ge Cardinal Mercier, Braine-I’ 
Alleud”, kur gavo abitūros diplo
mą (1948). Aukštojo mokslo studi
jas baigė Louvain’o universite
te, Belgijoje, kur gavo diplomą 
komercinės inžinerijos srityje 
(1948-1952). Po to sekė bakalau
ro laipsnis filosofijoje ir diplo
mas draudos moksluose (1951- 
1953). Jau tais laikais jis laisvai 
vartojo prancūzų, anglų, vokiečių 
ir lietuvių kalbas.

1953 m. Paulius atvyko į Kana
dą ir 1956 m. sukūrė šeimą - ve
dė Alvyrą Pusarauskaitę. Jų šei
moje gimė dukterys Vilija ir Lo
reta, sūnus Danius. Pradžioje, jau 
gyvendamas Kanadoje (1953-1956), 
Paulius dirbo “The Standard Life 
Assurance Co.”, Montrealyje, vė
liau tapo direktorium “Canadien 
National” (1956-1966). Nuo 1966 
m. iki mirties dirbo “Hydro Que
bec” atsakingose pareigose. Il
gus metus darbavosi kaip prezi
dento patarėjas. Jis buvo įparei
gotas vesti derybas su Newfound- 
land’u dėl “Churchil Falls” hid
roelektrinės jėgainės. Jis koor
dinavo visus pasitarimus. Paskuti
niu metu jis buvo prašomas dirbti 
iki sulauks 75-rių metų amžiaus.

Paulius nuolat gilino savo ži
nias. “State University of Colo
rado” gavo gamtosaugos diplomą 
(1976), vadovavo daugeliui semi
narų Kanadoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, taip pat buvo 
pakviestas profesoriauti. Nuo 
1973 iki 1978 m. dėstė magistro 
laipsnio siekiantiems studentams 
“I’Ecole des Hautes Etudes Co- 
mmerciales” Montrealyje.

Paulius reiškėsi ir Lietuvių 
bendruomenėje, “Lite”, “Nepri
klausomos Lietuvos” dienraščio 
valdyboje, ensamblyje “Ginta
ras”, Montrealio lietuvių akade
mikų sambūryje. Yra dažnai ra
šęs lietuvių spaudoje įvairiais 
lietuviams aktualiais klausimais.

Paulius paliko liūdinčią žmo
ną Alvyrą, dukterį Loretą ir sūnų 
Danių su šeimomis Montrealyje, 
dukterį Viliją su šeima San 
Francisco mieste, JAV, motiną 
ir seseris su šeimomis Ireną ir Kris
tiną Vokietijoje, seserį Nijolę 
su šeima Australijoje.

Alfredas B. Pusarauskas

f 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 1L7 

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

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

SENELIAI, kuriems reikalinga 
pagalba ar priežiūra, prašomi skam
binti Gražinai tel. 416 929-8619.

GRINDYS. Visų rūšių grindis 
įdedame, skutame, lakuojame, 
dažome (stain). Skambinti tel. 416 
503-3346 vakarais.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • 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).

Kariuomenės šventės minėjimas 
įvyko lapkričio 26 d. Aušros Vartų 
parapijoje. Iškilmės prasidėjo 
šventovėje vainiko padėjimu prie 
garbės lentos - Žuvusiems dėl 
Lietuvos.

Iš Lietuvos gautą naują vėliavą 
pašventino klebonas kun. Juozas 
Aranauskas. (LK Mindaugo šaulių 
kuopa savo senąją vėliavą siun
čia į Lietuvą. Vėliava buvo pašven
tinta 1963 m. ir dedikuota nepri
klausomoj Lietuvoj atsisteigsian- 
čiai to paties vardo šaulių s-gos 
rinktinei. Pastaroji dabar jau vei
kia Vilniuje). Kun. Algis Kildušis, 
Ežerėlio parapijos klebonas, trum
pam užsukęs į Montrealį, ir kun. 
Kazimieras Ambrasas koncele- 
bravo iškilmingas Mišias. Pirmas
is pasakė dienai pritaikytą pa
mokslą. Giedojo parapijos choras, 
vad. muz. Mme M. Roch, nes nuo
latinis vargonininkas muz. Alek
sandras Stankevičius su Montrea
lio vyrų oktetu buvo išvykęs į Bos
toną šįios dienos švęsti.

Salėje šaulių kuopos pirm. Au
gustinas Kalvaitis atidarė minė
jimą ir pakvietė Juozą Šiaučiulį 
vadovauti tolimesnei programai. 
Po vėliavų įnešimo ir tylos minu
te pagerbimo visų žuvusių Lietu
vos karių buvo pakviestas kalbėti 
Lietuvos kariuomenės maj. Arū
nas Dudavičius. Jis plačiau sus
tojo prie seimo rūmų apsaugos ir 
jos organizavimo 1990 m. Buvo 
paminėtos kelios organizatorių 
pavardės. Jei Raudonoji armija 
1940 m. perėmė visą Lietuvos gink
luotę, tai dabar išeidami rusai 
paliko tik tuščius pastatus. Po 
jo kalbėjęs Lietuvos aviacijos 
kpt. Artūras Balynas nurodė, kad 
dabar yra trys aviacijos bazės - 
Meškuičiuose, Pajuostyje ir Kaz
lų Rūdoje. Norima persikelti į 
Zoknius, kurie šiuo metu priklau
so Šiaulių savivaldybei. Daugu
ma dabartinių lakūnų yra iš buv. 
SSSR mokyklų, bet yra ir tokių, 
kurie stažuojasi Vakaruose. Šalia 
to yra atidaryta Aviacijos akade
mija Lietuvoje. Dėl sunkios eko
nominės būklės nepakankamai 
gaunama pinigų skraidymo kurui 
bei lėktuvų padangoms. Todėl 
skraidymas yra labai ribotas.

Meninėje dalyje Aldona Morkū
nienė jautriai paskaitė po tris 
eilėraščius iš Juozo Šiaučiulio 
ir Henriko Nagio poezijos rinki
nių. Sol. Antanas Keblys padai
navo šešias lietuvių kompozito
rių dainas, akompanuojant Manu
el Blais. Tautos himnu ir vėliavų 
išnešimu buvo baigtas minėjimas. 
Prie užkandžių ir kavos dalyviai 
dar turėjo progos pasikalbėti su 
Lietuvos karininkais, kurie po 
trijų mėnesių prancūzų kalbos 
studijų Kanados St. John kariuo
menės bazėje Kalėdoms grįš namo. 
Minėjimą rengė LK Mindaugo 
šaulių kuopa.

Pirmąja! Komunijai vaikučiai 
tuoj bus pradedami rengti. Tė
vai, norintys, kad jų vaikai daly
vautų toje iškilmingoje šventėje 
prašomi juos registruoti pas se
selę Paulę tel. 766-9397. B.S.

ST. PETERSBURG BEACH, FL, 
išnuomojamas kambarys su visais 
patogumais. Skambinti tel. 1-813 
360-4144.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954
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