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Susitelkimo metas
Kai žemė rytmečiais sublizga apsitraukusiu šerkš

nu ir erdvę raižo skardūs varnų klyksmai, prieš akis 
išnyksta horizontai - j vieną sunkią pilkumą susilieja 
dangus ir laukai...

TAI ruduo - susitelkimo metas. Kur bežvelgtum, 
pojūčius slegia įkyri monotonija, verčianti ne tik 
bodėtis, bet ir susimąstyti, peržiūrėti savo mąsty
mo sanklodas. Gal kai kas ne taip suprasta, gal klaidingai 

įvertinta? Gal lengvabūdiškai priimtas koks niekalas kei
čiant jį į tikrą vertybę? Pabūti klausimų apsuptyje - tai 
visiems prieinama peržiūros pradžia. O atsakymai gal tik 
retesniam kuriam atsiskleis savaime. Dažniausiai jų reikia 
ieškoti atitinkamose knygose, specialiose svarstytose, su
rengtose rekolekcijose. Rudens laikas visam tam labai pa
lankus. Po vasaros atostogų ir pasiblaškymo pirmasis su
sitelkimas visada būna pats paveikiausias. Ypač atitinka
mos knygos čia galėtų būti geriausi draugai - vis dėlto sa
vo reikšmės dar neprarandantis lengviausiai kiekvienam 
prieinamas daiktas. O šiais lietuviškos knygos metais dė
mesys savajai knygai turėtų labiau sustiprėti, kad ir lei
dyklos, ir spaudos platintojai vieną kartą galėtų paliudyti 
teigiamą visuomenės pokytį. Susitelkti prie geros knygos, 
tai tartum sujungti du atskirus pasaulius - savąjį ir auto
riaus. Tokia jungtis dažnai padidina mąstymo galią ir pa
lieka taip greitai neišnykstančius įspaudus žmogaus dvasi
nėje sąrangoje. O šito labai reikia, nes žmogus nėra pa
geltęs nuo medžio krintantis lapelis, kurį blaško vėjai, čai
žo šalti lašai, bjauroja purvas.

IR Vėlinių nuotaika neturėtų būti vien tik krintančių 
lapų įvaizdin atremta. Kokia rimtis ar liūdesys 
beapimtų atsistojus prie artimųjų kapo - amžinybės 
tikrovė neturėtų būti pamiršta. Tik šitaip lengviau atsito

linsime nuo klaidžiojimų ir ieškojimų tų dalykų, kurie jau 
seniai surasti. Tik šitaip ir rudens melancholija nebus to
kia graudi. Tikrovės pažinimas ir pripažinimas palengvina 
gyvenimo žingsnius, nes abejonių našta dažnai nepakelia
ma. Mums, lietuviams, susitelkimo ir mąstymo valandė
lės, ypač Vėlinių proga, dar labiau praplečia akiračius. 
Nuo kažkurio bažnytkaimio apleistų kapinaičių per parti
zanų kryželiais nužymėtas pamiškes, per tremties lagerių 
laukus ir kiemus, per įšalų dykumas, per šiapus Atlanto 
savųjų kapinių puošniausius paminklus driekiasi viena ir 
ta pati mintis - kiekvienas mūsų tautiečio praradimas, kai 
statistika kasmet nurodo kiekybinius gyventojų nuosmu
kius, verčia atskirai susimąstyti. Ar mes, ištisais dešimt
mečiais kitų naikinti, patys be atodairos ir atsakomybės 
naikindamiesi, susiprasime bent truputį stabtelti ir pradė
ti dairytis kitokio kelio? Negi ir tautos likimas turėtų sie
tis su krintančių rudens lapų įvaizdžiu? Ne - tautos ilga
laikio gyvavimo vizija turėtų rasti atitinkamą vietą susitel
kimo valandėlėmis. Tik šitaip stiprinsime skelbiamų kovų 
ir kančių prasmę. Suprantama, kad nėra labai lengva lai
kytis, kai naujoviškos pagundos tautos sampratą siūlo 
keisti kitokiais pavadinimais, kažkaip lyg šiems laikams 
labiau pritaikytais, kažkuo nauju. Tačiau pasidavę grei
čiausiai nutrauktume nuo amžių iki šių dienų išlikusią, vi
sus tautiečius jungiančią giją. Šitoks rūpestis dėl tautos 
atsparumo ir jos ateities gal ne vienam iškyla per Vėlines 
minint amžinybėn iškeliavusius tėvynainius, kurie aukojo
si, kad šiandien mums būtų geriau. Belieka klausimas - 
kiek mes panašūs į juos? Č.S.
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Ministeris pirmininkas Rusijoje
Kanados ministeris pirmi

ninkas Jean Chretien lankėsi 
Rusijoje spalio viduryje. Penkių 
dienų vizito metu jis stengėsi 
prikalbinti Rusijos prezidentą 
Borisą Jelciną prisijungti prie 
tarptautinės sutarties, stabdan
čios minų vartojimą. Numatyta 
sutartį pasirašyti gruodžio mėn. 
Otavoje. Jungtiniame vadovų 
pareiškime po. susitikimo B. Jel
cinas pažadėjo sutartį pasirašyti 
ir pratęsti minų eksporto sulai
kymą. Brangiai kainuosiančiam 
minų sunaikinimui (jų yra 60 
mln. Rusijoje) nepritaria Rusi
jos kariuomenė.

J. Chretien taip pat prašė 
Rusijos prezidentą sustiprinti 
saugumą Kanados investito
riams Rusijoje. Bijo esami ir 
būsimi investitoriai dėl paplitu
sių nusikaltimų, korupcijos ir 
pareigūnų bei kitų verslininkų 
trukdymų. Kanados firmos in
vestavo tik $36 mln. Rusijoje 
pirmame šių metų pusmetyje.

Kanados vyriausybė JAV 
kongresui pasiuntė pareiškimą 
(position paper) priminti, kad 
Amerikos žvejai pradėjo “karą” 
dėl lašišų Ramiajame vandeny
ne ir prigaudė Kanados žuvų už 
$650 mln. Laiške primenama, 

kad JAV yra įpareigota laikytis 
dvišalės sutarties, pasirašytos su 
Kanada 1985 m. dėl žuvų skai
čiaus apribojimo. Praėjusį mė
nesį buvo pasklidę gandai, kad 
Vašingtonas gali atsisakyti tos 
sutarties, tačiau Otavai praneš
ta, jog tai nėra JAV pozicija. 
Užsienio reikalų ministerija pir
mą kartą taip griežtai atsiliepė į 
JAV kongresą šiuo reikalu.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard praėjusią savaitę vers
lininkų suvažiavime tvirtino, 
kad Montrealyje vyksta “ekono
minis atgimimas” per techninę 
(high-tech) pramonę. Montrea- 
lis pralenkia Torontą (antroje 
vietoje Šiaurės Amerikoje) ir 
Dalias (trečioje vietoje) techni
nių darbuotojų skaičiumi (per 
capita).

Vis dėlto nedarbas Montre
alyje siekia 11%, o vargingai gy
venančių 1996 m. buvo 27.2% 
gyventojų, daugiau negu kituose 
Kanados miestuose. (Winnipe- 
ge - 21.5%, Toronte -19%).

Darbdaviai gali pasirinkti 
naujų pajėgų - absolventų iš ke
turių Montrealio universitetų, 
tačiau bendrovėm neįmanoma 
privilioti darbo jėgos iš kitų 

(Nukelta į 6-tą psl.)

KRYŽIŲ KALNAS LIETUVOJE. Tie gausūs kryžiai byloja apie tautos kančią, primena tūkstančius žuvusių, 
nukankintų tautiečių, kovojusių už krašto laisvę ir gerovę Nuotr. G. Pociaus

Maskva ir muzikos profesorius
Vokietijos dienraštis rašo apie Lietuvoje prasidėjusį prezidento rinkiminį vajų ir šmeižtų 
bangą, nukreiptą į muzikos profesorių Vytautą Landsbergį. Apie tai informuoja dienraščio

Varšuvos korespondentas, kuriam prieinama lenkiškoji spauda Vilniuje
KAZYS BARONAS, Vokietija

Jau pradėtas Lietuvos pre
zidento rinkiminis vajus kalti
nant prof. Vytautą Landsbergį 
bendradarbiavimu su KGB. At
rodo, kad Miuncheno “Sued- 
deutsche Zeitung” Varšuvos 
korespondentas Tomas Urban 
skaito lenkiškus Vilniaus laik
raščius, tad, pasinaudodamas jų 
šaltiniais, savo komentarą su V. 
Landsbergio nuotrauka jis pa
vadino “Maskva ir lietuvis mu
zikos profesorius”.

Nepagrįsti kaltinimai
Dienraščio bendradarbis ra

šė, kad tai skaudus profesoriaus 
kaltinimas. Daugumas seimo 
narių esą tuo netiki. Tačiau jo 
priešininkai, ypač LDDP, šią te
mą vis garsina. Ir pats profeso
rius atmeta tuos kaltinimus, nes 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
jis savo rankoje turi stiprų kozi
rį prieš dabartinį prez. A. Bra
zauską (spalio 6 d. Vilniaus ra
dijas pranešė, kad A. Brazaus
kas nekandidatuosiąs į prezi
dento kėdę, K.B.)

Dienraščio bendradarbis 
taip pat pažymėjo, kad A. Bra
zauskas Sov. Sąjungos persi- 
tvarkos laikotarpyje buvo Lietu
vos kompartijos generaliniu 
sekretoriumi. Jis ir dabar esąs 
populiarus gyventojų tarpe.

Kas pradėjo?
Kas pirmas šį šmeižtą išne

šė į viešumą? Varšuvos kores
pondentas mini seimo narį 
Audrių Butkevičių, o jam šią 
paslaptį išdavė keturi buvę 
KGB karininkai. Bet ir A. But
kevičius neturįs gero vardo - 
esąs prokuratūros kaltinamas 
kyšių ėmimu.

Daugumas Lietuvos spau
dos komentatorių taip pat at
meta buvusio KGB gen. V. Ši- 
romino parašytoje knygoje (at
siminimuose) teiginį, kad V. 
Landsbergis esąs “mūsų agen
tas”. Vilniuje kiekvienam seniai 
žinoma, kokiom senom komu
nistinėm priemonėm buvusi 
slaptoji tarnyba ir jos įpėdiniai 
moka priešininkus atvaizduoti 
jos bendradarbiais. Tomas Ur- • 
ban pateikia ir pavyzdžius. Len
kijoje bendradarbiavimu su SB 
(Lenkijos slaptoji tarnyba, K. 
B.) buvo apkaltinti Lech Valen
sa, min. pirm. T. Mazoviecki, 
tačiau niekuomet nebuvę įro
dyta.

Panašiai esą su V. Lands
bergiu. Seimo narys Algimantas 
Sėjūnas, einąs seimo narių 
bendradarbiavimo su KGB tyri

mo komiteto pirm, pareigas, 
pareiškęs: “Jeigu tos kalbos 
ateina iš tariamųjų liudininkų, 
mes nekreipiame dėmesio”. 
Pats V. Landsbegis pareiškęs, 
kad 1970 m. KGB mėginęs jį 
įjungti į slaptosios tarnybos dar
bą, tačiau jis tarp griežtai pasi
priešinęs.

Prieš metus konservatoriai 
laimėjo rinkimus, įveikdami 
ekskomunistus. “Jeigu jų vadas 
būtų tikrai bendradarbiavęs su 
KGB, tai jau 1990 m. jo geras 
vardas būtų sukompromituotas. 
Juk jis stovėjo laisvės siekusio 
Sąjūdžio viršūnėje, galutinai 
Lietuvai išsilaisvinus iš Maskvos 
pančių” - baigė savo komentarą 
T. Urban.

Estija skirtingu keliu
“Estija, mažiausia Baltijos 

valstybė, netrukus įsijungs į 
naujųjų Europos sąjungos narių 
tarpą” - rašo rytprūsių vokiečių 
savaitraštis “Das Ostpreussen- 
blatt”. Sugriuvus Sov. Sąjungai, 
Lietuva ir Latvija esą nutarė pa
mažu iš valstybinio-socialistinio 
ūkio pereiti į laisvos ekonomi
jos sistemą, bijodamos sociali
nių problemų.

Estija jau pirmomis laisvės 
dienomis ryžosi eiti kitu keliu. 
Jos pirmasis valstybės preziden
tas istorikas Mart Laar savo 

Lietuvių kapinės Kanadoje, Mississaugos mieste. Kapinių koplyčios 
bokštas su Rūpintojėliu ir spindinčiu kryžiumi. Jų autorius - prel. 
J. STAŠKEVIČIUS. Šalia bokšto kryžiais gausėjanti kalva

tautą metė “į šaltą vandenį”, sa
kydamas: “Skęskite arba moky
kitės plaukti”. Estai ir pradėjo 
mokytis plaukti, ir šio meno iš
moko greičiau už kitas reformų 
siekiančias valstybes. Nenuosta
bu, kad Estijos ekonominis gy
venimas yra labai stiprus, jų pi
nigas sujungtas su Vokietijos 
marke, o nekilnojamąjį turtą 
Estijoje gali įsigyti kiekvienas 
užsienietis. Savaitraštis pažymi, 
kad Sov. Sąjungos suvalstybin
tas Baltijos vokiečių turtas - na
mai, žemė - bus sugrąžintas sa
vininkams. Apgailestauja savait
raštis, kad į tą draugišką vokie
čiams kraštą Vokietija nekrei
pia dėmesio, mažai investuoja 
markių.

Prierašas. Antrojo pasaulinio 
karo metu Lietuvos pasiuntinybės 
rūmai Berlyne buvo subom
barduoti. Likusį brangų sklypą (7-8 
milijonų markių vertės) naudojo 
vokietis verslininkas automobilių 
pardavimui. 1997 m. sausio mėnesį 
teismo keliu sklypas buvo atgautas 
Lietuvai. Berlyno savivaldybė yra 
pasirašiusi dvejų metų sutartį su 
minėtu automobilių pardavėju. Sa
koma, kad ir Šveicarijoje Lietuva 
turėjusi kaip nuosavybę pastatą ir 
žemės sklypą. Apie jo likimą 
diplomatinėse Lietuvos atstovybėse 
ir užsienio reikalų ministerijoje 
nėra jokių dokumentų. Jei kas turi 
žinių tuo reikalu, prašomas 
pranešti “TŽ” redakcijai.

Bankininkų konferencija
Spalio 3 d. Vilniuje įvyko 

tarptautinė mokslinė konferen
cija “Besikeičiantis centrinių ban
kų vaidmuo Europoje”, skirta 
Lietuvos banko ir lito 75-mečiui 
paminėti. Jame dalyvavo Lietu
vos ir komercinių bankų vado
vai, mokslininkai bei įvairių tarp
tautinių institucijų pareigūnai.

Konferencijoje kalbėjęs Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas teigė, jog sunkiausias 
krašto ekonomikos laikotarpis 
jau praeityje. Dabartinis Lietu
vos politinis ir ekonomins sta
bilumas rodo, kad joje galima 
sėkmingai investuoti ir dirbti. 
Tarptautinio valiutos fondo di
rektorius Michel Camdessus tei
giamai vertino Lietuvos pasie
kimus stiprinant ekonomiką ir 
finansinę sistemą, bet perspėjo, 
kad ir nedidelės klaidos gali 
sukelti krizę.

Ministeris pirmininkas Ge
diminas Vagnorius savo prane
šime pareiškė, kad nors dar yra 
viešo administravimo proble
mų, Lietuvos ekonomika tapo 
viena liberaliausių Vidurio ir 
Rytų Europoje. Lietuvos vy
riausybė “pasirinko griežtos fi
nansų politikos, liberalios ir at
viros ekonomikos bei investicijų 
skatinimo programą ir ją vykdo”.

Krašto apsaugos ministeris 
JAV-se

Spalio 13 d. Lietuvos krašto 
apsaugos ministeris Česlovas 
Stankevičius pradėjo savaitę tru
kusį vizitą JAV-se. Jis susitiko 
su JAV gynybos sekretoriumi 
William Cohen, kuris įspėjo 
svečią, jog “laiptai į NATO yra 
labai statūs”, tačiau užtikrino, 
“jog Aljanso durys toliau yra at
viros”, praneša ELTA. W. Co
hen pagyrė Lietuvą už aktyvią 
veiklą taikdariškose operacijose 
Bosnijoje ir Baltijos kraštų tai
kos palaikymo batalione BALT- 
BAT bei pastangas kuriant ben
drą su Lenkija taikos palaikymo 
batalioną. Č. Stankevičius svar
biausiu vizito laimėjimu laikė 
galimybę pristatyti Lietuvos pla
nus, karinių struktūrų plėtros 
kryptis aukščiausiai Amerikos 
karinei vadovybei ir nesulaukti 
jokios kritikos, rašo “Lietuvos 
rytas”. Spalio 16 d. buvo pasi
rašyta dvišalė sutartis dėl pasi
keitimo moksline technine in
formacija gynybos srityje. Įvyko 
susitikimai su Atstovų rūmų ir 
Senato nariais, Valstybinio sau
gumo tarybos, Valstybės depar
tamento, Pentagono ir kitais 
pareigūnais.

Lankėsi Olandijos 
vicepremjeras

Kaip skelbia ELTA, spalio 
12-13 d.d. Lietuvoje lankėsi 
Olandijos vicepremjeras ir už
sienio reikalų ministeris Hans 
van Mierlo. Jis susitiko su sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu, prezidentu Algirdu Bra

Šiame numeryje
Susitelkimo metas

Kiekvienas mūsų tautiečio praradimas verčia atskirai susimąstyti
Maskva ir muzikos profesorius

Senom komunistinėm priemonėm bandoma niekinti V. Landsbergį
Dabar nafta keliaus į rytus

Kazachstanas parodė, kad greitai gali keistis istorijos žingsniai
Ilgai vengta naudingo sprendimo

Pokalbis su Lietuvos gen. garbės konsulu inž. H. Lapu
Stovykla, neužmirštama ir rudenį

Jaunimas laukia, kad vėl galėtų stovyklauti “Kretingoje”
Poeto sugrįžimas į gimtinę

Prano Lemberto šimtąsias gimimo metines švenčiant
Šiaulių “Saulė” nušvito ir mums

Atvyko ne tik pasirodyti scenoje, bet ir stiprinti ryšius

zausku ir ministeriu pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi bei ki
tais pareigūnais. Aplankė ūkį, 
kuriam suteikta parama pagal 
Olandijos vyriausybės projektą, 
atidarė naująją Jaunimo psicho
loginės paramos centro būstinę 
ir Olandijos ambasados ekono
mikos padalinį.

Jo teigimu, “Lietuva kol kas 
nėra pasirengusi pradėti veiks
mingų derybų dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje”. H. Van Mier
lo manymu, iškylančias proble
mas turėtų išspręsti numatoma 
įsteigti Europos konferencija, 
kurios veiklos principas būtų 
nuolatiniai Europos sąjungos 
narių ir kandidačių aukščiausio
jo lygio susitikimai. Konferenci
ja gyvuotų, kol visos kandidatės 
taptų narėmis.

Pranoko lūkesčius
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
susitiko su Pasaulio banko (PB) 
Lenkijos ir Baltijos kraštų regi
ono direktoriumi Basil Kavals- 
ky, rašo ELTA spalio 9 d. Pas
tarasis pažymėjo, kad Lietuvos 
pasiekimai energetikos sekto
riuje bei stiprinant bankų veiklą 
pranoko PB lūkesčius - likvi
duoti įsiskolinimai energetikams, 
laikomasi vyriausybės reformų 
programos. Sutarta, kad Lietu
vai reikėtų pagalbos rengiant 
privačių pensijų fondų teisinę 
finansinę bazę, toliau reorgani
zuojant energetikos sektorių, 
pertvarkant centralizuotas siste
mas bei bankus. G. Vagnorius 
taip pat pritarė PB ketinimams 
teikti pagalbą savivaldybėms 
pertvarkant jų energetikos ūkį.

V. Adamkus kandidatuoja
Kaip praneša “Lietuvos ry

tas”, Vilniaus apygardos teis
mas spalio 10 d. priėmė spren
dimą, kad Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) be pagrindo at
sisakė išduoti Valdui Adamkui 
parašų rinkimo lapus, nes kan
didatuojantis atitinkąs visus Lie
tuvos konstitucijos kandidatui į 
prezidentus keliamus reikalavi
mus. Šis teismo sprendimas yra 
galutinis ir neskundžiamas.

V. Adamkaus advokato tvir
tinimu, įstatymas nurodo, jog 
nuolatinio gyvenimo faktą įrodo 
įrašas apie nuolatinę gyvenamą
ją vietą piliečio pase, ką ir turi 
V. Adamkus. Jis taip pat nuo
moja gyvenamąją patalpą Lietu
voje, ir nuo 1995 m. liepos 1 d. 
dirba Lietuvoje bendrovės “Tim- 
bex Arimą” konsultantu, moka 
pajamų ir kitus Lietuvos įstaty
mais numatytus mokesčius.

Šis kandidatas tebelaiko sa
ve JAV piliečiu, paaiškinęs, kad 
turi du pasus, nes “ikikarinė 
Lietuvos Konstitucija už nuo
pelnus Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo metu pripažino 
Amerikos lietuviams teisę būti 
kartu JAV ir Lietuvos piliečiais. 
Tas nutarimas iki šiol nėra at
šauktas”. RSJ
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AtA Dabar nafta keliaus į rytus
Pasirašius Kazachstano ir Kinijos sutartį prieš Rusijos ir Vakarų interesusLAIMAI RATAVIČIUTEI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos tėvams AGUTEI ir 
KSAVERUI, seserims - RASAI ir DAIVAI, broliui 
ALGIUI, giminėms ir artimiesiems -

Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

AtA 
ERIKAI REPEČKIENEI 

mirus,
jos vyrą JONĄ, sūnus - GINTĄ su šeima ir ARŪNĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

AtA
JUOZUI DOLIEBAI 

mirus Klivlande,
jo sesutę JADZĘ STANAITIENĘ su šeima bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

L. Kybartienė D. G. Skaisčiai
E. A. Kybartai R. Butkevičienė

E, V. Sakai

AtA
LAIMAI RATAVIČIUTEI

iškeliavus amžinybėn,
jos tėvus - KSAVERĄ ir AGOTĄ RATAVIČIUS, 
jos brolį ALGĮ su šeima, seseris - DAIVĄ ir RASĄ 
su šeimomis ir močiutę MAGDALENĄ STAN- 
KAITIENĘ bei visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Aldona Aleliūnienė Stefanija Vilimienė
Vanda Jakubickienė

J. P. KEDYS, Australija

Kinija įžengė su istoriniu, 
dramatiniu laimėjimu į XXI 
šimtmetį prieš Rusiją ir Vaka
rus, susitardama su Kazachsta
nu dėl naftos Kaspijos jūros sri
tyje. Sutartis buvo pasirašyta 
Kazachstano sostinėje Alma 
Atoje tarp Kazachstano prezi
dento Narsultano Nazarbajevo 
ir Kinijos ministerio pirmininko 
Li Pengo. Ta sutartimi suteikia
ma Kinijai teisė išnaudoti Kas
pijos jūros srityje naftą, inves
tuojant 10 bilijonų dolerių. Tai 
buvo Kinijos atoliepis Rusijai, 
jos satelitams ir Vakarų politi
kams į ilgų metų ginčus. Nafta 
dabar bus vežama ne į Vakarus, 
bet į Rytus.

Sutartis numato nutiesti 
vamzdžius iš Kazachstano į Ki
niją, kur bus įrengti du milžiniš
ki naftos telkiniai, didesni už 
amerikiečių įrenginius. Ji buvo 
pavadinta “Šimtmečio sutarti
mi”, pasirašyta tarp Azerbai
džano ir 10 Amerikos bendro
vių, įsipareigojusių nutiesti naf
tos vamzdžius į Kaspijos jūrą. 
Dabar tikroji “šimtmečio sutar
tis” bus tarp Kazachstano ir Ki
nijos. Šis didysis žaidimas prasi
dėjo XIX š. tarp Anglijos ir Ru
sijos šioje Kaspijos jūros srityje 
Vidurio Azijoje, kuri dabar ga
lutinai laimėta Raudonosios Ki
nijos.

Vienas Vakarų politikas, 
vengdamas minėti pavardę Ka
zachstane, pareiškė: “Nėra abe
jonės, kad šis Kaspijos jūros ba
seinas, gausus nafta, yra didelis 
strateginės energijos šaltinis 
JAV, Vakarams ir Japonijai. Jis 
prilygsta naftos šaltiniams Vi
duriniuose Rytuose”.

Apytikriais duomenimis, Kas
pijos naftos ištekliai - apie 200 
bilijonų statinių. Jų užtektų 
Amerikos poreikiams 30 metų. 
Kazachstanas savo naftos kiekiu 
yra 4-5 vietoje pasaulyje. Šis Ki
nijos įžengimas į pasaulinę naf
tos rinką dar daugiau sustiprins 
varžybas šioje pasaulinėje labai 
svarbioje energijos srityje, juo 
labiau, kad šio produkto pa
reikalavimas kasmet kyla, o iš
tekliai mažėja.

Dėl to į šią rinką įsijungė

HAMILTON 
615 Main St. E. 
(East of Sanford) 

Tel. 528-6303

Andrew W. Swan, 
Manager

THE

J.B.MARLATT
Funeral Homes
(L'Mtf)LIMITED

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452

Robert G. Amm, 
Manager

Vaizdas buvusio sovietinio lagerio Kazachijoje, kur kalėjo ir kentėjo daug lietuvių Nuotr. H. Paulausko

daugybė tarptautinių bendrovių 
nuo BP iki “Mobil”. Net buvę 
priešai tapo draugais, kap pvz. 
Rusija, Iranas ir dabar Kinija. 
Kaspija yra naujieji “Viduriniai 
Rytai”, ir jų tvarkytojai jaučiasi 
laisvi nuo šaltojo karo priežas
čių, sukėlusių karinius susidūri
mus pasaulyje.

Pavyzdžiui, Kazachstano 
dykumoje 500 Amerikos para
šiutininkų atliekančių taikos 
pratimus, nusileido po 19 vai. 
skridimo iš Fort Bragg, North 
Carolina, Amerikoj, atlaikę il
giausią šios rūšies skridimą 
Amerikos kariuomenėje! Gen. 
John Sheehan pirmas iššokęs 
pasakė: “Pranešimas, kurį aš 
perduodu, yra tas, kad nėra tau
tos ant žemės paviršiaus, kurios 
mes negalėtume pasiekti! Rusi
jos parašiutininkai taip pat daly

vavo šiuose pratimuose, bet jų 
buvo tik 40.

Po kelių dienų po šių Ame
rikos karinių pratimų Kazach
stano min. pirmininkas Tokaje- 
vas parodė Rusijai, kaip greitai 
gali keistis istorijos žingsniai. Jis 
perspėjo Maskvą dėl ginčų, lie
čiančių naftą Kaspijos jūros sri
tyje. Jis pabrėžė, kad Kazach
stanas yra suinteresuotas Ame
rikos buvimu Vidurio Azijoje 
po 150 metų Rusijos viešpatavi
mo Kazachstane.

Minėtasis Kinijos susitari
mas su Kazachstanu taip pat ro
do ir Vašingtonui, kad jis ir jo 
galingi naftos prekėjai Ameri
koje turi žinoti, jog Kazachsta
nas ir Azerbaidžanas priima 
naftos investuotuojus kaip kon
kurentus.

PADĖKA
A+A

ALBERTUI VYTAUTUI REPČIUI 
iškeliavus amžinybėn 1997 m. rugpjūčio 1 d., 
šią liūdną atsiskyrimo valandą nuoširdžiai dėkojame 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, už atnašautas Mišias, maldas laidotuvių 
koplyčioje ir apeigas kapinėse. Ačiū muz. L. Marcinkutei 
už gražų giedojimą. Nuoširdi padėka karsto nešėjams. 
Dėkojame už gausiai užprašytas Mišias, užuojautas, 
gražias gėles, gausų dalyvavimą laidotuvių apeigose ir 
aukas lietuvių fondams bei šalpos organizacijoms. Ačiū 
šeimininkėms už paruoštus pietus ir ponioms už skanius 
pyragus.

Niekada neužmiršim Jūsų nuoširdumo - 
žmona Gertrūda, duktė Margarita 
su šeima, seserys - Eugenija ir Aldona

PADĖKA
AtA

BRONIUS ŽUTAUTAS
staigiai iškeliavo amžinybėn 1997 m. rugpjūčio 15 d.

Nuoširdus ačiū Prisikėlimo parapijos kunigams 
už palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems laidotuvių apeigose, užprašiusiems Mi
šias, už gražias gėles, D. Radikienei už gražų giedojimą 
Mišių metu ir už visas užuojautas.

Ačiū ponioms už pyragus ir J. Gurklienei už 
skaniai paruoštus pietus.

Jūsų visų nuoširdumas liks neužmirštas -
žmona Stasė, sūnus Laimutis 

ir duktė Vida su šeimomis

PADĖKA
A. a. PRANAS ŠEIRYS,

iškeliavo amžinybėn 1997 m. rugsėjo 13 d. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už Mišias ir 
maldas laidotuvių koplyčioje ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą. Taip pat nuoširdi padėka mano mielo 
Prano karsto nešėjams, ir visiems užprašiusiems Mišias 
bei man pareiškusiems užuojautą liūdesio valandoje.

Ypatingai dėkoju S. Daliui už jo brolišką viso
keriopą pagalbą, kada man buvo taip reikalinga. Tegul 
Dievulis visus laiko savo globoje. Ačiū visoms ponioms 
už skanius pusryčius.

Visiems nuoširdus ačiū. Su pagarba -
E. Šeirienė

AtA
VLADUI KERŠIUI 

mirus,
jo žmoną ANTANINĄ, dukrą VIOLETĄ su šeima 

ir gimines nuoširdžiai užjaučiame -

P. A. Adomaičiai

L. L. Baumgardai

J. Gelažius

L. V. Mačioniai

V. Ručys

H. R. Simonavičiai

AtA
ELENAI BERSĖNIENEI 

mirus,
jos vyrą PRANĄ BERSĖNĄ, sūnų VASARĮ, 
dukrą NIJOLĘ jų šeimas ir gimines nuoširdžiai 

užjaučiame -

A. J. Kutkos H. A. Kutkos,
D. Littlewood S. Radvilienė
B. Simonaitienė D. G. Skaisčiai
J. Tamulėnienė A. Žinaitienė

J. N. Šimkai

AtA
VIRGINIJAI ŽEMAITIENEI 

mirus,
jos mamą A. KRIŠČIŪNIENĘ, vyrą JUOZĄ, 
sūnus su šeimomis, brolį LIUDĄ ir visus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame -

J. Bieliūnas
B. K Bubeliai
J. Bušauskienė
A. Dainorienė
M. A. Gverzdžiai
E. A. Kuraičiai
A. J. Kutkai
J. Labuckienė

O. A. Pamataičiai 
J. Paukštys
S. J. Sendžikai 
K K Stankai 
Z. Staugaitienė 
J. J. Šarūnai 
A. Šetikienė 
L Tauteras

S. S. Zubrickai

PADĖKA
AtA

DANUTEI MANGLICIENEI
Dievo pašauktai amžinybėn 1997 m. rugpjūčio 5 d., 
reiškiu nuoširdžią padėką visiems paguodusiems 
mane didžiosios netekties valandą ir Danutės paly
dėjimą į jos amžinąjį poilsį Dievo prieglobstyje bei 
amžinoje šviesoje.

Esu dėkingas už jūsų maldas, gausiai už
prašytas už Danutės vėlę Mišias, ypatingo grožio 
gėles, puošusias jos karstą.

• Dėkoju už jūsų dosnias aukas padėti ne
pritekliuje esantiems mūsų broliams Lietuvoje. 
Nuoširdi padėka visiems mūsų draugams ir giminėms 
už suteiktą man didelę pagalbą šiomis sunkiomis 
mano gyvenimo valandomis.

Visiems jums dėkingas -
Kazimieras Manglicas

mailto:tevzib@pathcom.com
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Į pateiktus klausimus atsako Lietuvos generalinis garbės konsulas Kanadoje 
inžinierius HARIS LAPAS, kurio pastangų dėka Lietuvos mokesčių mokėtojams 
sutaupyta 161 milijonas JAV dolerių įsigyjant branduolinio kuro atliekom talpintuvus 

su kanadiečių bendrovių pagalba

Sol. VAIDAS VYŠNIAUSKAS Jaunimo centro kavinėje su “Draugo” 
renginių komiteto pirm. MARIJA REMIENE ir Čikagos lietuvių radįjo 
programos vedėju ANATOLIJUMI ŠLUTU Nuotr. E. Šulaičio

Po sėkmingo “Draugo” koncerto Čikagoje programos atlikėjai AUŠRA 
CICĖNAITĖ, VAIDAS VYŠNIAUSKAS ir spaudos bendradarbė 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ Nuotr. E. Šulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Populiariausia yra rytinė lie
tuvių radijo programa (girdima 
kiekvieną dieną nuo 10 v. per 
WNDZ radijo stotį 750 AM). 
Šios programos leidėjas - “Žemė 
L Productions” vardu pasivadinu
si įstaiga, kuriai vadovauja Rai
mundas Lapas ir jo žmona Ramu
nė Zdanevičiūtė.

Šie du žmonės įstengia pa
ruošti septynių valandų progra
mas savaitėje (kasdien po valan
dą), tuo tarpu kitos dvi lietuvių 
programos - “Margutis II” ir 
“Amerikos lietuvių radijas” kartu 
paėmus tik 3,5 valandos (“Mar
gutis II” - 2,5 v. ir antroji - 1 v.).

Raimundas Lapas greitai mi
nės savo “Žemės L Productions” 
dešimtmetį ir 20 metų sukaktį sa
vo darbo radijo srityje (kurį laiką 
darbavosi “Margutyje” ir kitur). 
Ši programa rengia vieno popu
liariausiųjų Lietuvoje estrados 
dainininkų -V. Kernagio koncer
tą spalio 25 d. Jaunimo centre. 
Sukakties minėjimas bus žiemos 
metu, o pavasarį - gražiausios 
Amerikos lietuvaitės rinkimai.

Šiame reto pobūdžio renginy
je yra kviečiamos dalyvauti lietu
vaitės nuo 18 iki 30 m. amžiaus; 
gali būti ištekėjusios ar ne, turi 
gerai mokėti lietuviškai ir gyventi 
JAV. Pageidaujama, kad kandi
datės galėtų scenoje parodyti 
savo talentą šokyje, dainavime ar 
grojime. Gražuoles rinks speciali 
komisija, sudaryta iš žinomų dai
nininkų, kompozitorių, šokėjų, 
fotografų, modeliuotojų ir kt. 
Laimėtojos bus apdovanotos do
vanomis. Konkurso reikalais 
kreiptis: Žemė L Productions, 
P.O. Box 1161, Oak Park, IL 
603304.

Čikagoje lietuvaičių gražuo
lių rinkimų turbūt nebuvo nuo čia 
vykusios pasaulinės parodos 1932 
m. Jau gerokai anksčiau panašius 
(tik mažesnės apimties) rinkimus 
yra ruošęs Bruklyne ėjęs “Vieny
bės” savaitraštis.

Čikagoje vis galima sutikti 
įdomių žmonių iš viso pasaulio, 
ypač Lituanistikos tyrimų ir studi
jų centre, kuriam vadovauja dr. 
Jonas Račkauskas, ALTos pirmi
ninkas. Čia teko sutikti japonę, 
antropologijos profesorę Chubu 
universitete Sachiko Hatanaka, 
kuri taip pat vadovauja Tarptauti
nių santykių tyrimo institutui.

Ši moteris labai pamilusi Lie
tuvą ir lietuvius. Ji pareiškė - Lie
tuva esanti antroji jos tėvynė, o 
Vilnius - antrieji namai. Ši profe
sorė japonų kalba išleido knygą, 
kurios pavadinime yra ir lietu
viškas įrašas: “Rekviem sovietų 
aukoms Lietuvoje”. Dabar ji rašo 
vieną knygą apie Lietuvą. Me
džiagos ieškoti buvo atvykusi į Li
tuanistikos tyrimų ir studijų cent

rą Čikagoje (ji čia lankosi trečią 
kartą). Iš Čikagos profesorė iš
skrido į Vilnių, o iš ten žadėjo 
vykti į Bonnos un-tą skaityti pa
skaitų vokiečiams. Po to grįšianti 
į Japoniją, ir vėl į Vilnių, kur 
skaitys paskaitas apie Japonijos ir 
Lietuvos santykius.

S. Hatanaka Japonijoje yra 
įsteigusi Japonų-lietuvių kultūros 
draugiją, kurią žada plėsti. Čika
goje viešnia bendravo ir su gar
bingo amžiaus sulaukusiu istoriku 
Jonu Dainausku, iš kurio irgi 
daug sužinojo apie mūsų tautie
čius plačiame pasaulyje.

“Draugo” dienraštis dažnai 
prisistato ir su įvairiais renginiais. 
Jau buvome rašę apie jo surengtą 
“vasaros šventę”, o rugsėjo 21 d. 
apie 500 tautiečių sugužėjo į me
tinį renginį-pokylį Martinque sa
lėje.

Darbščioji “Draugo” rengi
nių komisijos pirm. Marija Re
inienė (ji yra ir “Draugą” lei
džiančios Lietuvių katalikų spau
dos draugijos valdybos pirminin
kė) sugalvojo atsikviesti iš Lietu
vos tris menininkus - sol. Aušrą 
Cicėnaitę, sol. Vaidą Vyšniauską 
ir pianistę Eugeniją Kuprytę. Jie 
savo gastroles JAV pradėjo nuo 
Lemonto spalio 4 d., o spalio 5 d. 
davė koncertą Čikagos Jaunimo 
centre. Atsilankė apie 400 tautie
čių. Spalio 8 d. šie jaunieji atlikė
jai dar pasirodė vyresnio amžiaus 
tautiečiams “Seklyčios” patalpose. 
Po to išvyko koncertuoti į Los 
Angeles, Klivlandą, Detroitą. 
Savo koncertinę kelionę jie turėtų 
baigti lapkričio 5 d. St. Petersbur- 
ge, Floridoje. Kituose miestuose 
koncertus rengia “Draugo” bičiuliai.

* ♦ *

Prasidėjo ir parodų sezonas. 
Rugsėjo 28 d. Čiurlionio galerijos 
patalpose įvyko jos 40 metų su
kakties minėjimas. Ta proga buvo 
išleistas leidinys - “Čiurlionio ga
lerijos kolekcija”, kuris buvo čia 
pristatytas. Be to, vyko ir meno 
paroda iš galerijos sukaupto rin
kinio (mirusiųjų dailininkų dar
bai).

Spalio 3 d. šioje galerijoje bu
vo atidaryta pirmoji šį sezoną 
dail. Genovaitės Skrabulienės pa
roda. Ši darbšti Lietuvos kūrėja, 
jau pusmetis viešinti JAV, čia nu
tapė nemaža darbų, kuriuos ryžo
si parodyti Čikagos lietuviams. Ji 
yra gimusi Žemaitijoje, baigusi 
Čiurlionio meno mokyklą ir Dai
lės akademiją Vilniuje. Dalyvavu
si visoje eilėje grupinių ir indivi
dualių parodų įvairiose valstybė
se. Anksčiau ji kūrė peizažus ir 
portretus, o paskutiniu metu pa
mėgo ir abstraktą. Šioje parodoje 
ji nusprendė jungti peizažą su ab
straktu ir ieškoti naujų išraiškos 
formų.

- Kanados dienraštis “Globe 
& Mail” rašė, kad “Atomic Ener
gy Canada Limited” (AECL) su 
Jūsų pagalba gavo užsakymą iš 
Lietuvos Ūkio ministerijos ga
minti Lietuvoje branduolinėm 
atmatom talpintuvus (contai
ners). Malonėkite plačiau paaiš
kinti.

- Vienas svarbiausių L.R. 
diplomato darbų užsienyje yra 
puoselėti Lietuvai naudingą 
prekybą. Prieš trejus su puse 
metų sužinojau, kad Lietuvos 
Energetikos ministerija nupirko 
iš vokiečių “Gesellschaft fūr 
Nuklear Behalter” (GNB) de
šimt plieninių sunaudotam 
branduoliniam kurui talpintuvų, 
sumokėdama už vieną pusę mi
lijono JAV dolerių, nors Kana
dos OHII, drauge su AECL, 
siūlė beveik per pusę pigesnius, 
pagamintus Kanadoje. Susido
mėjau, kodėl taip įvyko.

- Kiek iš viso talpintuvų rei
kės Ignalinos atominei elektros 
jėgainei per jos gyvavimo laiko
tarpį?

- Net iki vieno tūkstančio. 
Kadangi tai milžiniškos išlaidos, 
ryžausi sustabdyti šį Lietuvos

Radįjo programos “Žemė L Pro
ductions” vadovas RAIMUNDAS 
LAPAS Nuotr. E. Šulaičio

Jos paroda tęsis iki spalio 24 
d., kai Čiurlionio galerijoje bus 
atidaryta 26-ji kasmetinė lietuvių 
fotografijos paroda. Meno paro
dos rengiamos ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje bei lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte (čia 
spalio 18 d. atidaryta dail. Mag
dalenos Stankūnienės paroda).

Čikagoje veikia viena svar
biausiųjų lietuvių įstaigų Š. Ame
rikoje - Lietuvių fondas, kuris iš 
sukaupto ■ kapitalo palūkanų 
remia išeivijos kultūrinę, visuo
meninę ir švietėjišką veiklą. Ne
lauktai pasikeitė šios institucijos 
tarybos pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, PLB seime išrinktas PLB 
valdybos pirmininku. Sakoma, jis 
negali vadovauti dviem pagrindi
nėms lietuvių institucijoms tuo 
pačiu metu.

Iki 1998 m. pavasarį įvykstan
čio LF narių suvažiavimo tas pa
reigas eiti pakviestas ilgametis ta
rybos narys, paskutiniu metu ėjęs 
lėšų telkimo ir palikimų komisijos 
pirmininkas advokatas Algirdas 
Ostis. LF ruošia savo metinį po
kylį Lemonte lapkričio 8 d.

JAV respublikonų partijos Mičigano vaistuos veikėjų konferencijoje 
1997 m. rugsėjo 19-21 d. d., Atstovų rūmų pirmininkas NEWT 
GINGRICH su buvusiu lietuvių respublikonų federacųos pirmininku 
JONU URBONU

Inž. HARIS LAPAS, Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Kanadoje

mokesčių mokėtojų nukrauja
vimą.

- Kaip kilo sumanymas ga
minti talpintuvus Lietuvoje?

- Susipažinęs su talpintuvų 
konstrukcija, pasiūliau AECL ir 
OHII (Ontario Hydro Interna
tional, Inc.) bendrovėm par
duoti mums gamybos licencijas, 
kad mes, su kanadiečių projek
tavimu ir inžinerine priežiūra, 
galėtume gaminti talpintuvus 
Lietuvoje. Nors abi bendrovės 
pradžioje priešinosi, pagaliau su 
mano pasiūlymu sutiko.

- Kaip sekėsi įtikinti Lietu
vos Energetikos ministeriją?

- Nuvykęs į Vilnių prane-
šiau tuometiniam ministeriui p. 
Stasiukynui, kad galėsime tal
pintuvus gaminti Lietuvoje už 
daug žemesnę kainą ir tuo pa
čiu duosime mūsų žmonėms ge
rai apmokamo darbo. Ministe- 
ris man davė įgaliojimą paruošti 
tų dviejų Kanados bendrovių 
pasiūlymus.

- Kaip sekėsi derėtis su ka
nadiečių bendrovėmis?

- Gavęs Pramonės ministe
rijoje atitinkamų Lietuvos ga
myklų sąrašą, grįžęs į Torontą jį 
perdaviau abiem kanadiečių 
bendrovėm, kad jos galėtų jung
tis su Lietuvos gamyklomis. Po 
trijų mėnesių,".'..t.y. 1995 m. „ 
vasario 1 ir 2 dienomis, Energe
tikos ministerijoje, Vilniuje, bu
vo padaryti pradiniai pasiūly
mai. Juose dalyvavo: AECL, 
OHII, vokiečių GNB atstovai, 
švedai inžinieriai-konsultantai, 
Kanados ambasados prekybos 
patarėjas, Energetikos ministe
rijos atstovai ir Ignalinos AE 
generalinis direktorius. Man 
pareiškus, kad AECL ir OHII 
bendrovių pasiūlymai mus įgali
na nusipirkti iš jų gamybos li
cencijas ir pasigaminti talpintu
vus Lietuvoje už apie 17% vo
kiečiams už plieninius talpintu
vus sumokėtos kainos, visiems 
buvo aišku, kad būtų tikrai ne
atsakinga ir toliau pirkti GNB 
talpintuvus.

- Kas vyko toliau?
- Energetikos ministerija 

žadėjo skelbti tarptautines var
žybas. Tuo tarpu nupirko dar 
antrą dešimtuką pasaulyje pačių 
brangiausių vokiškų talpintuvų, 
sumokėdama 480,000 JAV do
lerių už vieną. Siunčiau laiškus 
Energetikos ministeriui, nuora
šus prezidentui, ministeriui pir
mininkui ir eilei ministerių, iš
dėstydamas skriaudą, daromą 
Lietuvos mokesčių mokėtojams 
ir raginau skelbti tarptautines 
varžybas. Pagaliau ministerija

sutiko skelbti varžybas, kurios 
įvyko 1996 m. balandžio 1 d. 
Pasiūlymus pateikė AECL, 
OHII ir GNB bendrovės.

- Kokios buvo pasiūlymų iš
vados?

- Vertintojų komisija, pir
mininkaujama prof. J. Vilimo, 
pasisakė taip: prof. J. Vilimas ir 
trys mūsų ministerijų specialis
tai - už AECL, o abu Ignalinos 
AE vadovai ir du švedai inži
nieriai - už GNB.

- Kokios buvo pasiūlymų 
kainos?

- GNB siūlė ne plieninius, 
o gelžbetoninius talpintuvus, 
pagamintus Vokietijoje, kurių 
vieno kaina 250,000 JAV dole
rių. AECL vieno talpintuvo pa
gaminto Lietuvoje kaina - 77, 
940 JAV dolerių.

- Kodėl taip ilgai vengta 
Lietuvai naudingo sprendimo?

- Atrodo, kažkam buvo 
naudinga ir toliau pirkti bran
gius GNB talpintuvus.

- Kas padarė galutinį spren-
dimą?

- Po paskutiniųjų seimo 
rinkimų nuvykęs į Vilnių susiti
kau su seimo pirmininku prof. 
V. Landsbergiu. Per 20 minučių 
jis suprato reikšmę šio užsaky
mo, kurio per dvejus su puse 
metų nenorėjo suprasti buvu
sioji valdžia. Galutiniu sprendi
mu GNB bendrovė pristato dar 
40 gelžbetonio talpintuvų, paga
mintų Vokietijoje, už 10 mil. 
JAV dolerių (250,000 JAV dol. 
už vieną). Visus likusius talpin
tuvus (apie 940) pristato AECL 
bendrovė. Kaina - 77,940 už 
vieną. Taigi, šia pirkimo sutarti
mi Lietuva sutaupo 161 mil. 
JAV dolerių. Talpintuvai bus 
gaminami Lietuvoje. Gaus dar
bo apie 150 mūsų žmonių 12-15 
metų.

- Kas lėmė šį Lietuvai svar
bų sprendimą?

- Tiktai seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis. Be 
jo nurodymų aš dar būčiau ilgai 
mūšęs kaktą į sieną.

- Kokėl pirkta dar 40 talpin
tuvų Vokietijoje?

- Buvęs ministeris p. Stasiu
kynas 1994 m. pasirašė sutartį 
su GNB bendrove dėl 60 talpin
tuvų. Nupirko 20, likusius 40 
dabar perka už pusę kainos.

- Ar Lietuvoje pagamintus 
talpintuvus bus galima parduoti 
kitoms šalims?

- Be abejonės. Pradėję ga
minti talpintuvus Lietuvoje, 
juos galėsime pasiūlyti šalims, 
turinčioms RBMK reaktorius. 
Jeigu reikės varžytis su GNB 
bendrove, mes ją lengvai nu
rungsime, nes lietuviški talpin
tuvai pagaminti pagal AECL li
cenciją, yra 3.2 karto pigesnės 
už GNB gaminius.

- Kodėl visa ta byla taip ilgai 
nudelsta?

- Buvusioje Energetikos, 
dabartinėje Ūkio ministerijoje 
yra daug gerų inžinierių, vady
bininkų, bet, deja, be vakarietiš
ko patyrimo. Tai ypatingai aki
vaizdu buvo derybose su švedų 
inžinieriais-konsultantais, kai 
mūsų valstybės tarnautojai ne
įstengė vesti derybų kaip lygus 
su lygiu.

- Ką galėtumėt patarti?

- Aš raginu išeivijos pensi
ninkus vadybininkus (mana
gers), inžinierius, ekonomistus, 
turinčius ilgametį patyrimą 
Šiaurės Amerikos bendrovėse, 
perduoti savo žinias tėvynėje.

- “Lietuvos ryte” minėta, 
kad esate ne tik Lietuvos garbės 
generalinis konsulas Kanadoje, 
bet ir savininkas “Lapas Consul
ting Engineers Ltd.” bendrovės. 
Ar turite kokią jinansinę naudą 
iš minėtos talpintuvų bylos?

- Absoliučiai jokios. Tik fi
nansinį nuostolį, nes net visas 
kelionių j Lietuvą išlaidas apsi
moku savo lėšomis.

Trys pirmininkai po posėdžių Filadelfijoje. Iš dešinės: Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS, 
Kanados LB krašto valdybos pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkė REGINA NARUŠIENĖ

Stovykla, neužmirštama ir rudenį
Prisimenant vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo 263 

berniukai ir mergaitės
KUN, E, PUTRIMAS

Visai neseniai, spalio 11 d., 
prie manęs priėjo septynerių 
metų stovyklautojas ir paklausė, 
kada vėl bus sekanti “Kretin
gos” stovykla? Tai džiuginantis 
klausimas, verčiantis prisiminti, 
kad mūsų Bendruomenė kunigų 
pranciškonų dėka turi Vasagoje 
(prie Toronto) gražią stovykla
vietę, kur mūsų jaunimas sau
giai ir pigiai gali praleisti keletą 
savaičių “vasaros mokykloje”.

“Kretingos” stovyklos, ad
ministruojamos Linos Kuliavie- 
nės, liepos mėnesiais jau veikia 
15 metų lietuviškai kalbantiems 
ir lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams. Kasmet 
tose stovyklose džiaugiasi būriai 
jaunimo ir taip pat daug vado- 
vų-vių, užaugusių “Kretingoje”. 
Šiemet čia stovyklavo 263 ber
niukai ir mergaitės. Stovyklos 
tema buvo “Klimatas”. Kiekvie
nas namelis turėjo sugalvoti bū
relio vardą, kuris rištų su klima
tu: Saulytės, Viesulai, Ozono 
skylės, Nuodingi lietūs...

Programa buvo taip sudary
ta, kad per dvi savaites perėjo
me 12 mėnesių, atšvęsdami ypa
tingas religines bei tautines 
šventes. Pvz. pirmos savaitės 
antradienį, kuris buvo skirtas 
vasario mėnesiui, šventėme “Aš 
myliu Lietuvą” dieną Vasario 
16-tosios garbei. Vadovės Lidija 
ir Silvija Pranaitytės buvo nuko
pijavusios Lietuvos litą ir po ry
tinio vėliavų pakėlimo išdalino 
visiems po atitinkamą sumą litų. 
Jei kas pagaudavo kitą, kalbantį 
angliškai, turėdavo teisę reika
lauti “pinigų”. Vakare jau turė
jome keletą turtingų stovyklau
tojų.

Trečiadienį (kovo mėn.) 
buvo išvyka į Kanados kankinių 
šventovę Midlande, Ont. Ten 
programą pradėjome malda ir 
giesmėm prie lietuviško kry
žiaus. Jėzuitas kunigas mums 
aprodė šventovę, paaiškino jos 
religinę ir istorinę prasmę. Ap
lankėm ir čia pat esantį Huron 
indėnų įsteigtą kaimą.

Vasaros stovyklos vadovai “Kretingoje”. Jiems rūpėjo ir jaunesnių 
stovyklautojų gerovė Nuotr. R. Kuliavo

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA '

Ketvirtadienį (balandžio mėn.) 
šventėm Velykas su margučiais 
ir žaidimais.

Šeštadienių tradicija - di
dieji vakaro laužai. Visada juos 
čia aukštu lygiu organizuoja pe
dagogė muz. Rasa Šoliūnaitė- 
Paskočimienė iš Lemonto, IL. 
Šių metų 15-tąjį laužą uždegė 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, ir 
buvusieji lietuviškai kalbančios 
stovyklos komendantai R. Ku- 
liavas, St. Bakšys, M. Stanevi
čius, kun. E. Putrimas. Trūko 
dr. R. Petrausko ir dr. R. Za- 
bieliausko. Lauže dalyvavo apie 
300 svečių. Angliškai kalbančios 
stovyklos 15-tąjį laužą uždegė 
minėtasis klebonas, A. Kaknevi
čius ir St. Bakšys.

Sekmadienį Mišios buvo 
aukojamos padėkos intencija. 
Prisiminti visi talkininkai ir ge
radariai, ypač J. Nešukaitis ir 
VI. Melnykas.

Rūta Jaglowitz kiekvieną 
pavasarį suorganizuoja savano
rių, kurie padeda stovyklavietę 
paruošti vasarai. Visuomet lie
kame dėkingi R. ir V. Šiaučiu- 
liams, L. Cotreau, R. Paškaus- 
kui, R. Puteriui, B. Houle, p. 
Lukošiui, p. Kiškūnui, p. Nixon- 
Greičiūnaitei, p. Cygui, Putrimų 
šeimoms, M. Marcytei, V. Juzu- 
konytei, Danai ir Rimui Danai- 
čiams. Geradarių B. Wilkinson 
ir B. Houle dėka stovyklos gau
na įvairaus maisto nemokamai. 
Padėka priklauso ir mamytėms, 
kurios ruošė maistą, praleido il
gas valandas virtuvėje ir stovyk
lautojus maitino kasdien keturis 
kartus. Dėkingi liekame ir Vyt. 
Pečiuliui, prižiūrėjusiam stovyk
lavietės švarą ir dirbusiam visur, 
kur tik reikėjo.

Šios sukaktuvinės stovyklos 
proga buvo pasodinta 15 mede
lių simobilizuojant, kad čia mū
sų jaunimas įleidžia šaknis, ryž
tasi stiprinti katalikiškumą ir 
domėtis lietuviška savo kilme. 
Tik tuo būdu mes pajėgsime iš
laikyti gyvas lietuviškas parapi
jas bei Bendruomenę.
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pRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 V,v.__

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind....................2.25%
180-364 d. term.lnd.................. 2.50%
1 metų term. Indėlius.............2.75%
2 metų term, indėlius.............3.50%
3 metų term, indėlius.............4.00%
4 metų term, indėlius.............4.25%
5 metų term, indėlius.............5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
2 metų..................... 5.90%
3 metų......................6.40%
4 metų......................6.55%
5 metų......................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Lr EDA S REFIUGEin T!O* 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DHM l)\
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
i** INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKAIN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

BURNHAMTHORPE & MILL 6 kamb. “condominium”.
PraSo-SWB^.*“™^’’59'900 $229,900

S239-.0G0
BLOOR & HAVELOCK 2 butų namas. Prašo $244,900;

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

m S PORTAS
Veiklos žinios

Pasaulio bokso pirmenybėse 
Budapešte dalyvavo keli Lietuvos 
boksininkai. Geriausiai pasirodė 
Vidas Bičiulaitis, pirmame susitiki
me laimėjęs prieš argentinietį S. 
Nevą.

Lietuvos aukščiausios krepši
nio lygos pirmenybėse dalyvauja 10 
komandų. Tuo tarpu pirmauja Ma
žeikių “Lokiai” 14 tšk., Kauno 
“Žalgiris” 13 tšk., Vilniaus “Saka
lai” 13 tšk., Šiauliai 12 tšk. Pradėjo 
gerai žaisti “Sakalai”, kurie pasku
tinėse rungtynėse įveikė Kauno 
“Atletą” 71:59.

R. Karačo taurės Europos tau
rės pirmenybėse dalyvauja daugiau 
kaip 60 krepšinio komandų. Vil
niaus “Statyba” šiose pirmenybėse 
įveikė švedų komandą 100:74 ir 
Šiauliai Kijevą 105:71.

Lietuvos moterų futbolo pir
menybėse dalyvauja 5 komandos: 
“Kristina”, “Politechnika”, “Že
maitija”, “Joginta” ir “Rūta”. Pir
mauja “Kristina”, laimėjusi visas 
rungtynes. Moterų futbolo Europos 
pirmenybėse lietuvaitės skaudžiai 
pralaimėjo čekėms 12:0.

Paminėtas stalo teniso 75-me- 
tis. Vilniaus “Karolinos” patalpose 
buvo surengtas tarptautinis stalo

teniso turnyras. Lietuva visais lai
kais turėjo daug iškilių stalo tenisi
ninkų. AS.

Kas naujo Europoje?
Vokietijos stalo teniso moterų 

rinktinės trenerio pareigas eina 
Manfredas Adomait(is), o Aviža 
yra ledo ritulio teisėjas.

Viernheimo miestelio krepši
nio penketuke žaidžia du Vasario 
16-sios gimnazijos mokiniai: Liudas 
Tėvelavičius (geriausias klubo žai
dėjas) ir Mindaugas Jacinevičius.

Veimare gimęs Andrius Vlaš- 
čenko, su tėvais persikėlęs į Latviją 
ir 1994 m. kaip jos sportininkas da
lyvavęs žiemos olimpiadoje vėliau 
paviliotas Vokietijos, jis vėl čiuožė 
pastarosios rinktinėje Europos ir 
pasaulinėse dailaus čiuožimo pir
menybėse. Po trejų metų rusas pa
prašė Vokietijos pilietybės, tačiau 
jo prašymas vidaus reikalų ministe
rijos buvo atmestas. Priežastis? Ke
lių policija patikrino jo vairuojamą 
automobilį ir rado A. Vlaščenko 
neblaivioje būklėje. Atėmus leidi
mą, rusas nepaisė baudos, atsisėdo 
į automobilį ir vėl buvo policijos su
laikytas. To užteko Vokietijos vi
daus reikalų ministerijai, atsakant 
neigiamai į ruso prašymą. K. B.

Tarptautinės jaunių, gimusių 1984 
m., krepšinio žaidynės įvyko 1997 
m. spalio 12-13 d.d. Vilniuje. Daly
vavo Čekijos, Kroatijos, Vokietijos, 
Latvijos ir Lietuvos komandos. Nu
galėtojais tapo Kauno A. Sabonio 
krepšinio mokyklos auklėtiniai, 
įveikę Vilniaus Š. Marčiulionio mo
kyklos krepšininkus 74:61. Nuo
traukoje pastarieji (balti) kovoje su 
kroatais Nuotr. M. Dilio (“VL”)
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

provincijų. Už Kvebeko ribų yra 
susidariusi nuomonė, kad nekal
bantiems prancūziškai Montre- 
alyje yra sunku, nors bendrovės 
gali susitarti su vyriausybe ir 
apeiti įstatymus dėl prancūzų 
kalbos vartojimo.

New Brunswick provincijo
je spalio 18 d. išrinktas naujas 
konservatorių partijos vadovas 
advokatas Bernard Lord. Nors 
konservatoriai turi tik 6 vietas 
55 atstovų parlamente, jie suda
ro oficialiąją opoziciją. Bet tai 
nėra laikoma rimta jėga. Dabar 
konservatoriai viliasi, jog padė
tis gali pasikeisti, nes 10 metų 
liberalų vyriausybei vadovavęs 
Frank McKenna pasitraukė iš 
politinio gyvenimo ir nežinia, ar 
liberalai susiras kitą tokį stiprų 
vadą.

Vankuveryje, Britų Kolum
bijoje, siaučia narkotikų vartoji
mo epidemija, didesnė negu bet 
kuriame kitame civilizuoto pa
saulio mieste. Kasdien atsiran
da bent vienas užsikrėtęs ŽIV 
virusu, miršta vienas nuo AIDS 
arba narkotikų. Į Vankuverį at
vyksta šimtai iš kitų provincijų, 
norinčių pasinaudoti palankiu kli
matu ir narkotikų prieinamumu.

Sveikatos priežiūros taryba 
paskelbė sveikatos krizę, nes 
tiek daug yra ŽIV užkrėstų nuo 
narktotikams vartojamų adatų. 
Vankuveryje taip pat yra Šiau
rės Amerikoje aukščiausias gy
venamų vietų apiplėšimų skai-

nados federacinės ir provinci
nės valdžios bei pramonės, ap
linkosaugos ir sveikatos priežiū
ros atstovai. Jie ragina sumažin
ti jėgainių ir kitų pramonių pi
nigų išleidimą 75% Kanadoje ir 
JAV-ėse.

Kanadoje maisto bankais, 
š.m. kovo mėn. duomenimis, 
naudojosi 669,877 gyventojai, 
arba 2.24% kanadiečių. Dau
guma jų yra Ontario ir Kvebe
ke, nes šiose provincijose dau
giausia gyventojų - (62.2%) vi
sos valstybės. Ontario provinci
joje 285,000 reikėjo maisto iš 
vadinamų “bankų”. Nuo pasku
tinio apskaičiavimo 1989 m., 
paklausa pakilo 103.6%. Blo
giausia yra, kad tame skaičiuje 
yra labai daug vaikų - šiemet 
41.9%. Alkanų skaičius padidė
jo todėl, kad yra paaugusi ne
darbo statistika, o valdžios šal
pos programos’sumažintos.

Britų Kolumbuos premje
ras Glen Clark paskelbė, kad 
4.4 mln. hektarų Rockies kal
nuose provincijos šiaurėje bus 
paversta “wilderness area”. 
Muskwa Kechika aplinka bus 
apsaugoj ama nuo pramonės bei 
kitų gamtą žalojančių reiškinių. 
Administravimas kainuos $3 
mln. per metus. Nors būtų gali
ma pasinaudoti šio ploto gam
tos turtais, naftos bendrovės 
Amoco ir Talisman nesipriešino 
naujam planui, norėdamos pa
tenkinti ekologine apsauga susi
rūpinusią visuomenę. RSJ

Skautų veikla
• LSS brolijos ir seserijos vadi- 

jų suvažiavimas įvyko rugsėjo 27-28 
d. d. Lemonte, IL. Jame dalyvavo 
Kanados rajono atstovai ps.fil. A. 
Simonavičius ir s.fil. J. Neimanienė.

• LSS tarybos akivaizdinis po
sėdis įvyko spalio 18-19 d.d. Le
monte, IL. Dalyvavo 25 tarybos na
riai. Kanados rajonui atstovavo ra
jono vadė v.s. fil. R. Žilinskienė.

• Aštuntoji tautinė stovykla 
įvyks 1998 m. rugpjūčio 8-20 d.d. 
Paxton, Mass. Tokia stovykla Lie
tuvoje rengiama liepos 17 -27 d.d. 
Alytaus rajone.

• Lietuvos skautija 1997 m. lie
pos 25 d. priimta į Tarptautinę 
skautų organizacijų šeimą.

• Dėl didžiųjų Tautinių stovyk
lų ateinančią vasarą “Romuvos” 
stovykla gali būti mažesnė. Jos lai
kas dar nenustatytas.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų skautai-tės prašomi kaip galima 
greičiau užsimokėti nario mokestį. 
Jį įteikti iždininkei I. Tarvydienei 
arba draugininkams-kėms sueigų 
metu Maironio mokykloje. F.M.

Elzytei senelė pasakojo, kad, 
kai ji buvo maža, dar nebuvo 
televizijos.

Ketverių metų Elzytė, kiek 
patylėjusi, paklausė:

- Senele, tai ką jie išjung
davo, kai tu būdavai negera?

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).

LIETUVI^ TfffKREDITO .T—Y T T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.00% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......4.95%

1 metų..............
2 metų..............

.....5.25%

.....5.90%
3 metų.............. .....6.25%
4 metų.............. .....6.40%
5 metu.............. .....6.60%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

TtPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W„ Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

rodomam
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
M Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

•MMOCTIIA-

Sutton
GROUP

čius, nes narkomanai vogtus 
daiktus gali parduoti.

Siūloma ištirti galimybes 
prailginti įkalinimo laikotar
pius, kad būtų mažiau narko
manų gatvėse. Yra sudaryta sa
vivaldybės, verslininkų ir sava
norių grupė, kuri ieškos būdų 
padėčiai pakeisti. Vankuverio 
burmistras Philip Owen skirs $2 
mln. narkomanų gydymo cent
rui. Bus stengiamasi daugiau 
policijos agentų paskirti tvarkos 
priežiūrai gatvėse.

Rūgščių lietumi vėl susirū
pinta, nors buvo pripažinta, kad
per praėjusius 15 m. Kanados 
ežerai tapo šiek tiek švaresni. 
Pusė rūgščių lietaus, krintančio 
rytų Kanadoje, ateina iš JAV, 
pasak aplinkosaugos ministerės 
Christine Stewart.

Mažiausiai 95,000 ežerų ir 
didžiulis pietryčių Kanados že
mės plotas vis tiek bus užteršti, 
nors abi valstybės tarsis dėl tar
šos sumažinimo. Naują praneši
mą šiuo klausimu parengė Ka-

'lOuevn ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis!
Į Vilnių: nuo spalio 1 d. specialia sutartimi su Lietuvos

* avialinija nupigintos žiemos sezono kainos:
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - nuo $ 899.00 + mokesčiai
Iš Vankuverio, Edmontono, Kalgario - nuo $1079.00 + mokesčiai 

REMKIME SAVĄJĄ ORO UNIJĄ!
Tik mes išrašom bilietus ant LAL bilietų šaknelių!
Tikimės, kad šios kainos yra tikrai geriausios visoje Kanadoje!

Pasitikrinkite - ir tada skambinkite ALGIUI MEDELIUI. Pas mane 
atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkysim telefonu, bilietus pristatomi

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak., arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordlond Express

Darbo valandos:

; Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113
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® LAISVOJE TEVYNEJE
GRIŪVA NAUJA ŠVENTOVĖ
Elektrėnuose 1990 m. Lietu

vos valdžios bei parapijiečių lė
šomis ir aukomis iš užsienio buvo 
pradėta statyti Švč. Mergelės Ma
rijos, kankinių karalienės, šven
tovė. Statyba buvo užbaigta per
nai vasarą, įvykdžius architekto 
Henriko Šilgalio gražaus projekto 
planus. Tie planai tikrai buvo gra
žūs, ypač prie pagrindinių durų 
iškilusių septynių gelžbetoninių 
kolonų. Jos - aukšos, bet plonos, 
neturinčios atramos pačioje šven
tovėje. Iš tikrųjų jos buvo tik 
simbolinis šventovės papuošalas, 
nors šešios turėjo simbolizuoti še
šis krikščionybės šimtmečius Lie
tuvoje, o aukščiausioji septintoji 
kolona - dabartį. Statyba buvo 
pradėta ir užbaigta be oficialių 
valdžios įstaigų patikrinimų ir lei
dimų. Laimingai pasibaigusi ne
laimė įvyko spalio 5, sekmadienį, 
kai Lietuvą palietė pro ją pra
ūžusio ciklono atnešta vėtra. Ji 
nugriovė dvi 32 ir 27 metrų aukš
čio kolonas, kurių dalis nukrito 
ant šventovės stogo, kai joje Mi
šias atnašavo parapijos vikaras 
kun. Rolandas Bičkauskas. Ir jį, ir 
kitus Mišių dalyvius nugąsdino 
griūvančių kolonų triukšmas.

DIDELI NUOSTOLIAI
Šiaip niekas nenukentėjo - 

nei sekmadienio Mišių dalyviai, 
nei griūties metu prie kolonų bu
vę vaikai. Sukeltas triukšmas bu
vo panašus į didelio žemės dre
bėjimo. Įvykį tiria speciali komi
sija. Spėjama, kad pagrindinė kal
tė teks gelžbetoninių kolonų ar
matūrai. Jai, pasak liudininkų, 
buvo panaudotos tik plonos vie- 
lytės. Naujosios šventovės projek
to planus buvo paruošęs archi
tektas H. Šilgalis, o jo idėjas įgy
vendino konstruktorius inž. G. 
Chomičius. Juos specialistai buvo 
perspėję, kad silpnoji statomos 
šventovės vieta yra jos kolonos, 
nepakankamai atsparios vėjui. 
Nelaimės metu parapijos klebo
nas kun. Jonas Sakalauskas ir 
Kaišiadorių vyskupas Juozas Ma
tulaitis buvo išvykę Vokietijon. Jų 
dabar laukia finansinė problema. 
Pasak grožio kolonas pasirinkusio 
architekto G. Šilgalio, išlaidų bus 
apie 100.000 litų. Tačiau jų gali 
būti gerokai daugiau. Juk reikės 
sutvarkyti nukentėjusį šventovės 
stogą, atstatyti dvi sugriuvusias 
kolonas ir turbūt perstatyti kitas 
penkias, kad ir jų nenuverstų vė
jas, o parapija turi nemažų skolų.

ŠAULIŲ PAŽADAS MUZIEJUI
Vasario šešioliktąją Kauno 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
ir Lietuvos šaulių sąjungos atsto
vai pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį. Šauliai ta sutartimi paža
dėjo nuolat papildyti muziejaus 
fondus istorine medžiaga ir iš už
sienio lietuvių gaunamais su šau
lių veikla susijusiais rodiniais. 
Muziejininkai įsipareigojo talkinti 
šauliams duomenų kaupime ir 
skelbime.

SALDUTIŠKIO AIKŠTĖ
Pokaryje Utenos rajono Sal

dutiškio miestelio turgaus aikštė
je buvo niekinami žuvusieji Lie
tuvos partizanai. Dabar ji jau yra 
pavadinta Laisvės aikšte, apsodin
ta krūmais ir medžiais. Aikštės 
sutvarkymu rūpinosi saldutiškiai 
ir jų seniūnas V. Zabarauskas, 
pastatę paminklą žuvusiems par
tizanams. Aikštės sutvarkymo 
projektą paruošė kraštovaizdžio 
architektai R. Pilkauskas ir J. Da- 
ragytė, paminklo - skulptorius 
Valerijonas Juzėnas. Tą paminklą 
sudaro iš daugelio lentelių sukal
tas kryžius betoniniame posta
mente. Kitos pusės užrašas skel
bia: “Lietuvos partizanams, žuvu
siems 1944-1954 metais kovose 
prieš sovietinius okupantus”. Pa
minklą pašventino Kuktiškių kle
bonas ir Saldutiškio dekanas kun. 
Juozas Čeberiokas. Giedojo trem
tinių choras. Iškilmės dieną pa
minklas buvo rastas aprūkęs dū
mais. Kažkas jį bandė padegti.

PREZIDENTO AKMUO
Vilniaus krašto okupacijos 

metais Ignalina buvo likusi lenkų 
pusėje. Ją atskyrė demarkacinė 
linija, ėjusi pro Ginučių piliakal
nį. Jono Baltakio pranešimu “Lie
tuvos aide”, piliakalnin užsukda
vo dažnai Kirdeikių parapijoje 
pas jos kleboną kun. Juozą Breivą 
lankęsis Lietuvos prez. Antanas 
Smetona. Piliakalnin jį viliodavo 
nuo jo gerai matoma dalis Len
kijos okupuoto Vilniaus krašto 
teritorijos. Amžiaus šešiasdešimt
mečio proga jis ant piliakalnio pa
sodino ąžuoliuką, o ant akmens 
buvo iškaltas užrašas, kad tai yra 
Antano Smetonos ąžuolas. Prie 
to akmens būdavo rengiami Gi
nučių ir Papiliakalnio kaimų jau
nimo susitikimai. Sovietmetyje 
tas ąžuolas buvo nukirstas, o įrašą 
turėjęs didelis akmuo suskaldytas 
ir nuridentas į Linkmeno ežerą 
piliakalnio papėdėje. Dalis istori
nio akmens, surasta ežero dugne, 
jau sugrąžinta ton pačion vieton 
piliakalnyje. Įrašui trūko tik trijų 
raidžių. Tačiau dabar jos jau visos 
nukapotos plaktuku. Ginučių pi
liakalniu, atsodintu ąžuolu ir su
grąžintu akmeniu dabar rūpinasi 
valstybinis Aukštaitijos parkas.

ĄŽUOLAS LEDAKALNIO ŠLAITE
Plieninę lentelę su nauju už

rašu, pritvirtintą prie Lietuvos 
prez. Antano Smetonos pasirink
to akmens, atidengė dabartinis 
prez. Algirdas Brazauskas. Jis ten 
norėjo atsodinti ir sovietmečiu 
nupjautą ąžuolą, bet buvo su
stabdytas Lietuvos kultūrinių ver
tybių apsaugos departamento 
Utenos teritorinio padalinio va
dovo R. Mikulėno. Pasak jo, neiš
tirtame Ginučių piliakalnyje yra 
uždraustas bet koks žemės kasi
nėjimas. Lietuvos prez. A. Bra
zauskas tada A. Smetonos ąžuolą 
atsodino netoliese esančio Leda- 
kalnio šlaite, prie jo pridėdamas 
ir sau skirtą ąžuoliuką. Dabar ten 
bus pradėta ąžuolų giria visiems 
Lietuvos prezidentams. Lietuvos 
ministeris pirm. G. Vagnorius 
paprašė kultūros ministerį S. Šal- 
tenį ištirti šį įvykį ir nurodyti prie
žastis, dėl kurių R. Mikulėnas da
bartiniam Lietuvos prez. A. Bra
zauskui neleido atsodinti prez. A. 
Smetonos ąžuolo Ginučių pilia
kalnyje. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .a.

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
Si ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7144

Klivlando Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos klebonas kun. 
G. KUAUSKAS, SJ, supažindina Šiaulių universiteto ansamblio 
“Saulė” narius su lietuvių šventove Nuotr. V. Bacevičiaus

Detroit, Ml
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KIAI. Š. m. spalio 12 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje gausiai 
publikai pasirodė Šiaulių universi
teto liaudiškos muzikos ansamblis 
“Saulė”. Programoje - folklorinės 
dainos ir senoviški šokiai, po kurių 
sekė kompozitorių sukurtos dainos 
ir moderniški šokiai. Ansamblio 
stiprybė - paskirų asmenų pajėgu
mas ir darnus viso ansamblio pasi
rodymas, paįvairintas humoru. Aiš
kiai matyti meno vadovo Dariaus 
Daknio ir choreografo Edmundo 
Verpetinsko vienas kito papildy
mas. Dainos linko į lyriškumą. 
Daugumą jų sukūrė V. Juozapaitis. 
Baigiamoji daina “Parvažiavo sau
lė” (muz. V. Juozaičio, žodžiai M. 
Vainilaičio) tapo didinga giesme. 
Šokiuose - spartus tempas. Ketu-

■ b i Zy LIETUVIAI PASAULYJE

___ ________________________________________________________ ____ rios poros sukosi ir sukosi polkose,

Hamilton, Ont.
DIDELĖ GRUPĖ KLKM DR- 

JOS Hamiltono skyriaus narių rug
sėjo 14 d. buvo pakviestos pasisve
čiuoti Sofijos Rakštienės namuose. 
Oras pasitaikė nuostabiai gražus. 
Jos namas skendo vasarinių ir rude
ninių gėlių margumyne. Mūsų lau
kė svetinga šeimininkė, kuri suruo
šė puikias vaišes ir aukojo pinigų 
skyriaus veiklai ir lietuviškai radijo , 
valandėlei remti. Esame dėkingos 
Sofijai Rakštienei už suteiktą gali
mybę pabendrauti gausiame būryje, 
pasigrožėti rudenėjančia užmiesčio 
gamta. Ačiū už aukas lietuviškai 
veiklai skatinti.

MONIKAI JURKŠIENEI 100 
METŲ. 1997 m. rugsėjo 26 d. M. 
Jurkšienė atšventė savo 100 metų 
sukaktį. Pagal savo amžių ji dar ge
rai atrodo, nes turi gerą priežiūrą. 
Ji pergyveno visą savo giminę. Jos 
mama mirė būdama 32 metų, tėvas 
žuvo Amerikoje, du jauniausi bro
liai mirė abu tą pačią dieną, nes 
Lietuvoje tuomet siautė baisi epi
demija.

Monika, būdama 17 metų, va
žiuodama arkliais, buvo smarkiai 
sužalota, bet išliko gyva. Pamatęs 
nelaimę, praeivis senelis pasakė: 
“Vaikeli, jei tu dabar likai gyva, tai 
gyvensi iki 100 metų be šių metų”. 
Taigi to senelio pranašystė išsipil
dė. Duktė Zuzana

A a. JUOZUI VALEVIČIUI, 
buvusiam Lietuvos aviacijos kari
ninkui, iškeliavus į amžinybę, prisi
mindami velionį ir jo nuopelnus 
Lietuvai, “Tėvynės sąjungai” auko
jo: $40 - M. L. Paškai; $20 - F. Šo- 
pienė, L. Šmitas, L. J. Stungevičiai, 
M. R. Kronai, D. L. Gutauskai.

A.a. J. VALEVIČIAUS atminimui 
G. Repčienė $20 aukojo “Vaiko 
tėviškės namams”. Už auką dė
koja KLKM dr-jos Hamiltono sky
rius. E.K.

ATEITININKAI entuziastiškai 
pradėjo '97-'98 veiklos metus. Jau
nučiai, jauniai ir moksleiviai renka
si antradieniais ir svarsto įdomius 
planus. Lapkričio 15-16 d.d. ateiti
ninkų šeimos šventė ir Mišios. 
Kviečiame visus ateitininkus ir pri
jaučiančius linksmai pabendrauti 
lapkričio 15, šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Kun. E. Putrimas pasidalins savo 
įspūdžiais iš Pasaulio jaunimo kata
likų kongreso Paryžiuje. Sekma
dienį organizuotai dalyvausime 9 
vai. Mišiose.

Lapkričio 30 d. ir gruodžio 7 d. 
- metinė maisto rinkliava. Prašome 
visus parapijiečius pagelbėti - ne
gendantį maistą atnešti į Jaunimo 
centrą. Visada mielai priimami 
nauji nariai. Prašome tik skambinti 
Daliai Trumpickienei tel. 628-8962.

Los Angeles, CA
PIRMOJI LIETUVIŠKA KNY

GA. Apie ją kalbės iš Lietuvos atvy
kę istorikas dr. prof. Domas Kaunas 
ir bibliografė Silvija Vėlavičienė lap
kričio 1 d., 12 v., Šv. Kazimiero para
pijos lituanistinėje mokykloje. Lap
kričio 2, sekmadienį, 10.30 v.r., Šv. 
Kazimiero šventovėje Mišios, atitin
kamas pamokslas. Parapijos choras 
su solistais, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio, atliks prieš 450 metų 
rašytų lietuviškai giesmių programą.

Parapijos salėje bus išstatyta ju
biliejaus proga Lietuvoje išleistų pla
katų, knygų, knygženklių, brošiūrų, 
kortelių. Galėsite įsigyti retų leidi
nių. Kuklios vaišės. Minėjimui vado
vaus Algirdas Gustaitis. Iškilmes 
rengia ir visus dalyvauti kviečia JAV 
LB Los Angeles apylin- kė. Kor.

valsuose, net lietuviškame fokstro
te. Šokiuose Verpetinskas sukūrė 
malonaus klauno vaidmenį.

Detroito apylinkėje tomis die
nomis koncertavo estų filharmoni- 
nis kamerinis choras ir kamerinis 
orkestras su garsėjusią Arvo Part li
tanija. “Saulės” ansamblis pradėjo 
savo koncertą su J. Švedo piemenu
ko ridavimu, kurį atliko su dūdele 
ansamblio vadovas Darius Daknys. 

. O tas ridavimas pradeda Igor Stra- 
vinskio Pavasario apeigas, kuris pa
keitė modernų baletą.

Lietuviams reikia reklamuoti 
savo iškilius koncertus per vietinę 
žiniasklaidą ir neliks tuščių vietų 
salėse. Tereikia palinkėti, kad 
“Saulės” ansamblis kitą kartą par
važiuotų Detroitan visiems jo gy
ventojams. Saulius Šimoliūnas

Monika Jurkšienė, atšventusi 100 metų sukaktį Hamiltone 1997 m. 
rugsėjo 26 d.

U.

MARIJA CHOROMANSKIENĖ, 
1997 m. lapkričio 4 d. švenčianti 
savo amžiaus 90 metų sukaktį. 
Šia proga ją sveikina vaikai Al
girdas, Danutė ir Regina, jos 
dukterėčia Aldona, atskridusi iš 
Marįjampolės, kur sukaktuvinin
kė gimė ir užaugo. Namuose, kur 
ji praleido vaikystę, dabar gy-

Įvairios žinios
Signatarų namai Vilniuje, 

kuriuose 1918 m. vasario 16 d. 
buvo pasirašytas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ak
tas, po atliktų remontų bus ofi
cialiai atidaryti 1998 m. vasario 
16 d., minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 80-metį. 
Tuose namuose įsteigtame mu
ziejuje atsispindės Vasario 16- 
tosios signatarų veikla, paįvai
rinta rodiniais iš to laikotarpio. 
Tos medžiagos dar labai trūks
ta. Jei kas ką turėtų ir norėtų 
padovanoti ar paskolinti muzie
jui, prašomi kuo skubiausiai at
siliepti šiuo adresu: Jūratė Čer
niauskienė, Signatarų namų di
rektorė, Lietuvos respublikos 
seimas, Signatarų klubas, Gedi
mino pr. 53, 2000 Vilnius, tel. 
(011-370-2) 22-44-78 arba susi
rišti su Kęstučiu Miklu, tel. 516 
935-0896. Inf.

JA Valstybės
Čikagos lietuvių televizijos 

programa, vadovaujama Alvydo 
Reneckio, transliuojama šeštadie
niais 7 vai. ryto, vis dar sunkiai 
verčiasi, susidurdama su nesibai
giančiomis problemomis. Dėl 
kurjerių UPS bendrovės streiko 
porą savaičių iš Lietuvos nebuvo 
gaunama vaizdajuosčių su repor
tažais, o jos turbūt yra svarbiau
sioji šios programos dalis. A. Re- 
neckis skundėsi žurnalistui E. Šu- 
laičiui, kad sugedo ir montažinis 
vaizdajuosčių kompiuteris, kurio 
reikia paruošti vietinių įvykių pra
nešimams. Reikia naujo, o atsar
ginio kapitalo jam įsigyti nebėra. 
Tad reikia finansinės paramos iš 
lietuvių prekybininkų. Jie betgi 
nevisi skelbiasi šioje lietuviškojo
je televizijos programoje, nes jų 
paslaugos lietuviams jau yra ži
nomos. Tačiau jų finansinė para
ma yra labai svarbi šios progra
mos išsilaikymui. Pasirašytoji dve
jų metų sutartis pasibaigtų šį pa
vasarį. A. Reneckis betgi nėra tik
ras, kad pakaks jėgų sulaukti dve
jų metų sukakties.

Iš Čikagos Lietuvon ruošia
masi ištremti Juozą Naujalį, tar
navusį Antrajame lietuvių savi
saugos batalione, apkaltintame 
žydų šaudymu Lietuvoje ir Gudi
joje vokiečių okupacijos metais. 
Taip nutarė imigracijos teismas 
Čikagoje, nors lietuvių savisaugos 
batalionai buvo įsteigti jau po žy
dų šaudymo ir jiems teko kovoti 
su sovietiniais partizanais. J. Nau
jalis yra pensininkas, sulaukęs 
septyniasdešimt septynerių metų, 
vėžio ligos prikaustytas prie lovos.

Vokietija
VLB Berlyno apylinkė atsikū

rė š. m. gegužės 24 d. Lietuvos 
ambasados Berlyno skyriaus pa
talpose. Steigiamajame susirinki
me dalyvavo devyni iniciatoriai. 
Perskaičius įstatus, buvo sudary
tas narių sąrašas. Valdybą buvo 
bandoma išrinkti atviru balsavi
mu. Tačiau devynių iniciatorių ei
lutėje neatsirado pakankamai 
kandidatų. Tad buvo išrinkta tik 
dalis valdybos pareigūnų - pirm. 
Jūratė Dindas, vicepirm. Asta 
Zischka, sekr. Gediminas Krocas. 
Iždininką bei revizijos komisijos 
narius nutarta išsirinkti vėliau. 
Naujų narių turėtų parūpinti su
tarti susitikimai “Brennbar” ka
vinėje kiekvieno mėnesio pasku
tinį ketvirtadienį.

Rusija
Jurgio Baltrušaičio, poeto ir 

Lietuvos diplomato, namus Mask
voje dabar yra atgavusi Lietuvos 
ambasada. Jais naudojasi patalpų 
beveik neturėjusi Maskvos lietu
vių kolonija. Ten jau rengiami li
teratūriniai skaitymai, pradėti 
vysk. M. Valančiaus didaktinės 
apysakos “Palangos Juzė” ištrau
komis. Ten įvyko ir sutiktuvės Al
fonso Kairio knygos “Laiko iš
sklaidyti”, kurioje rašoma apie 
lietuvių išsisklaidymą pasaulyje ir 
Nepriklausomų valstybių san
draugos šalyse.

Maskvos lietuviai savo bi
bliotekai gavo knygų apie Lietu
vos gamtą, jiems atsiųstų Vilniaus 
universiteto geografo Prano Ša-

basevičiaus. Maskvos lietuvius 
pasiekė ir pusantro šimto groži
nės bei mokslinės literatūros kny
gų siunta, gauta iš Lietuvos re
gioninių problemų bei tautinių 
mažumų departamento ir Vil
niaus apskrities A. Mickevičiaus 
viešosios bibliotekos. Šios dvi in
stitucijos yra įsipareigojusios pa
rūpinti lietuviškų knygų buvusioje 
Sovietų Sąjungoje pasilikusiems 
lietuviams.

Lenkija
“Aušroje” kritiškai buvo su

tiktas Lietuvoj leidžiamos “Res
publikos” pranešimas, kad Vil
niaus universitete studijas prade
da 13-15 pabėgėlių Čečėnijos pi
liečių. Esą Lietuvos vyriausybė 
dar vasaros pradžioje nutarė ke
liolika čečėnų jaunuolių be stoja
mųjų egzaminų priimti į aukštą
sias mokyklas. Lėšų čečėnų studi
joms Vilniaus universitete pa
rūpins Lietuva. Pirmuosius metus 
jie mokysis tik lietuvių kalbos, o 
sekančiais metais pasirinks spe
cialybės studijas. “Aušroje” rašo
ma, kad ir Lenkijos lietuviai turi 
Punsko gimnazijos absolventų, 
norinčių studijuoti lietuvių kalbą 
Vilniaus universitete, bet jau ke- 
leri metai nė vienas neįstengia iš
laikyti stojamųjų egzaminų. Be 
to, punskiečiai neturi sąlygų ir 
studijuoti Vilniaus universitete. 
Gyvenama viltimi, kad ir jie ne
bus užmiršti kitais metais.

Gudija
Prieš trejus metus Gardine 

buvo įsteigta šio miesto ir rajono 
lietuvių bendrija, dabar turinti 
apie 600 užsiregistravusių lietu
vių. Jų bendromis pastangomis 
veiklai buvo gautos patalpos, įsi
gyti kai kurie baldai. Gardino lie
tuvių veikėja S. Gaidelytė nusi
skundžia, kad jiems labai trūksta 
lietuviškos spaudos, literatūros 
suaugusiems ir vaikams bei tau
tinių drabužių.

Australija
Sidnio lietuvius sukrėtė Al

gio Skirkos mirtis Lietuvoje. Ve
lionis buvo veiklus Sidnio lietuvių 
klubo narys, į jų eiles įsijungęs 
1974 m. sausio 24 d., o klubo val- 
dybon išrinktas 1986 m. Užuojau
tas velionies žmonai Vidai, duk
roms Audrai ir Lisai, motinai 
Adelei, broliams Vytautui ir Kęs
tučiui bei jų šeimoms reiškia kar
tu liūdintys Sidnio lietuvių klubo 
direktoriai, tarnautojai, talkinin
kai ir klubo nariai. V. Kst.
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Member Broker, 38 Hurontario St, 
Collingwood, Ontario L&Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informadjes 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
ir Collingwixxlo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mieiai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Garbė Kristui. Ateitininkai vena Aldonos duktė

Po okteto “Antroji jaunystė” krikštynų Rodney, Ont. 1997 m. spalio 5 
d. Iš kairės: krikšto tėvai - P. Jocius ir T. Ciparienė, L. Mockienė, P. 
Gaidauskas, O Pietarienė, L. Žikoriūtė-Jasinskienė - okteto vadovė, J. 
Statkevičius, M. Jocienė, V. Ruseckienė ir J. Narbutienė

Rodney, Ont.
ATVYKUS MUZIKOS MO

KYTOJAI L. ŽIKORIUTEI-JA- 
SINSKIENEI, prasidėjo naujas me
no gyvenimas apylinkėje. Spalio 5 
d. įvyko okteto “Antroji jaunystė” 
krikštynos. Oktetas paruošė muzi
kinį literatūros vakarą “Dainuojam 
Lietuvai”. Programą atliko: L. Ži- 
keriūtė-Jasinskienė, J. Statkevičius, 
P. Gaidauskas, L. Mockienė, O. 
Pietarienė, M. Jocienė, V. Rusec- 
kienė ir J. Narbutienė. Tarp dainų 
- eilėraščiai. Pabaigai visi atsistoję 
sudainavo “Lietuva brangi”.

Okteto krikšto tėvais buvo T. 
Ciparienė ir P. Jocius. Be vietinės
publikos, buvo svečių iš Londono, 
Hamiltono ir Montrealio - pilna 
salė. Po programos vyko vaišės, pa
ruoštos apylinkės šeimininkių.

Z. Mockus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpĄT JT'Ą" LIETUVIŲ KREDITO 
A /X1_J IX/X 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. iyto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

KAIRYS
ĮAUK 1X111)11 INC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

FIRST PLACE 
PHARMACY ■

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros jrankiai

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki....... 1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas................................ 2.25% neklln. turto 1 m........... 5.60%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius.....................2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius....................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP Ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)................................... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind.......................................3.25% sumos draudimu
2 m. ind......................................4.00%
3 m. ind......................................4.25%
4 m. ind......................................4.75%
5 m. ind......................................5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ



Šiaulių “Saulė” nušvito ir mums
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1997 m. spalio vidury į JAV 
atvyko Šiaulių universiteto “Liau
diškos muzikos ansamblis”, pa
sivadinęs “Saule”. Tai 29 asme
nų kolektyvas, kurį globoja 
Šiaulių miesto kultūros skyriaus 
direktorius Hubertas Smilgys, 
lydi universiteto dekanas dr. 
Štasys Tumėnas ir prorektorius 
dr. Donatas Jurgaitis. Įsidėmė
tina, kad “Saulės” ansamblis ne 
vien gastroliuoja su muzika, 
daina ir šokiu, bet ir kiekvieną 
progą išnaudoja kultūriniams 
ryšiams užmegzti tarp univer
sitetų. Ansamblio repertuarą 
sudaro šokiai, dainos ir muzika, 
kuri nesiriboja liaudies melodi
jomis, - repertuare turi arti pu
sės lietuvių kompozitorių kūri
nių, kaip Dvariono, Švedo, Klo
vos ir kitų. Tenka stebėtis or
kestro nuostabiai darniu susi- 
grojimu, beveik dvi valandas 
grojusiu be gaidų. Orkestrą su
daro smuikai, violončelė, klar
netas, akordeonas, būgnas ir 
keli liaudies muzikos instru
mentai.

Spalio 9 d. vakare “Saulė” 
atliko dalį savo repertuaro 
Kento universiteto koncertų sa
lėje. Ansamblį pasveikino prof, 
dr. Hochhauser ir universiteto 
dekanė R. Muir. Svarbiausia, 
kad buvo užmegzti bendravimo 
ryšiai tarp Kento ir Šiaulių uni
versitetų ir susitarta, kad dr. 
Tumėnas vienerius metus Ken
to universitete dirbs mokslinį 
darbą.

Sol. SLAVOS ŽIEMELYTĖS keturiasdešimt metų muzikinės veiklos su
kaktį paminėjo Lietuvos muzikai Vilniuje rugsėjo 28 d. radijo laidų “Tau
tiečių balsai” programoje. Šios programos vadovas muzikologas Vaclovas 
Juodpusis kalbėjo apie Žiemelytės nueitų muzikinį kelią ir grojo iš jos iš
leistos plokštelės bei garsajuostės dainas ir giesmes, akompanuojant muz. 
Jonui Govėdui, o garsajuostėje talkininkaujant fleististui Tomui Reginai ir 
smuikininkei Reginai Audėt. Šiam paminėjimui buvo skirta viena valanda. 
Lietuvos muzikų draugija 1995 metais išleido sukaktuvininkės sol. S. Žie
melytės monografiją, kurią paruošė rašytoja-muzikologė Jūratė Viliutė. 
Nuotraukoje sukaktuvininkė po koncerto Vilniuje 1995 m. Iš kairės akom
paniatorius pianistas, kompozitorius Ričardas Biveinis, violončelistas Do
natas Katkus ir programos pranešėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis.

4—'-nA Atsiųsto paminėti
______________________ l---------------- ———--------------------------------------—  :-----------------

Vytautas Antanas Dambrava, 
VIEŠOJI DIPLOMATIJA. Redak
torė - Rima Mekaitė, dailininkas - 
Jokūbas Jacovskis. Tiražas - 1000 
egz. Leidykla “Du Ka” (T. Vrub
levskio 6, 2600 Vilnius). Vilnius, 
1997 m., 72 psl. Šio leidinio auto
rius yra ilgą diplomatinę patirtį tu
rintis Lietuvos ambasadorius Vene- 
zueloje, pasižymėjęs savo darbuote 
žiniasklaidoje, ypač savo straips
niais įvairioje spaudoje.

BALTIC STUDIES NEWS
LETTER, vol. XXI, nr.3 (83) 1997 
m. rugsėjis. Leidinys baltiečių stu
dijoms anglų kalba, 20 psl. Red. S. 
Milevska. Adresas: AABS, 111 
Knob Hill Rd., Hackettstown, NJ 
07840-4222, U.S.A. Metinė prenu
merata baltiečiams $20 (JAV).

Toronto “Volungės” choro dalis koncerto metu Ročesteryje 
1997.X.4, diriguojant chorvedei muz. D. Viskontienei

Nuotr. G. Paulionienės

Į pabaigą dalis šokėjų nusi
leido nuo scenos ir j smagų ra
telį įtraukė dr. Hochhauserį ir 
dekanę Muir. Spalio 10 d. va
kare Cleveland’o lietuvių na
muose įvyko nuotaikingas susi
pažinimo vakaras, kurio metu 
“Saulė” supažindino publiką su 
dalimi savo repertuaro ir links
mino, grodama šokių muziką ir 
įtraukdama į šokius publiką.

Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje “Saulės” kon
certas įvyko spalio 11d. vakare, 
susirinkus nepaprastai gausiai 
publikai. Programai pasibaigus, 
publika “Saulę” pagerbė atsi
stojimu ir triukšmingomis ova
cijomis.

Po koncerto parapijos sve
tainėje buvo vaišinamasi, bend
raujama, o. ir svečiai, ir šeimi
ninkai tarė sveikinimo bei pa
dėkos žodžius. Sekmadienio ry
te “Saulė” autobusu išvyko į 
Detroitą, kuriame taip pat kon
certavo. Iš ten pasuko į Čikagą, 
o iš Čikagos į Omaha, Nebr., su 
kurios universitetu jau užmegzti 
“seseriški” ryšiai.

Malonu pastebėti, kad tai 
bene vienintelis pramoginis Lie
tuvos ansamblis, kurio tikslas 
yra ne vien pasirodyti scenoje, 
bet ir stiprinti kultūrinius bei 
mokslinius ryšius su Vakarų pa
sauliu. Tiek vadovai, tiek patys 
nariai rodo didelį susidomėjimą 
Amerikos kultūra, užsienio lie
tuvių veikla ir gyvenimu. Išvyks
tančius “Saulės” narius išlydėjo
me su linkėjimais ir dovanomis.

LITUANUS, vol. 43, nr. 3, 
1997 m. ruduo, trimėnesinis žurna
las anglų kalba menui ir mokslui, 
80 psl. ir viršeliai. Šio nr. redaktorė 
V. Kelertienė. Administracija: Li- 
tuanus, 6621 S. Troy St., Chicago, 
II. 60629-2913, U.S.A. Metinė pre
numerata $10 (JAV).

JURBARKAS, informacinis, 
puošnus, spalvotomis iliustracijo
mis išspausdintas, Jurbarko rajono 
savivaldybės užsakymu, 72 psl. lei
dinys lietuvių ir anglų kalbomis. 
Teksto autorė R. Kliukienė, nuo
traukos - K. Skujaus, dail. A. Uzie- 
laitė. Išleido UAB leidykla “Pra
dai”, T. Vrublevskio g. 6, 2600 Vil
nius; spausdino - “Saulės vėjas” 
Vilniuje. Tiražas 1000 egz. Kaina 
nepažymėta.

Šiaulių universiteto ansamblis “Saulė” su juos globojusiais detroitiečiais. Žemiau: ansamblio narės ir nariai 
koncertinėje aprangoje Nuotr. j Urbono

Poeto sugrįžimas į gimtinę
J. ŠTRIMAITIENĖ- 

MARCINKEVIČIENĖ

Nei laikas, nei tolis 
Širdžių neatskirs. 
Kas dvasioje brolis, 
Toks liks, jei ir mirs.

PRANAS LEMBERTAS

Ne vieną kartą varčiau išei
vijos poeto Prano Lemberto 
nuostabiai skambių ir prasmin
gų eilių rinktinę “Tėvynės dro
bės”, kai tik ji buvo išleista Lie
tuvoje, bet net nepagalvojau, 
kad atsiras galimybė dalyvauti 
jo kūrybos aptarime, atvykus 
poeto sūnui Vitaliui Lembertui 
su žmona Monika. Teko skaityti 
man skirtą įrašą antrame patai
sytame ir papildytame leidinyje, 
kurį sudarė žymus iš Zanavy
kuos krašto kilęs kultūros isto
rikas Albinas Vaičiūnas.

O kiek kartų, kompozitoriui 
S. Gružiniui sukūrus melodiją, 
daina “Tau, sesute, puikios gė
lės” skambėjo galvojant, kad tai 
yra liaudies daina! Bet atėjo lai
kas, kai ši daina rugsėjo 18 d. 
suskambo Sakių laisvalaikio ir 
pramogų centro salėje, minint 
kraštiečio Prano Lemberto 100- 
sias gimimo metines.

Vilniaus zanavykų bendrijos 
pirmininkas Albinas Vaičiūnas 
apibūdino Praną Lembertą kaip 
įvairialypę asmenybę (teisinin
kas, dainininkas, aktorius, poe
tas, sportininkas, visuomenės 
veikėjas), kurio eilėms sukūrė 
muziką net 16 žymių kompozi
torių, jų tarpe ir Valentinas 
Bagdonas.

“Pranas Lembertas - tai 
žmogus legenda” apibendrino 
Albinas Vaičiūnas, pakviesda
mas pratęsti jo mintis į šį ren
ginį atvykusį su poetu Biržuose 
gyvenusį Valdemarą Michalaus- 
ką, kuris šiuo metu dirba Lie
tuvos muzikos akademijos už
sienio kalbų katedroje. Jis pa
brėžė, kad Pranas Lembertas 
“mums davė nepalyginamai 
daug. Tai išvardinti būtų ne
lengva: jo asmenyje turėjome 
žmogų, kuriuo tikėjome, kuriuo 
didžiavomės, kurį mylėjome”.

Deja, gražiausius žodžius, 
kanklių muziką išgirsti, gėlių 
puokštes priimti jau teko poeto 
sūnui Vitaliui ir jo žmonai Mo
nikai, kuriems kiekvienas iš Lie
tuvos atvykstantis į Kaliforniją 
yra maloniausias svečias.

Daugelis tą dieną įsigijo tik
tai 4 Lt. tekainuojančią Vitalio 
Lemberto iniciatyva išleistą Pra
no Lemberto eilėraščių rinktinę 
“Tėvynės drobės”, įdėmiai klau
sėsi kuklių Vitalio žodžių. “Iš 
artimųjų sužinojome, kad iš 
Lietuvos besitraukiantis Pranas 
Lembertas, kaip brangiausią re
likviją, pasiėmė saują Lietuvos 
žemės, kuri žymiai vėliau buvo 
išberta į poeto kapo duobę Ka
lifornijoje” (253 psl., Alė Rūta).

Po kelių dienų, kai vyko Ša
kiuose šis renginys, į savo gim
tąją žemę iš Kalifornijos sugrįžo 
Prano Lemberto palaikai, ku
riuos priglaudė Paežerėlių kapi

nės (Šakių raj.). Taip buvo išpil
dytas didžiausias poeto troški
mas, įvykdytas jo priešmirtinis 
prašymas.

Šių iškilmingų valandėlių il
gai nepamirš poeto kraštiečiai: 
kaip ties Kriūkų miestelio riba 
automobilių vilkstinę, vežančią 
ir lydinčią poeto palaikus, pasi
tiko Šakių miesto ir rajono val
džios atstovai, gausus visuome
nės, moksleivių būrys, kaip urna 
su palaikais buvo pagerbta 
šventovėje, šv. Mišias prade
dant Sintautų choro atliekama 
giesme poeto Prano Lemberto 
žodžiais “O, Dieve, žvilgtelk į 
pasaulį”. Šv. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė Paežerėlių 
klebonas kun. R. Vaičiulaitis, 
dalyvaujant ir padedant ir gre
timų parapijų kunigams.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sventic- 
kas prie kapo duobės atkreipė

Iškilmės metu Šakiuose. Iš dešinės: ALBINAS VAIČIŪNAS, poeto 
PRANO LEMBERTO sūnus VITALIS ir jo žmona MONIKA

Nuotr. J. Marcinkevičienės

Skuba metai
Skuba metai 
Greiti,
Jų skubėjime mes - 
Vis vaikai, - 
Niekada 
Nepasenstam širdy, 
Nors nubąla 
Plaukai...

Nors saulelė - 
Raudona, skaudi 
Ir bemiegė 
Mėnulio delčia... 
Ašarėlė
Nurieda graudi, - 
Mano metai, 
Kur skubat slapčia?

Jie visi -
Po Palaima dangaus, 
Po Gerumo
Ir Meilės ranka...
Virš takelio 
Mažučio žmogaus 
Dievo Meilė 
Šventa... 

dėmesį į poeto literatūrinio pa
likimo bruožus, jo, kaip žmo
gaus, nuoširdumą, turiningą 
asmenybę, tą literatūrinę aplin
ką, kurioje brendo, bendrauda
mas su Ale Rūta, Bernardu 
Brazdžioniu, Stasiu Santvarų, 
Faustu Kirša ir kitais.

Poeto sūnus Vitalis tarė 
nuoširdžius padėkos žodžius vi
siems, padėjusiems perlaidoti 
brangaus Tėvo ir Poeto palai
kus, o išskirtinai V. Gaižiūnui 
už sukurtą voką ir atviruką Pra
no Lemberto 100 metų sukak
ties proga.

“Visas Prano Lemberto gy
venimas buvo skirtas gimtajam 
kraštui Lietuvai ir jos žmo
nėms”, sakė Šakių kultūros sky
riaus vedėja A. Kasparevičienė. 
Iškilmės buvo užbaigtos Tautos 
himnu. Gėlių gausa dar ilgai žy
dės ant brangaus poeto kapo, o 
šioms nuvytus atsiras nauji žie
dai.

Mano vargeli 
Mano vargeli, 
Kuo nuraminsiu, 
Paguosiu 
Tave?
Išilgai kelio 
Per skaudžią mintį 
Lydi
Mane...

Mano vargeli, 
Prigeso akys, 
Pritilo vėjai, 
Vaikų vardai...
Išilgai kelio 
Kartu skubėjom, 
Kur palikai?

Kartu svajota, 
Kartu mylėta 
Lig pat 
Rudens...
Prityla žingsnis, 
Pavargęs, lėtas...

Kuo vasarėlė 
Mano skardens...

Valerija Vilčinskienė
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Antanas Kriščiukaitis-Aišbė 

(1864-1933), teisininkas ir rašyto
jas, buvo prisimintas Kaune prie 
jo gyvento namo atidengta me
morialine lenta. Jis buvo baigęs 
Maskvos universiteto teisės fakul
tetą ir ilgus metus iki mirties dir
bęs Lietuvos vyriausiojo tribunolo 
pirmininku. Spaudoje bendradar
biavo Aišbės slapyvardžiu, išleido 
apsakymų rinkinį “Kas teisybė - 
tai ne melas” (1892), feljetonų 
rinkinį “Satyros trupiniai” (1928).

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas, muzikos pedagogas ir il
gametis Šv. Petro lietuvių parapi
jos vargonininkas Bostone pasi
traukia iš šių pareigų. Jas perima 
Romualdas Gasperonis, Lietuvo
je studijavęs chorvedybą. J. Ka
činskas betgi, reikalui esant, ir to
liau žada talkinti naujajam var
gonininkui R. Gasperoniui. Ne
gausus parapijos choras naujam 
religiniam sezonui repetuoja J. Ka
činsko Mišias Švč. Jėzaus Širdies 
garbei, skirtas vyrų chorui. Jos 
yra santūraus religinio ir pasau
lietinio stiliaus muzikos junginys.

Europos lietuviškųjų studijų 
keturiasdešimt ketvirtoji savaitė, 
liepos 20-27 d.d. įvykusi Romu
voje, Vasario šešioliktosios gim
nazijoje Hiutenfelde, turėjo pus
šimtį dalyvių iš Lietuvos, Vo
kietijos ir Prancūzijos. Iš jos jau 
baigia iškristi vyresnioji išeivijos 
lietuvių karta, daug dirbusi, kai 
Lietuva buvo okupuota sovietų. 
Dabar tą išeivių kartą baigia pa
keisti Lietuvos atstovai ir Euro
pos universitetuose į mokslus be
siveržiantis jaunimas. Net ir ren
ginio vietovė dabar nekeičiama. 
Jau trys studijų savaitės iš eilės 
įvyko Vasario šešioliktosios gim
nazijoje. Šiemetinę pradėjo Klai
pėdos universiteto filosofijos fa
kulteto vedėjas Leonidas Donskis 
savo paskaita “Kultūrinis elitas ir 
jo samprata Lietuvoje”. Tada pa
skaitomis ar pranešimais progra- 
mon įsijungė: Vokietijos lietuvis 
Artūras Hermanas - “Lietuvišku
mo problema Rytų Prūsijos Baž
nyčioje 1900-1930”, Vytauto D. 
universiteto Kaune dabartinis 
prorektorius Egidijus Aleksand
ravičius - “Lietuvos universitetų 
sampratos ir raidos keliai”, dok
torantas iš Lietuvos Frankfurte 
Tomas Sudavičius - “Taikomoji 
biologija”, “Laisvosios Europos” 
radijo atstovas Prahoje dr. Kęs
tutis Girnius - “Lietuva tarp 
seimo ir prezidento rinkimų”, 
Lietuvos filosofijos ir sociologijos 
instituto vyr. mokslinis benradar- 
bis Arūnas Sverdiolas - “Filoso
finis Vytauto Kavolio projektas”, 
XVI-XVII š. Lietuvos kultūros 
tyrinėtojas Darius Kuolys - “Mir
ties samprata senojoje Lietuvos 
kultūroje”, Eichstaetto katalikų 
universiteto žymus baltistas prof, 
dr. Alfred Bammesberger - “Eti
mologija, o kas toliau?”

Ilgą sovietmečio įtaką Lietu
vos universitetams savo paskai
toje “Lietuvos universitetų sam
pratos ir raidos keliai” aptarė 
Egidijus Aleksandravičius. Univer
sitetai buvo indoktrinuoti kom
partijos. Tame laikotarpyje jie 
ruošė tik siaurus profesionalus, 
negalinčius mąstyti apie visumą. 
Jiems trūksta kalbų mokėjimo, 
teisinio bei ekonominio pagrindo. 
Tad universitetams dabar reikia 
kitaip paruoštos naujų profesorių 
kartos. Didesnis stojančių studen
tų skaičius ir konkursiniai egza
minai dar nieko nepasako apie 
universitetų kokybę. Politiniu po
žiūriu buvo įdomi dr. Kęstučio 
Girniaus analizė “Lietuva tarp 
seimo ir prezidento rinkimų”. 
1996 m. seimo rinkimuose jis nu
statė penkias partijas, peržengu
sias 5% balsų barjerą. Pasak dr. 
K. Girniaus, šį penketuką eilės 
tvarka sudaro: konservatoriai, 
krikščionys demokratai, socialde
mokratai, Centro sąjunga ir LD
DP. Tačiau pastaroji dabar jau at
sidūrė paskutinėje vietoje, nete
kusi 1992 m. turėtų penkių šeš
tadalių balsų. Po 1996 m. seimo 
rinkimų nuo jos pasitraukė LD
DP inteligentija, palikusi tik no
menklatūros branduolį. Dr. K. 
Girniui atrodo, kad ateityje LD
DP gali likti tik su 10% rėmėjų. 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitę papildė apvalaus stalo dis
kusijos “Politiniai ir kultūriniai 
Lietuvos projektai”. Ilgus metus 
savaitės dalimi buvusią tėvynės 
valandėlę, atrodo, pakeitė Jolan
tos Donskienės ir Leonido Dons- 
kio atliekamos lietuvių liaudies 
dainos.

Lietuvos Vytautų Įdubas, su
tikdamas artėjančius 2000 m., 
ruošiasi pastatyti paminklą Vy
tautui Didžiajam, susietą su jo gi
mimo 650 metų ir mirties 570 
metų sukaktimis. Paminklui jau 
yra pasirinkta Vytauto kalno pa
pėdė Birštone. Tikimasi, kad ant 
žirgo sėdinčio Vytauto Didžiojo 
paminklinę skulptūrą sukurs žy
musis skulptorius Gediminas Jo- 
kūbonis. Ją planuojama iškalti iš 
raudono granito. Šį sumanymą 
remia ir Birštono burmistras A. 
Zenkevičius. “Lietuvos ryte” jau 
yra paskelbtas Lietuvos Vytautų 
klubo pirm. Vytauto Juodkos at
sišaukimas paminklo pastatymo 
lėšoms rinkti.

M. K. Čiurlionio gimtadie
niam dabar jau yra skiriami visos 
savaitės renginiai. Pagrindinis mi
nėjimas Vilniuje šiemet įvyko 
prieš kelerius metus atidarytuose 
M. K. Čiurlionio namuose. Jie yra 
nuolatinė jo talento gerbėjų susi
būrimo vieta, pagrindinis M. K. 
Čiurlionio prisiminimų bei jų idė
jų centras Vilniuje. Šio gimtadie
nio minėjimui buvo pasirinkta 
mokslinė konferencija, skirta ne 
tik M. K. Čiurlioniui (1875-1911), 
bet ir rusų kompozitoriui Alek
sandrui Skriabinui (1872-1915), 
jo bendraamžiui, kūryboje turėju
siam panašių minčių. Šią konfe
renciją “A. Skriabinas ir M. K. 
Čiurlionis - XX š. prometėjai” 
surengė Čiurlionio draugija, o ją 
įvadiniu žodžiu ir keliais paskam
bintais kūriniais pradėjo muziko
logijos prof. Vytautas Landsber
gis, Čiurlionio draugijos pirmi
ninkas. Paskaitas skaitė: prof. V. 
Daujotytė - “Meno ateities pro
blemos J. Baltrušaičio, M. K 
Čiurlionio ir A. Skriabino kūry
boje”, docentė J. Gustaitė - 
“Poemiškumas - konstruktyvioji 
A. Skriabino kūrybos dominan
tė”, Maskvos konservatorijos do
centas M. Nikečevas - “A. Skria
bino ir M. K. Čiurlionio meno 
sintezės paieškos”, A. Skriabino 
muziejaus Maskvoj darbuotoja O. 
Tompakova - “Rusų ir lietuvių 
meniniai ryšiai”.

M. K. Čiurlionio gimtadie
niui skirta savaitė taipgi buvo pa
minėta ir kitose Lietuvos vietovė
se. Kaune, M. K. Čiurlionio gale
rijos Muzikos salėje, įvyko B. Fe- 
deravičienės sudaryto didelio al
bumo “M. K. Čiurlionis” sutiktu
vės, kuriose apie šį leidinį kalbėjo 
įvadą jam parašęs prof. V. Lands
bergis. Sutiktuvėse dalyvavo ir 
kiti straipsnių “M. K. Čiurlionio” 
albume autoriai. Sol. M. Rakaus
kaitės ir scenografo L. Truikio at
minimo muziejumi tapusiame 
Kauno bute muzikologas E. Ged
gaudas vadovavo pokalbiui “A. 
Skriabino idėjoms giminingos ap
raiškos lietuvių mene”. Šiaulių 
filharmonijos salėje buvo sureng
tas A. Skriabino ir M. K. Čiurlio
nio fortepijoninių kūrinių koncer
tinis vakaras, vadovautas muziko
logės E. Čepulytės, atliktas pia
nistų M. Nikečevo ir R. Vingro, 
Lietuvos muzikos akademijos 
doktoranto.

Paryžiuje gyvenantis dail. Ži- 
buntas Mikšys “Laiptų” galerijos 
parodai Šiauliuose atvežė taipgi 
paryžietės grafikės Miriam Meras 
litografijos darbų. Ji yra daugiau 
kaip prieš porą dešimtmečių iš 
Lietuvos Izraelin su šeima išvy- 
kusio mums visiems jau žinomo 
rašytojo Icchoko Mero, dar ir da
bar rašančio lietuviškai, dukra 
Miriam. Ji yra baigusi Izraelio 
dailės akademiją, apsigyvenusi 
Paryžiuje ir ten siekianti plates
nių dailės horizontų. Apie šią pa
rodą Šiauliuose “Lietuvos ryto” 
atstovė Laima Peleckienė rašo: 
“Dailininkė labiau žinoma kaip ta
pytoja, todėl ir jos litografijose 
jaučiamas tapytojos braižas. ‘Laip
tuose’ eksponuojamose 1983-1989 
metais sukurtose litografijose 
svarbią vietą užima spalva ir da
žai. Pasak menotyrininko V. Rim
kaus, pirmas parodos įspūdis - 
susiformavusio menininko, turin
čio savo temą, braižą ir meistriš
kai įvaldytą techniką, kūryba. M. 
Meras litografijose vyrauja mo
ters paveikslas...” Šiauliuose vei
kiančios “Laiptų” galerijos savi
ninkai Janina ir Vygintas Ališaus
kai paryžietį grafiką Žibuntą 
Mikšį vadina savo galerijos ku
ratoriumi. Jiems pritaria ir kiti 
šiauliečiai. Mat jiems jis “Laiptų” 
galerijoje yra surengęs ne tik sa
vo, I. Mero dukters Miriam gra
fikos, bet ir Paryžiuje mirusio Vy
tauto Kasiulio tapybos darbų pa
rodas. y. Kst.
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kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas.
***Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas*** 

***Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais***
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473,

Faksas 416 252-8854
Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre

st ra Travel______
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Kreipkitės visomis darbo dienomis
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

Dr. DAIVA 
NORKIENĖ 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

Mielai priima naujus pacientus 
(416) 767-7725

2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

..?Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirklmo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

Weat Realty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Prleš perkant ar parduodant namą prašau kreiptis 
| mane. Sąžiningai Ir nuoširdžiai patarnausiu 
Ir naudosiu INTERNET sistemą pagal jūsų 
pageidavimą.
Kęstutis (Ken) Raudys, agentas 
416 239-8881 24 vai. pager, namų: 416 231-2367 
ISLINGTON-ALBION/REXDALE rajone 
parduodamas 3 miegamųjų namas. $219,000

Countrywide westide realty inc
4214 Dundas St. W. Suite 106, Etobicoke, ON 
M8X 1Y6 E-mail: kraudys@idlrect.com

1. Išeivijos telkiniuose (be 
jungčių tarpusavyje!) dar neturime 
autoritetingų valdybų nei atstovų, 
per kuriuos būtų galima gvildenti 
klausimus ir kelti pageidavimus dėl 
pilietybių.

2. Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos pranešime minimos LPB 
kraštų valdybos, per kurias neva 
būtų galima pateikti prašymus pi
lietybei gauti, visoje Pietų Amerikoje 
neegzistuoja.

3. Gyvename užmarštyje, išny-

LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
platina

lietuviškas
progines monetas

Turime išimtinę platinimo 
teisę Šiaurės Amerikoje

Kviečiame teirautis abiejuose 
skyriuose:
1573 Bloor St W., Toronto
Tel. 416 532-1149 • Fax 416 532-5595

2975 Bloor St. W., Etobicoke
Tel. 416 207-9239 • Fax 416 207-9401

Grupė stovyklautojų “Kretingos” stovyklavietėje Vasagoje prie Toronto, skleidžianti draugystės mintį tarp 
stovyklautojų Nuotr. O. Smalenskaitės

SKAITYTOJAI PASISAKO
DIDYSIS RŪPESTIS

Mūsų didžiausias rūpestis - 
kunigų seminarija. Iš atkurtosios 
Telšių kunigų seminarijos, pradėję 
nuo pirmo kurso, jau esame pa
šventinę 49 kunigus! Šiuos mokslo 
metus pradėjome su 93 auklėti
niais. Beje, turime ir didžiąją, ir 
mažąją kun. seminarijas.

Šiemet iš Romos grįžo trys 
mūsų kunigai su mokslo laipsniais. 
Visus įdarbinome kun. seminarijo
je. Studijuoja iš viso 10 iš mūsų vys
kupijos. Du mūsų kunigai darbuo
jasi Karaliaučiuje. Šiemet išleido
me dar vieną kunigą į Los Angeles, 
o iš ten - mūsų kunigas A. Volskis 
išvyko dirbti į Detroitą. Ateityje, jei 
Dievas laimins, gal galėsime ir dau
giau pagelbėti kitiems.

HA. Vaičius, Telšių vyskupas

PANAUDOJAME “TŽ”
Džiaugiuosi Jūsų redaguojamo 

savaitraščio medžiaga, kuri aktuali, 
populiari ir informatyvi. Lietuvos 
liaudies kultūros centras gauna Jū
sų “Tėviškės žiburius”, kai kuriuos 
mėgėjiškos kūrybinės veiklos duo
menis panaudojame paskaitose, po
kalbiuose, seminaruose, susitiki
muose. Aleksandras Šidlauskas, 

Lietuvos liaudies kultūros 
centras Vilniuje

LIETUVOS PILIETYBĖ

kimo ir nežinomybės situacijose. 
PLB štabas Čikagoje savo valdai 
priklausančiomis “kraštų bendruo
menėmis” klaidina Lietuvos visuo
menę ir vyriausybę, tuo sulaikyda
mi ją nuo lietuvijos savo globon 
(per ambasadas) perėmimo jau 8-ti 
metai.

4. Tokioje užmaršties ir neor
ganizuotume situacijoje pilietybė
mis apsirūpinimas P. Amerikos iš
eivijai ir toliau lieka neprieinamas 
ne vien dėl nebuvimo per ką rūpin
tis. Kelią pastoja ypač vaikaičių nu
tautėjimas, vaikams sukūrus mišrias 
šeimas, kuriuose lietuviški laikraš
čiai neskaitomi. Šioms šeimoms per 
senelį (ar senelį) pasieksimoji žinia 
apie galimybę tapti Lietuvos pilie
čiais tereikš paskatą pirmiau lietuvių 
kalbos mokytis. O po to dar lietuvių 
dėstomojoje kalboje susipažinti su 
Lietuvos istorija, geografija, papro
čiais ir bent vienerius metus pabūti 
Lietuvoje lietuviškose šeimose, su
tinkančiose pasikeisti vaikais su to
lygiais sutuoktiniais išeivijoje.

5. Šis pilietybės įstatymas tik 
dabar paskatins ir pačią vyriausybę 
nedelsiant užmegzti ryšį su kolonijų 
žinomesniais dar nemirusiais sene
liais per ambasadas norint pradėti 
atlietuvėjimą globaliniu mastu, kad 
bent po trejų-penkerių metų būtų ga
lima atnaujinti kalbas apie vaikaičių 
norus tapti Lietuvos piliečiais.

kad juos užrūstinau. Manau, kad ne 
man vienai neaiški yra dvigubos pi
lietybės sąvoka. Todėl, kad visiems 
būtų lengviau susigaudyti, kaip tik 
ir reikėjo išeiti į viešumą, o ne kiek
vienam skambinti į ambasadą ir 
taip atimti sau ir kitiems brangų 
laiką. Pavyzdžiui, man dar ir dabar 
yra neaišku, kas yra ta “etninė tėvy
nė” ir kam ji yra taikoma, nes pas 
mus tokie “etninių tėvynių” termi
nai nėra vartojami. Šiame žemyne 
gyvena lietuviai, kurių vieni yra pa
bėgę nuo raudonojo teroro, kiti yra 
savo noru pasitraukę iš Lietuvos 
dar stagnacijos laikais, kai sukūrė 
šeimas su svetimtaučiais, treti yra 
atvažiavę po to, kai gavo dar komu
nistinės valdžios leidimą po karo iš
blaškytų šeimų sujungimui.

Kaip matome, yra įvairių kate
gorijų pabėgėliai arba pasitraukė- 
liai iš savo krašto. Tad kuriems čia 
galima duoti pilietybę, kuriems ne! 
Mums nereikia aiškinti visokius 
Lietuvos įstatymus, mums tik reikia 
žinoti tuos, kurie liečia mus. Ma
nau, kad ambasados tarnautojai tu
rėtų paruošti labai aiškią medžiagą 
apie Lietuvoje leidžiamus įstaty
mus, ypač liečiančius tiesiogiai išei
vius, ir perduoti mūsų laikraščiams 
- Toronte “Tėviškės žiburiams”, o 
Montrealyje - “Nepriklausomai 
Lietuvai”. Ir tai visiškai nesvarbu, 
ar būtų pilietybės klausimai, ar 
turto atgavimo įstatymai, ar dar kas 
nors. Tik tokiu būdu būtų išvengti 
nesusipratimai, vienas kito klausi-

6. Šis įstatymas paskatins val
džią ir eteriu su išeivija gal susirišti, 
nes mums čia vis dar nesupranta
ma, kodėl Lietuvos, vyriausybė 
nesiekia ryšio su išeivijos šeimomis 
per pasaulyje mūsų ambasadoms 
prieinamus televizijų kanalus vaizd- 
garsinių įrašų pagalba, kol atsiras 
Lietuvai galimybė transliuoti savo 
programas ir per žemės palydovą? 
Nejaugi vaizdgarsinių įrašų regulia
ri gamyba iždui atsieitų brangiau už 
ambasadų išlaikymą ir negu kultū
ros ministerio užsimojimas užsie
niuose kultūrinių centrų steigimas, 
kai TV ir kitos kompiuterinės 
įmantrybės visus namų židinius jau 
yra ’’kultūriniais centrais” paver- 
tus*os- Jonas Kaseliūnas,

jonas@epm.net.co, Kolumbija

VIS TIE NEAIŠKUMAI
Pasiskaičius “TŽ” 1997 m. 41 

nr. išspausdintą informaciją “Dip
lomatinė Lietuvos atstovybė Kana
doje”, galima suprasti, kad mūsų 
diplomatams nelabai patinka, kai 
laikraščių skaitytojai tam tikrais 
klausimais kreipiasi į spaudą.

Aš kreipiausi į spaudą dėl dvi
gubos pilietybės, todėl norėčiau at
siprašyti ambasados darbuotojus,

nėjimai ir žmonių padarytos netei
singos išvados. Juk tam ir yra am
basados, kad pagelbėtų lietuviams, 
atsidūrusiems už tėvynės ribų. Vien 
sausai pakartoti Lietuvoje išleistą 
kokį nors įstatymą neužtenka, nes 
daugeliu atvejų Lietuvoje vartojami 
įvairūs terminai, išsireiškimai ir net 
kai kurie žodžiai mums visiškai 
nepriimtini ir neaiškūs.

Taip pat minėtoje informacijo
je pastebėjau nusiskundimą apie 
skundų rašymą. Jeigu taip tikrai 
yra, tai reikia tik apgailestauti, kad 
mūsų žmonės užsiima tokiais da
lykais. Niekada neteko girdėti, kad 
kam nors būtų rašomi skundai dar 
stagnacijos laikais dėl rusiškose 
ambasadose dirbančių gal ir ne vi
sai garbingą darbą tėvynainių. Juo 
labiau neturėtų būti rašomi dabar, 
kai Lietuva yra laisva ir kai demok
ratiškai išrinkta jos vyriausybė at
siunčia čia dirbti žmones diplomati
nėje tarnyboje. Gali pats žmogus 
patikti ar nepatikti, bet reikia ne
trukdyti jam sąžiningai eiti parei
gas. Manau, kad dar daug laiko 
praeis, kol mes vieni kitus supra
sime.

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montrealis

VUijii Valiuškienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 416 531-1900
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker Į
27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą
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Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

nij/AAK^ West Realty Inc., realtor*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
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, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tek: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4 "J 6 763-5677

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.Eng., M. Eng., B.C.L, LL.B., M.B.A., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500

(Bloor ir Jane gatvių kampas)
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238 x

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis j Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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 *

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

mailto:kraudys@idlrect.com
mailto:jonas@epm.net.co
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Anapilio žinios

- Spalio 26, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišiose giedojo sol. Vytautas Vyš
niauskas ir sol. Aušra Cicėnaitė, o 
vargonais juos palydėjo Eugenija 
Kuprytė.

- Spalio 24 d. palaidota a.a. 
Alfa Tutlienė, 69 m. amžiaus.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 2, ateinantį sek
madienį. Mišios bus Lietuvos kan
kinių šventovėje 3 v.p.p. Autoaikš- 
tėje bei kapinėse tvarką prižiūrės 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Autobusas kapinių lankymo pa
maldoms važiuos nuo Islington po
žeminių traukinių stoties Anapilin 
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
Anapilin į pamaldas įprasta sekma
dienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga lapkričio 2, sekmadienį, KLK 
moterų draugijos mūsų parapijos 
skyrius ruošia Petro Markuškio me
no parodą Anapilio parodų salėje. 
Parodos atidarymas bus po 9.30 v.r. 
Mišių.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs lapkričio 2, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būrelio 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei 
alučiu.

- Anapilyje neseniai įsikūręs 
darželis veikia kasdien nuo 7.30 v.r. 
iki 5.30 v.p.p. Esant reikalui moky
tojų streiko metu, darželis gali pri
imti vaikučius ir iki šešerių metų 
amžiaus.

- Mišios lapkričio 2, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Zenkevičių mirusius, 
11 v.r. už parapiją. Wasagoje 11 v.r. 
už Kanados lietuvių fondo mirusius 
narius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, lapkričio 2, 

11.15 v.r. įvyks metinės mirusiųjų 
minėjimo pamaldos. Visi norintieji 
prisiminti savo brangius mirusius, 
prašomi skambinti kun. Algimantui 
Žilinskui 905 270-3723. Pamaldos 
bus su Šv. Komunija, vyks sekma
dienio mokykla vaikučiams.

- Po pamaldų, šventovės patal
pose įvyks moterų draugijos susi
rinkimas.

- Remkite Išganytojo parapiją 
ir lankykite pamaldas kiekvieną 
sekmadienį. Alg. Ž.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, spalio 26, po

pietėje dalyvavo 199 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Vilija Klimie- 
nė iš Klivlando, Laima Janašūnie- 
nė, Gražina Stepaitytė-Herzogienė 
iš Los Angeles, Algirdas ir Laimutė 
Stepaičiai iš Čikagos. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN moterų būrelio narė O. Yčienė.

- LN valdybos posėdis - lap
kričio 13, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN svetainei “Lokys” reika
lingas bufetininkas-ė. Pageidautina 
su patirtimi. Taip pat reikalingas 
darbininkas namo priežiūros ir ūk- 
vedybos darbams savaitgaliais. 
Daugiau informacijų teikia LN raš
tinė tel. 416 532-3311.

- Ligonių lankymo komitetas 
prašo žinių apie vienišus ir ser
gančius tautiečius, kuriuos galėtų 
aplankyti komiteto nariai. Pranešti 
dr. Ginai Ginčauskaitei tel. 416 
532-7115.

- Naujus sumanymus bei pa
geidavimus galima perduoti pasi
naudojant “Lokio” svetainės dėžute.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Anapilio knygyne jau gali
ma gauti kapams puošti žvakių 
ir lietuviškų kalėdinių sveiki
nimų.

“Caritas” sąjūdžiui Lietu
voje aukojo: $50 - J. Staškevi
čius.

Anapilyje naujai įsisteigusio darželio vaikai smagiai sutinka rudenį su 
mokytojų Audros Paulionytės ir Loretos Dauginienės pagalba. Įvairiais 
atvejais trumpesniam ar ilgesniam laikui darželis gali priimti vaikučius 
iki šešerių metukų amžiaus Nuotr. s. Ignės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis sekmadienis, lapkričio 2, 

yra mūsų parapijos šeimų sekma
dienis. Per 10.15 v.r. Mišias gieda 
vaikų choras, jaunimas groja gita
rom.

- Praeitą sekmadienį, spalio 
26, per Mišias pamokslus sakė Vil
kaviškio vyskupijos Gižų parapijos 
klebonas kun. Juozas Pasilauskas. 
Per 10.15 v.r. Mišias giedojo sol. A. 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė.

- Šį sekmadienį, lapkričio 2, 
yra kapinių lankymo diena. Vėlinių 
išvakarėse Mišių už mirusius nebus. 
Mirusiųjų paminėjimas, giedant pa
rapijos chorui, vyks per 11.30 v.r. 
Mišias sekmadienį.

- Pakrikštytas Eric-David, Ed
vardo ir Jenifer Petronių sūnus.

- Lėšų telkimo parapijos persi
kėlimui iškilmingas pokylis įvyks 
lapkričio 8 d., 5 v.v. parapijos salė
je. Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais po Mišių salėje; kitu laiku 
pas R. Masionienę - 232-2840. Tą 
patį vakarą vyks ir “silent auction” 
- varžytinės raštu. Jei kas turi ver
tingų laimikių, prašom paskambinti 
M. A. Kušlikienei 234-0500 ar Ir. 
Poškutei 586-4636.

- 1998 metų knygos formato 
kalendorių, spaudai paruoštą St. 
Prakapo, jau galima įsigyti knygų 
kioske.

- Spalio 21 d. palaidoti: a.a. 
Elena Bersėnienė, 90 m. Paliko 
dukrą Nijolę Banelienę ir sūnų Va
sarį su šeimomis, ir a.a. Vladas 
Keršys, 72 m. Paliko žmoną Anta
niną ir dukrą Violetą su šeima. 
Lietuvoje mirė a.a. Steponas Gint- 
vainis, S. Medelienės tėvelis ir Valė 
Petruškevičienė, B. Čeponkienės 
sesuo.

- Lietuvių pranciškonų suva
žiavime, kuris įvyko spalio 20-23 
d.d. Kennebunkport, ME, provinci
jolu išrinktas kun. Benediktas (Si
gitas) Jurčys, OFM, viceprovincijo- 
lu kun. Placidas Barius, OFM, pa
tarėjais: kun. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, kun. Jonas Bacevičius, 
OFM, kun. Astijus Kungys, OFM, 
ir kun. Antanas Grabnickas, OFM.

- Mišios lapkričio 2, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Mariją ir Tadą 
Normantus; 9.15 v.r. už a.a. Anelę 
ir Alfonsą Januškus; 10.15 v.r. už 
Vėlinių novenai pavestas sielas, už 
a.a. Matulaičių ir Mačiulskių šeimų 
mirusius, už a.a. Kuodžių šeimos 
mirusius; 11.30 v.r. už mirusius pa
rapijiečius ir už Kanados lietuvių 
fondo mirusius narius.

Maironio mokyklos žinios
- Praėjusios savaitės mokytojų 

posėdyje Indrė Čuplinskaitė prista
tė du savo sukurtus žaidimus 
(board games). Tai mokiniams 
naudingas istorinių žinių praplė
timui “Katekizmas ko greičiau”, 
Mažvydo katekizmo 450 m. sukak
ties proga; antrasis - “LKB kro
nika”, kurio tikslas yra supažindinti 
vaikus su “Katalikų Bažnyčios kro
nika” ir rašoma mašinėle.

- Spalio 25 d. įvyko jaunes
niųjų darželio mokinių kaukių po
kylis ir paradas. Apsirengę kaukė
mis, įvairūs baisūnai, žvėrys ir fėjos 
aplankė visas klases, po to vaišinosi 
tėvelių suneštais skanumynais.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - I. P. Girniai.

A. a. Alfos Tutlienės atmini
mui Adelė ir Juozas Kizai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Elenos Bersėnienės 
atminimui Z.O. Girdauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Juzei Čižauskienei mi
rus, užjausdama dukras Stasę ir 
Eveliną su šeimomis, Zosė Sty- 
rienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Audronės Kazanavi- 
čienės atminimui pagerbti Van
da ir Jonas Arštikaičiai paau
kojo $20 “Tremtinių grįžimo 
fondui” Lietuvoje. Nuoširdžiai 
dėkinga

KLKM dr-jos centro valdyba

ANDRIUS ŽLABYS jaunas ky
lantis pianistas, garsėjantis savo 
koncertais Šiaurės Amerikoje. 
Dar būdamas M. K. Čiurliono 
meno mokykloje Vilniuje laimėjo 
visą eilę įvairių pianino konkursų. 
1994 m. baigęs gimnaziją, išvyko į 
JAV, kur tuoj pat laimėjo kon
kursą tobulintis Interlochen me
no gimnazijoje. Sekančiais metais 
jis tapo muzikos mokyklų konkur
sų laureatu ir laimėjo stipendiją 
studijuoti Curtis muzikos institu
te, Filadelfijoje, S. Lipkin’o forte
pijono klasėje. Septyniasdešimt
metis S. Lipkin pats studijavo šia
me institute, yra buvęs dirigentas, 
L. Bernsteino asistentas, dėstantis 
ir Juilliard mokykloje Niujorke.

Curtis institute šiuo metu 
studijuoja apie 160 asmenų. Nors 
Andrius yra stipendininkas, išlai
dų jam susidaro apie $11,000 per 
metus. Tarp kitų, čia dėsto M. 
Rostropovičius, R. Serkin ir Gu- 
arneri kvarteto nariai. Šią mokyk
lą yra baigę L. Bernstein ir S. 
Barber.

Lapkričio 8 d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos iškilmingojo po
kylio dalyviai turės retą progą iš
girst šį pasižymėjusį, vis kylantį 
jauną lietuvį pianistą. L.U.

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija kapų lankymo dieną, 
lapkričio 2, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 
v.p.p.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 11, antradienį, 7.30 v. 
v. Anapilio parapijos salėje. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Kanados lietuvių muziejuje 
Anapilyje vyksta nauja paroda 
“Vilniaus Rasų kapinių menas”.

Pianistės Ilonos Beresnevi- 
čienės solinis koncertas-debiu- 
tas Kanados scenoje, rengiamas 
“Music at Melrose Trinity 21”, 
įvyks lapkričio 15, šeštadienį, 7 
v.v. Melrose Park presbiterionų 
šventovėje, 250 Fairlawn Ave., 
Toronto (Lawrence Ave. - Ave
nue Rd.). Programoje - R. 
Schumann’o, F. Liszt’o, F. Cho- 
pin’o kūriniai fortepionui. Po 
koncerto klausytojai bus vaiši
nami kava ir pyragais. Dėl in
formacijos ir bilietų skambinti 
Lindai Marcinkutei 416 255- 
2812. Inf.

Toronto vyrų choras “Aras” 
švęs 20 veiklos metų sukaktį 
1998 metų pavasarį. Iškilmingas 
koncertas įvyks šeštadienį, ge
gužės 2. Prašoma tą dieną ne
rengti kitų renginių.

Choro valdyba
Kauno arkivyskupijoje stei

giamiems Vaikų dienos cent
rams paremti ruošiamai loteri
jai laimikius aukojo: $100 - Br. 
Skereckienė iš Hamiltono ir 
tiek pat Toronto Lietuvių Na
mų moterų būrelis. Paaukoti 
paveikslai - T. Valiaus, G. Va- 
liūnienės, R. Žiūraitienės, VI. 
Stančikaitės, A. Tamošaičio ir 
dviejų kanadiečių menininkų. 
Keramikos dirbinius aukojo - 
V. Balsienė ir Z. Pacevičienė. 
Medžio drožinius - A. Katelie- 
nė ir K. Abromaitis. A. a. Juozo 
Valevičiaus atminimui Anapilio 
moterų būrelis Vaikų dienos 
centrams aukojo $50. O.G.

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

LAPKRIČIO 12 DIENĄ, kelionių 
agentė Audronė Kairienė vyksta j 
Lietuvą. Norintiems perduoti savo 
artimiesiems pinigus, vaistus, do
kumentus ar kalėdinius sveikini
mus, gera proga pasinaudoti visa
da patikimu patarnavimu. Skam
binkite tel. 416 255-8473.

M MONTREAL
Antano Maceinos

nMiei metimų

1997 m. lapkričio 16, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje

* Sės. Onutės Mikailaitės paskaita:
"A. Maceinos asmuo Ir jo raštai"

* A. Maceinos poezijos skaitymas
Po minėjimo - vaišės. Įėjimas laisva auka

Rengia Toronto ateitininkai

Drauge viską pasieksime

Chris.................turi daug patyrimo
Chris....................labai daug dirba
Chris........... ką bepradėtų - padaro

Chris.................turi daug patyrimo
Chris....................labai daug dirba
Chris........... ką bepradėtų - padaro

CAMPAIGN OFFICE 
2238 Dundas St. W. 
(Just south of Bloor) 

532-3539
“Lietuvos legendos” bus at

vaizduojamos Kanados lietuvių 
dailininkų parodoje, Toronte. 
Parodos atidarymas įvyks šešta
dienį, lapkričio 1, nuo 1 iki 4 v. 
p.p. “Northern District Libra
ry” patalpose, 40 Orchard View 
Boulevard, prie Yonge-Eglin- 
ton sankryžos (vienas kvartalas 
į šiaurę). Paroda tęsis keturias 
savaites, iki lapkričio 28 d. bi
bliotekos darbo valandomis 
(nuo pirmadienio iki penktadie
nio 10 v.r. iki 8.30 v.v., šešta
dieniais 9 v.r. iki 5 v.p.p., sek
madieniais 1.30 v.p.p. iki 5 v.p. 
p.). Dailininkai, bandydami su
prasti ir išreikšti Lietuvos le
gendų paslaptį ir gilumą, pasi
reiškia tapyboje, grafikoje ir 
skulptūroje įvesdami savitas kū
rybos interpretacijas. Parodoje 
dalyvauja Jurgis Račkus, Snaigė 
Šileikienė, Otis Tamašauskas, 
Giedrė Bulovaitė, Vincas Vai
tiekūnas, Rima Mačikūnaitė, 
Andrius Butkevičius, Frances 
Ona Craig, Kęstutis Keparutis, 
Irma Makariūnaitė, Liucija Dil- 
kus. Informacijos reikalais 
kreiptis į J. Račkų telefonu 905 
822-8477. Inf.

Solistų iš Lietuvos - sopra
no Aušros Cicėnaitės ir tenoro 
Vaido Vyšniausko - koncertas, 
rengtas našlaičiams remti fondo 
“Globa”, įvyko Toronto Prisikė
limo parapijos didžiojoje salėje 
spalio 26 d. Pasiklausyti šių iški
lių jaunų menininkų prisirinko 
pilna salė tautiečių. Pirmojoje 
koncerto dalyje nuostabiai 
skambėjo lietuvių liaudies ir 
kompozitorių sukurtos dainos, 
dainuotos atskirai ir duetu; ant
roji dalis publiką žavėjo popu
liarių J. Strauso, F. Leharo ope
rečių melodijomis bei L. Berns- 
tein’o dainų ištraukomis kaip 
“West Side story” ir kt. Solis
tams akompanavo muz. Eugeni
ja Kuprytė. Dl.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris, kuri gyventų mūsų na
muose ir atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 905 886-6963.

RUSŲ ŠEIMA ieško auklės 35-55 
metų amžiaus, kuri atliktų ir namų 
ruošos darbus. Turi gerai kalbėti 
rusiškai. Skambinti tel. 416 414- 
4808 ir palikti žinutę.

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)

Vilniaus ir Toronto miestų 
suporavimu rūpinasi lietuvių bi
čiulis Toronto miesto tarybos 
narys Chris Korwin-Kuczynski. 
Svarstytas tuo reikalu projektas 
pastaruoju metu Toronto mies
to taryboje patvirtintas, ir šių 
metų pabaigoje numatoma ofi
cialiai pasirašyti suporavimą lie
čiančią sutartį, pagal kurią abu 
miestai galės artimiau bendrau
ti ekonominėje, kultūrinėje bei 
politinėje srityje. Chris Korwin- 
Kuczynski kandidatuoja į To
ronto miesto tarybą lapkričio 10 
d. rinkimuose. Naujoje miesto 
taryboje jo ypatingas dėmesys 
būtų skirtas saugumui, darbų 
suradimui, kovai su nusikalsta
mumu.

Naujojo padidinto Toronto 
(megacity) miesto tarybos ir bur
mistro rinkimai įvyks lapkričio 10, 
pirmadienį 28-iose apylinkėse. Iš 
kiekvienos apylinkės galima bus 
rinkti du tarybos narius, atstovau
jančius rinkėjams. Bus išrinkti 57 
Toronto miesto tarybos nariai. 
Burmistro-ės pareigoms kandida
tuoja dabartinė Toronto bur
mistre Barbara Hali ir North 
York burmistras Mel Lastman.

Balsuoti gali 18 m. amžiaus 
ar vyresni Kanados piliečiai, nuo
mininkai ar namų savininkai, To
ronte gyvenę nuo 1997 m. rugsėjo 
2 iki lapkričio 10 d. Rinkimų rei
kalais skambinti 416 397-VOTE 
(397-8683). Inf.

STATYBOS ir namų remoto dar
bus: dailidės, mūrininko, vonių 
įrengimo (plytelės), vidaus sienų, 
stogų dengimo ir dažymo atlieka 
Vitas tel. 416 767-7252.

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, elekt
ros įvedimo, vandentiekio sistemos 
įvedimo (plumbing) darbus. Įren
giu pirtis (saunas), dengiu stogus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

BANGA RENOVATIONS, pamų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Atvyksta trys jauni meninin
kai, ir jų koncertą išgirsime 1997 
m. lapkričio 2, sekmadienį, 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Šią 
grupę, kuri su dideliu pasisekimu 
lanko šio žemyno didžiąsias lietuvių 
kolonijas, sudaro sopranas Aušra 
Cicėnaitė, “lietuviškas Pavaroti” te
noras Vaida Vyšniauskas ir pianis- 
tė-akompaniatorė Eugenija Kupry
tė. Programoje girdėsime lietuvių 
liaudies dainas bei kitataučių kom
pozitorių kūrinius. Kviečiami mont- 
realiečiai gausiai atsilankyti.

A. a. Juozo Piečaičio atminimo 
fondui Lietuvos kredito unijų spe
cialiems projektams remti suaukota 
$6,106.00. Dalis tų pinigų jau nu
vežta į Lietuvą. Pagal Kanados 
Desjardins projektą Lietuvoje įsteigta

Montrealio lietuvių Aušros Vartų šventovė, minėsianti 45 metų sukaktį
1999 metais. Jos architektas - dr. A Kulpavičius

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

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

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neĮparelgoja apsidrausti.

Namo atnaujinimas - ge
riausias INVESTAVIMAS. Nau
ja lietuviška firma “Interiors by 
Ekarte, Ine.” siūlo jums sąžiningą 
ir greitą patarnavimą. Atliekame 
įvairius namų vidaus ir išorės re
monto bei dekoravimo darbus. Ne
mokamai įkainuosime, patarsime. 
Skambinti bet kuriuo metu Zeno
nui, tel. 905 337-0452 arba 905 
301-7513.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus,, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager). 

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

dvylika kredito unijų. Iš viso rugsė
jo pabaigoje buvo 934 nariai, ir ak
tyvas siekė 1,116,000 litų. Nariams 
išduota daugiau kaip pusė milijono 
litų paskolų. Taip pat yra Lietuvoje 
kitas panašus kredito unijų steigi
mo projektas, kurį remia JAV. Jie 
turi įsteigę aštuonias kredito unijas. 
Dabar visos šios dvidešimt unijų 
rengiasi sudaryti bendrą sąjungą, 
kuri galėtų joms atstovauti valdžios 
ir kitose įstaigose.

Aušros Vartų parapijos tradi
ciniai metiniai pietūs bus lapkričio 
9, sekmadienį, 12 vai. parapijos sa
lėje. Bus trumpa meninė programa, 
didžioji ir mažoji loterija bei ska
nūs karšti valgiai. Parapijiečiai su 
bičiuliais kviečiami gausiai daly
vauti. B.S.

FAX: 766-1349

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?


