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Audrys Bačkis - Vilniaus arkivyskupas 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II paskyrė Vilniaus arkivyskupu Audrį Bačkį, 
Vatikano pronuncijų Olandijai, vietoje mirusio a.a. Julijono Steponavičiaus 
• Vilniaus arkivyskupija atskirta nuo Lenkijos hierarchinės santvarkos 

ir prijungta prie Lietuvos tikybinės provincijos

Pirmieji laisvės metai
Po penkių sunkių dešimtmečių pirmų kartų Nau

juosius metus sutikome vilčių ir siekių išsipildymo džiu
gesy, linkėdami nepriklausomai Lietuvai šviesios ir lai
mingos ateities, dėkodami Dievui už atgautų laisvę ir iš
eivijos išlaikymų lietuviškame kelyje, kurio galas ne kur 
kitur, o tik prie Gedimino kalno.

ŠVENTIŠKO džiaugsmo poveikyje, šalia sveikinimų 
ir linkėjimų, dažnai vieni siauriau, kiti plačiau 
išreiškiame ir pasiryžimus, atskleidžiame savo už
mojus ir planus, kų ir kaip per atėjusius metus darysime, 

surezgame veiklos programas, tarsi vėl iš naujo pakelia
me sparnus atlikti viskų — ir tai, kas malonu bei naudin
ga, ir tai, kų reikia, kur esame įsipareigoję, kų pažadėję. 
Ryžtamės taipgi ir klaidų vengti, senųjų nebekartoti, 
tobulėti, geresni būti, tvirčiau laikytis principų, kuriuos 
gerbiame ir išpažįstame. Naujieji metai kiekvienam su
daro progų save peržiūrėti, atsinaujinti ir į bėgantį lai
kų jungtis ne tuščiomis. Ir visa tai iš tikrųjų liečia ne vien 
tik pavienius asmenis, bet ir jų grupes, kuriose paprastai 
ir didesnieji užmojai iškyla, pasisekimas ar pralaimė
jimas paliečia. Pastaraisiais reikia visiems dalintis, visi 
dėl to arba džiaugiasi, arba liūdi. Užtat užsimojant tam 
tikras atsargumas, gilesnis apgalvojimas reikalingas. 
Planavimai ir pasiryžimai turėtų būti realistiški, kad 
pasiimti darbai galėtų būti įveikiami. Gerų norų neuž
tenka, sumanymai turi derintis su pajėgumu. Šito balan
so stokojant, negalį būti pateisinamas jėgų ar lėšų eik
vojimas. Organizacijų grupuotėse geram balansui išlai
kyti labai padeda tinkamas darbuotojų parinkimas. Kiek
vienus Naujuosius metus pradedant, veiklos subanga
vimas vis pasikartoja — atsistojame vėl prieš tas pačias 
datas, prieš visų eilę įprastų renginių ir minėjimų. Dar 
neteko girdėti, kad būtų kas kėlęs jų reikalingumo ar 
reikšmės klausimus. Pasisakyta ir dar vis pasisakoma 
dėl pobūdžio. Bet jau ir šita opa sėkmingesniais bandy
mais baigiama užgydyti.

PRADEDANT Naujuosius metus, reikia laukti ligi 
šiolei dar nematyto ir naujo posūkio, kuriame per 
eilę metų buvę dideli rūpesčiai ims mažėti. Lie
tuva laisva. Bet prieš akis išeivijai atsistoja kiti uždavi

niai. Naujųjų metų angoje ir dairomės, ir klausomės. 
Kartu gal kiek ir bijome, ar pajėgsime atlikti tai, ko iš 
mūsų Lietuva laukia. O ir pastaroji, nesigilindama į mū
sų pajėgumą ir darbo sųlygas, ar nepradės tikėtis čia 
mums kartais labai sunkiai įveikiamo. Pasigirsta ir trum
pai drūtai reiškiamų minčių: Lietuvai tereikalingi išei
vijos pinigai, ir nieko daugiau. Žinoma, tai impulsyvūs, 
kokio nors įspūdžio veikiami pareiškimai, iš tikrųjų 
prieštaraujantys tikrovei. Kad Lietuva laukia ne vien 
tik pinigų bei kitokių medžiaginių gėrybių, akivaizdžiai 
įrodo vis didėjantis išeivių prisidėjimas specialistais, 
pasiruošusiais žmonėmis, kurie Lietuvos vyriausybės ar 
atskirų jos žinybų yra kviečiami. Jų įnašas atsistatan
čiam kraštui teigiamai aptariamas ir vertinamas. Jau 
pats faktas, kad pastaruoju metu daug plačiau ir jau konk
rečiai imamasi iniciatyvos telkti išeivijos profesiona
lus, galinčius talkinti Lietuvai, rodo kitoniškų tikrovę, 
negu kai kurie jų bando nušviesti, sukeldami visuome
nėje bereikalingų abejonių. Reikia sutikti, kad gal ne 
vienam Lietuvos lankytojui susidarė iškreiptas vaizdas 
kas ir ko nori. Bet tai greičiausiai tik pavienių pašneko
vų išvada. O jei dar pokalbio pagrindu įsidrąsinama imti 
“tas gudresnis, kas turtingesnis”, kaip gi rimčiau išsiaiš
kinsi kam ko reikia. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI 
V

Žingsniai į naujuosius metus
Susirūpinimų ekonominiais 

Kanados reikalais liudija du 
vyriausybių atstovų pasitari
mai Otavoje prieškalėdiniame 
laikotarpyje. Gruodžio 12 d. 
Kanados finansų ministeris 
Donald Mazankowski ten susi
tiko su provinciniais finansų 
ministeriais, o gruodžio 19 d. 
Kanados ministeris pirm. Brian 
Mulroney — su devyniais pro
vincijų premjerais. Trūko tik 
Kvebeko premjero Roberto 
Bourassos, kurį pakeitė finan
sų ministeris Gerard Levesque.

Kvebeko premjeras R. Bou
rassa pasitarime atsisakė da
lyvauti, vengdamas galimų 
klausimų dėl šios provincijos 
oficialaus įjungimo Kanados 
konstitucijon, užtikrinančio 
jos pasilikimą federacinėje 
Kanadoje. Savo atsakymais į 
tokius klausimus R. Bourassa 
nenorėjo sustiprinti atsisky
rimą peršančio Kvebeko sepa
ratistų partijos vado J. Pari- 
zeau politinių kortų. Ministe
ris pirm. B. Mulroney šįkart 
vadų pasitarimui buvo gavęs 
premjerų sutikimų bendromis 
jėgomis siekti konkrečių spren
dimų ekonominiams reikalams 
sustiprinti, nereikalaujant 
daugiau lėšų iš Kanados iždo. 
Dėl šio pažado buvo išvengta 
Kanados premjerų susikirtimo 

su ministeriu pirm. B. Mulro- 
niu.

Pasitarimas prasidėjo ir bai
gėsi draugiškai, nepadarius 
jokio nutarimo. Ontario prem
jeras Bob Rae pasiūlė nuo pa
jamų mokesčio atleistas RRSP 
pensijų taupymo plano lėšas 
panaudoti namų remontui ar 
jų įsigijimui. New Brunswicko 
premjeras F. McKenna — pra
monės investącijoms. Tačiau 
tokiu atveju reikia RRSP pla
ną kontroliuojančio įstatymo 
pakeitimo, leidžiančio taupy- 
tojams dalinį RRSP pensijų 
lėšų panaudojimą kitiems rei
kalams. Albertos premjeras D. 
Getty norėjo 1% sumažinti pa
jamų mokestį, Manitobos prem
jeras G. Filmon — užšaldyti da
bartiniame lygyje visus pro
vincinius ir federacinius pa
jamų mokesčius.

Buvo sutarta, kad nei Kana
dos, nei provincijų vyriausy
bės neturi savų lėšų ekonomi
jai sustiprinti, nors dabar yra 
beveik pusantro milijono be
darbių. Biudžetinių deficitų 
didinimas nebūtų sėkmingas, 
tik atneštų infliaciją. Ontario 
NDP socialistų vyriausybei ko
voje su ekonominiu sulėtėjimu 
nepadėjo finansų ministerio 
F. Laughreno į pirmąjį biudže
tų įjungtas rekordinis $8,9 bi-

Kristaus gimimo ir Naują metą šventės Vatikano Šv. Petro aikštėje: prakartėlė su trimis vaizdais ir didelė eglutė, 
papuošta šviesomis, primenančiomis Kristaus atneštą pasauliui dvasinę šviesą. Eglutės viršūnėje - simbolinė 
Betliejaus žvaigždė

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Lietuvos pareigūnai tarptautinėje viešumoje
Sąjūdžio atstovai darbininkų kongrese • V. Landsbergis Europos parlamente • Sv. Tėvo 

žodis darbininkams • Baltijos valstybių ambasados Prancūzijoje
Lietuvos sąjūdžio pirmi

ninkas Juozas Tumelis, išbu
vęs beveik savaitę Romoje 1991 
m. gruodyje, išvyko per Varšu
vą atgal į Vilnių. J. Tumelis 
buvo pakviestas svečiu į Romo
je vykusį Italijos krikščionių 
darbininkų sąjungos ACLI 
kongresą, kuriame, be atstovų, 
dalyvavo nemažai politinių 
veikėjų iš Italijos ir kitų pa
saulio šalių.

J. Tumelis turėjo progos tar
ti žodį kongreso dalyviam, 
juos pasveikinti Lietuvos var
du. Jis priminė, kad dabar žlu
gusią bolševikinę blogio impe
riją drauge sų kitais griovė ir 
lietuviai, per ištisus 50 okupa
cijos metų nepalaidoję vilties 
atgimti laisvei, nepriklauso
mybei, demokratijai ir krikš
čioniškam gyvenimui, neturė
dami jokių kitų ginklų, išsky
rus tiesą, dorų, laisvą žodį, 
tvirtą pasiryžimų.

Esame didžių įvykių liudi
ninkai, sakė J. Tumelis, griu
vo Berlyno siena, geležinė už
danga, laisvėja valstybės ir 
tautos. Europoje švinta nauja 
era, nors dar liko daug netei
sybės, nesantaikos ir vargo. 
Bet visi viliamės, kad po jų dau
giau nebeklaidžios komunizmo 
ir neteisybės šmėklos, o visos 
laisvėjančios valstybės ir tau
tos susirinks į savo gimtuosius 
namus - Europą.

Esame dviejų šimtmečių, 
dviejų epochų sandūroje, kal
bėjo Lietuvos sąjūdžio pir
mininkas ir priminė didžiojo 
prancūzo Andre Malraux žo
džius: “Arba XXI-asis šimtme
tis bus krikščioniškas, arba jo 
iš viso nebus”. Mes visi - nuo 
Viduržemio iki Baltijos, nuo 
Pirėnų iki Uralo, pažymėjo 
Juozas Tumelis, padarysime 
viską, kad jis būtų taikus, tei
singas ir krikščioniškas.

Grėsmė Lietuvai
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas Vytautas 

lijono deficitas, kurio dabar 
neužtenka išlaidoms padengti. 
Lėšų reikėtų ieškoti kanadie
čių santaupose, bankų taupy
mo sąskaitose pakilusiose iki 
$450 bilijonų.

Pasitarimo dalyviai nori at
statyti taupytojų pasitikėjimą 
savo vyriausybėmis ir pačia 
Kanada. Tačiau nė vienas iš 
jų neužsiminė, kad tikroji ga
minių nepirkimo priežastis yra 
per aukštos jų kainos. Dėl to 
užsidaro arba yra mažinami

(Nukelta į 9-tą psl.)

Landsbergis, kalbėdamas Stras- 
burge, perspėjo Vakarus, kad 
Raudonoji armija ir sovieti
niai komvhi Tai gali bandy
ti įvykdyti perversmą Lietu
voje. Ragino Vakarų valsty
bes užtikrinti Lietuvos saugu
mą. Pavojus iš Rytų Lietuvai 
anaiptol nėra išnykęs, sakė 
Landsbergis ir priminė, kad 
sovietų kariuomenė tebėra 
Lietuvoje, kad kariuomenės 
vadovybė pranešūsi, jog iš 
Lietuvos nepasitrauks, net 
jei Maskva įsakytų.

Landsbergis pažymėjo, kad 
fašistai buvusioje Sovietų Są
jungoje stiprėja, skleidžia min
tį, esą Baltijos šalys daran
čios žalų Sovietų Sąjungai. Tu
rint prieš akis galimą grėsmę, 
Vakarai turėtų užtikrinti Lie
tuvos saugumų konkrečiais 
veiksmais. Šalių saugumo ne
gali užtikrinti nei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, nei kitos tarp
tautinės organizacijos. Rei
kia, kad tuo pasirūpintų vy
riausybės. V. Landsbergis bu
vo nuvykęs į Strasburgą Tarp
tautinės Paneuropos unijos 
kvietimu 1991 m. gruodyje. Jis 
kalbėjo ir privačiai per susi
tikimą su šios unijos atstovais.

Žodis darbininkams
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 

Šv. Petro bazilikoje susitiko su 
15.000 Italijos darbininkų 
krikščioniškųjų sąjungų ACLI 
atstovų, dalyvaujančių aštuo
nioliktajame savo kongrese. 
Tarp kongreso svečių buvo du 
Lietuvos atstovai - Lietuvos 
sąjūdžio pirmininkas Juozas 
Tumelis ir mokytoja Dalia Čio- 
žytė, kurie dalyvavo kongreso 
susitikime su Šv. Tėvu.

Kreipdamasis į krikščionių 
darbininkų sąjūdžių atstovus, 
Jonas-Paulius II pagyrė jų pa
siryžimą ugdyti darbo pasau
lyje krikščioniškąsias verty
bes, pasidžiaugė, kad savo so
cialinėje, ekonominėje, prof
sąjunginėje ir politinėje veik
loje jie semiasi įkvėpimo iš 
Kristaus Evangelijos ir K. 
Bendrijos socialinio mokslo, 
matydami Kristuje raktą mo
derniojo pasaulio problemom 
spręsti.

Popiežius ragino krikščio
nis darbininkus drąsiai įsipa
reigoti ginti žmogaus gyvybę 
kiekviename gyvenimo tarps
nyje, rūpintis, kad būtų tei
singai vertinami modernio
sios technologijos atradimai, 
kad jie netaptų stabais. Taip 

pat skatino rūpintis, kad ne
išardoma santuoka- besire
miančiai šeimai būtų grąžinta 
jai skirta vieta socialiniame 
gyvenime.

Galop Šv. Tėvas kvietė krikš
čionis darbininkus nuoširdžiai 
ir broliškai priimti į savo tar
pą ateivius. Krikščioniškosios 
dvasios subrandinti, - sakė Jo
nas-Paulius II audiencijos da
lyviam, - jūs esate pašaukti 
puoselėti socialiniame gyveni
me nekintamas moralines ir 
etines vertybes, kurios sudaro 
civilizuoto žmonių sugyvenimo 
ir socialinės veiklos pagrin
dą . Jis įsakmiai pabrėžė, kad 
tikrai civilizuota valstybė ne
gali neatsižvelgti į moralinių 
vertybių būtinumą visuomeni
niame gyvenime.

Baltijos valstybių 
prezidentai Paryžiuje

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aukščiausiųjų tarybų pirmi
ninkai - Landsbergis, Gorbu
novas ir Ruitelis 1991 m. gruo
džio pradžioje Eliziejaus rū
muose, Paryžiuje, dalyvaujant 
Prancūzijos respublikos prezi
dentui Mitterand’ui, iškilmin
gai pasirašė Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo Pary
žiaus chartiją.

Prezidentas Mitterand’as šia 
proga išreiškė viltį, kad trys 
Baltijos valstybės bus greitai 
priimtos į Europos tarybą, ku
riai lemta atlikti svarbų vaid
menį Europos šalių konfedera
cijos kūrimo procese.

Baltijos valstybių aukščiau
siųjų tarybų pirmininkai, pa
reiškė Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos troškimą veiksmingai da
lyvauti demokratiškos Europos 
kūrime; pažymėjo, kad Balti
jos kraštai, pasirašydami Pa
ryžiaus chartiją, gerai supran
ta prisiimamus įsipareigoji
mus ir yra pasiryžę juos kruopš
čiai vykdyti.

Prieš iškilmes Eliziejaus rū
muose trijų Baltijos valsty
bių užsienio reikalų ministe
rial perėmė patalpas, kuriose 
laikinai įsikūrė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ambasados Pa
ryžiuje. Šias laikinas patal
pas baltiečiam parūpino Pran
cūzijos vyriausybė, belaukiant 
dienos, kai jiem bus sugrąžin
ti senųjų diplomatinių atsto
vybių namai, kuriuos neteisė
tai pasisavino sovietai.

Baltijos valstybių vadovai 
Paryžiuje susitiko ir su Pran
cūzijos parlamento bei senato 
pirmininkais Fabius ir Poher, 
turėjo ir kitų pasimatymų. Kor.

Iš prelato Lado Tulabos Ro
moje gautas pranešimas 1991. 
XII.26 apie reikšmingą Šv. Tė
vo Jono-Pauliaus II kalėdinę 
dovaną Lietuvai, būtent hierar
chinį Lietuvos Katalikų Bend
rijos pertvarkymą lietuvių tau
tai palankia linkme. Praneši
me sakoma, kad Šv. Tėvas Jo
nas-Paulius II oficialiu apaš
taliniu raštu, datuotu 1991 m. 
gruodžio 24 d., paskelbė naują 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos sudarymą.

Pijus XI 1926 m. balandžio 4 
d. apaštaline konstitucija “Li- 
tuanorum gente” įsteigė pir
mąją Lietuvos bažnytinę pro
vinciją su metropolija Kaune 
ir keturiomis sufraganinėmis 
vyskupijomis — Kaišiadorių, 
Telšių, Panevėžio ir Vilkaviš
kio. Dabar Jonas-Paulius II pa
skelbė naują Lietuvos bažnyti
nės provincijos santvarką su 
dviem metropolijom — Vil
niaus ir Kauno bei keturiomis 
sufraganinėmis vyskupijomis: 
dviem prie Vilniaus (Kaišia
dorių ir Panevėžio) ir dviem 
prie Kauno (Telšių ir Vilka
viškio).

Taigi tai, ko Lietuvoje ir iš
eivijoje pasklidę lietuviai lau
kė ir kartais nekantraudami 
niurnėjo (kad Vilniaus arki
vyskupija būtų priskirta prie 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos), įvyko, nes atsirado galimy
bė tai įvykdyti, kai Lietuva vėl 
atgavo politinę nepriklauso
mybę.

Vilniaus arkivyskupija tapo 
ne tik priskirta prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos, bet ir 
padaryta metropolija su dviem 
sufraganinėm vyskupijom, su 
pirmaujančiu vaidmeniu kraš
te, kaip dera sostinei.

Nauju arkivyskupu ir metro

Jo Ekscelencija arkivyskupas AUDRYS BAČKIS, paskirtas Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu
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Klestėjusi veikla pradėjo blėsti
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Nafta ir sovietai Jemeno dykumoje

Sovietinė naftos naudojimo technika labai atsilikusi
Didžiosios paslapties koncertas 
įspūdingas prieškalėdinis renginys 
Operos žvaigždė domisi Lietuva 

Arnoldas Voketaitis ketina pastatyti operą Kaune

politu Vilniuje Šv. Tėvas pa
skyrė Audrį Bačkį, iki šiolei 
pronuncijų Olandijoje. Žodžiu, 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II da
vė Lietuvai tai, ko vargu ar ga
lėjome tikėtis, padarė tai, kas 
mūsų sąlygose buvo galima.

Nelengvi uždaviniai
Lietuvos pasiuntinybė prie 

Šv. Sosto pranešime spaudai 
sako: “Paskirdamas jį (A. Bač
kį) šioms labai svarbioms bei 
atsakingoms pareigoms, Šven
tasis Tėvas dar kartą parodė, 
jog gerai pažįsta ir supranta 
ne tiktai Lietuvos Bažnyčios, 
bet ir mūsų valstybės ir jos gy
ventojų susirūpinimą seno
sios sostinės problemomis.

Naujojo arkivyskupo užda
viniai nebus lengvi. Nuo. am
žių sudėtingai susipynę reli
giniai, tautiniai bei politiniai 
reikalai laukia sprendimų. 
Kartu su kitais Lietuvos vysku
pais jis turės prisidėti prie mū
sų krašto Bažnyčios atnaujini
mo ir sustiprinimo”. (...)

“Turime suprasti, kad kai 
kurie nuo senų laikų egzista
vę konfliktai negalės būti grei
tai ir lengvai išspręsti. Tačiau 
visi, lietuviai ir kitataučiai, 
gali pasitikėti naujojo arki
vyskupo gera valia ir objekty
vumu”.

Palankumo mostas
Tai dabartinio Šv. Tėvo Jono- 

Pauliaus II mostas, rodantis di
delį jo palankumą Lietuvai, 
tai kalėdinė dovana lietuvių 
tautai. Be to, pažymėtina ir tai, 
kad naujasis Vatikano nunci
jus arkiv. Mullor Justo Garcia, 
skirtas visom trim Baltijos 
valstybėm, gyvens Vilniuje. 
Rygoje Vatikanas nunciatūrai

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Nepatenkinti Rusijos ortodoksai
Jie protestuoja prieš Katalikų Bendrijos vyskupų paskyrimą, 
parapijų steigimą. Apie tai katalikų vyskupų sinode Romoje kalbėjo 

kardinolas Angelo Sodano

Lietuviškosios išeivijos ateitis
Klestėjusi veikla blėsta — mirė jau daug sambūrių, didėja veiklos spragos daugelyje sričių. 

Neleiskime sunykti spaudai, nes kai ji sunyks, visas lietuviškasis gyvenimas sunyks

1991 m. gruodžio 6 d. Vatika
ne pasibaigė pirmasis neeili
nio vyskupų sinodo Europos 
klausimais tarpsnis. Devyniuo
se pilnaties posėdžiuose savo 
pranešimus perskaitė net 120 
sinodo dalyvių. Gruodžio 6 d. 
posėdyje pagrindinį prane
šimą skaitė Vatikano valsty
bės sekretorius kardinolas 
Angelo Sodano. Jis gvildeno 
dvi pagrindines temas: tiky
binių struktūrų atkūrimą Rytų 
Europoje ir Rytų apeigų kata
likų bendruomenių atgimimą.

Šv. Tėvas, kaip visuotinės 
Katalikų Bendrijos ganytojas
- kalbėjo kardinolas Sodano,
- jautė pareigą sudaryti pa
lankias sąlygas Rusijoje ir Si
bire gyvenančių katalikų dva
siniam aptarnavimui. Iki 1917 
m. bolševikinės revoliucijos 
veikė katalikų tikybinės struk
tūros, apimančios visą anuo
metinės Rusijos teritoriją. Jau 
1783 m. buvo įsteigta Mohilio- 
vo arkvyskupija, kuriai, tarp 
kitų, buvo pavaldus ir Maskvos 
dekanatas. Po revoliucijos se
kę septyni dešimtmečiai žiau
raus tikinčiųjų persekiojimo 
ne tik sugriovė buvusias tiky
bines struktūras, bet ir pa
keitė bendruomenių pasiskirs
tymą topografiniu požiūriu: 
daugelis katalikų iš europi
nės Rusijos dalies buvo depor
tuoti į Sibirą. Todėl nenuo
stabu, kad Sovietų Sąjungoje 
grąžinus religinę laisvę ir už
mezgus diplomatinius santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vatikano, naujasis nuncijus 
arkivyskupas Colasuonno visų 
pirma pradėjo lankyti Rusi
jos ir Sibiro platybėse išsi
barsčiusias katalikų bend
ruomenes. Nustačius jų padėtį 

AfA 
LIDIJAI RADZEVIČIŪTEI- 

LAWLESS 
mirus,

jos tėvus - LEONĄ ir ONĄ RADZEVIČIUS su šeima, 
vyrą KEN su šeima giliai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

MYLIMAI DUKRELEI
mirus,

didžiam liūdesy likusius - ONUTĘ ir LEONĄ 
RADZEVIČIUS, sesutes ir brolį nuoširdžiai užjau
čiame -

Irena ir Antanas Patašiai

PADĖKA
Mūsų mylimai ir nepamirštamai mamai

a.a. KOTRYNAI RUKŠIENEI
ramiai mus palikus 1991 m. gruodžio 2 d., 

nuolankiai dėkojame pirmiausia gerajam Dievui už tokį ilgą, 
garbingą, pilną vargų ir bandymų amžių. Ypatinga padėka 
jos sūnui ir mūsų broliui kun. Petrui, atskridusiam iš Brazi
lijos ir suteikusiam ligonių sakramentus, atlaikiusiam Mišias 
ir atlikusiam laidotuvių apeigas.

Taip pat dėkojame klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, ir kun.-Vidmantui 
Kareckui už koncelebracines Mišias. Ačiū mamos vaikaitei 
Aldonai Remeikaitei už laidotuvių tvarkymą, tretininkams už 
ypatingą pagerbimą ir visiems, kurie dalyvavo šermenyse, 
Mišiose ir laidotuvėse. Taip pat dėkojame visiems, kurie 
reiškė užuojautą raštu ar žodžiu ir skyrė aukas Mišioms už 
mamos vėlę.

Pilni prisikėlimo vilties - sūnūs, dukros, marčios, 
žentai ir vaikaičiai

ir sudarius atitinkamas sta- 
talikiškų administratūrų įstei- 
ti tris katalikų apaštalines ad- 
ministratūras: Rusijos, Sibiro 
ir Kazachstano. Vyskupų pa
siuntimo į Rusiją negalima lai
kyti kėsinimusi į Ortodoksų 
Bendrijos vientisumą, nes ka
talikiškų administratūrų įsei- 
gimu jokiu būdu nesiekiama 
sudaryti alternatyvą ortodok
sų struktūroms, norima tik su
daryti palankias sąlygas šioje 
plačiojoje teritorijoje gyve
nančių katalikų sielovadai.

Ypatingą dėmesį reikia skir
ti būklei, kuri susidarė Ukrai
noje ir Rumunijoje atgijus Ry
tų apeigų katalikų unitų bend
rijoms, - pažymėjo kardinolas 
Sodano. Svarstant šį klausimą 
negalima užmiršti, kad Unitų 
Bendrija Ukrainoje 1946, Ru
munijoje 1948 m. buvo valdžios 
uždraustos, o visas jų turtas
- maldos namai, vienuolynai ir 
kita buvo atiduoti ortodok
sams. Todėl ir dabar pasireiš
kianti nesantaika dažniausiai 
kyla iš ortodoksų nenoro grą
žinti Rytų apeigų katalikams 
jų teisėtą turtą. Apaštalų Sos
tas dėjo daug pastangų, kad 
būtų sutvarkyti klausimai, su
siję su unitų bendrijų atstei- 
gimu. O dėl šių pastangų ne
sėkmės visų pirma reikėtų kal
tinti kai kuriuose sluoksniuo
se per pastaruosius dešimtme
čius įsitvirtinusią klaidingą 
nuostatą, kad Unitų Bendrija 
mirė visiems laikams. Dėl to,
- pažymėjo baigdamas kardi
nolas Sodano, - tėra tik vienas 
kelias dabartiniams nesutari
mams išspręsti, būtent eku
meninio dialogo ir krikščio
niškos brolybės kelias. Kor.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ne visada ir ne visi linkėji
mai ar viltys išsipildo, bet di
džiausias mūsų troškimas — 
laisvė Lietuvai 1991 m. tapo 
tikrove. Lietuva — tai išeivijos 
šaknys, tai tūkstantmečio 
ąžuolo liemuo, kurio šakos 
yra pasisklaidžiusios po pla
tųjį pasaulį. Kai tėvynėje siau
tė smurtas ir žvangėjo vergi
jos pančiai, mūsų tautos kil
niausioji šaka merdėjo Sibiro 
taigose, o dalis išvengusių ver
gijos pasiekė laisvąjį pasaulį. 
Po ilgos ir skaudžios odisėjos, 
per karo ugnį, bombardavi
mus, po stovyklinio gyvenimo 
problemų ir gyvenimo neži
nios baimėje, — pagaliau hu
maniški kraštai priėmė pabė
gėlius ir jiems davė pastogę 
bei pilnateisių piliečių pri
vilegijas ir laisves.

Klestėjimo laikotarpis
Š. Amerikos žemyne sukles

tėjo išeivija su savo gausia 
spauda, organizacijomis, litua
nistinėmis mokyklomis, dainų 
ir šokių ansambliais, dramos 
teatrais ir net opera. Neatsi
liko tolimoji Australija, Pietų 
Amerika ir negausūs Vokieti
jos bei kitų Europos kraštų 
lietuviai, iki šios dienos lais
vajame pasaulyje išlaikę vie
nintelę lietuvišką Vasario 16 
gimnaziją.

Lietuviškos parapijos gaivi
no išeivių dvasią, teikdamos 
galimybę Dievą garbinti savo 
gimtąja kalba, lietuviškai 
melstis, giedoti lietuviškas 
giesmes. Išeivių lėšomis pa
statytos šventovės ir įvairūs 
lietuviški pastatai, pamink
lai, kryžiai šimtmečiams įam
žino lietuviškosios išeivijos 
istoriją. Žodžiu, lietuviškoji 
išeivija klestėjo, darbavosi 
ir visomis jėgomis kovojo už 
Lietuvos laisvę, organizuoda
ma įspūdingas demonstraci
jas, lankydama įtakingus as
menis, rašydama šimtus peti
cijų ir protestų.

Pagaliau . .. pagaliau Lie
tuva ir vėl laisvųjų pasaulio 
valstybių šeimos pilnateisė 
narė, atstovaujama ir Jungti
nėse tautose, ir kitose tarp
tautinėse organizacijose. Pa
saulinės olimpiados komitetas 
jau pripažino Baltijos valsty
bių sportininkus ir pakvietė 
juos dalyvauti su savo valsty
bių vėliavomis 1992 m. vasa
ros ir žiemos olimpiadoje. Jau 
nebereiks baltiečių sportinin
kams slėpti ašarų, kai medalių 
įteikimo čempionams metu 
grojamas vergiją simbolizuo
jantis “himnas”. Taigi prabė
gantys metai atnešė didžiau
sią džiaugsmą ir laimėjimą, 
mūsų širdžių troškimo išsipil
dymą ir mūsų pastangų apvai
nikavimą.

Aišku, tikroji beatodairiška 
kova vyko pačioje Lietuvoje, 
rizikuojant laisve ir gyvybe, 
paskelbiant nepriklausomybę, 
kai aplink siautėjo brutalūs 
sovietiški tankai. Bet ir iš
eivija nenuleido rankų. Jos 
nuolatinis klabenimas į pa
saulį valdančių institucijų 
duris nebuvo bereikšmis, nes 
kėlė balsą už tuos, kurie bu
vo priversti tylėti. Išeivijos 
veikla turėjo didelę propagan
dinę vertę, kuri moderniame 
gyvenime dažnai atlieka lem
tingą vaidmenį.

Grėsmingi ženklai
Atsigręžkime dar į 1991 m. 

pradžią. Lietuva jau laisva, 
bet išeivijoje pradeda reikštis 
menkėjimo ir silpnėjimo grės
mė. Kadaise didelio tiražo pe
riodinė spauda jau išgyvena 
krizę, praranda ir skaitytojus, 
ir dalį bendradarbių. Tiek di
džiosios organizacijos, tiek 
spauda nesusilaukė prieaug
lio iš naujųjų kartų, o vyres
niems prenumeratoriams ir 
bendradarbiams pasitraukus 
į amžinybę, niekas nepapildo 
jų eilių.

Ar išeivija yra pasmerkta 
žlugti? Kai po Antrojo pasau
linio karo į laisvuosius kraš
tus suplaukė savo tėvynes pra
radę pabėgėliai, jie Amerikos 
žemyne rado jau gerai veikian
čią ir susiformavusią lietuviš
ką visuomenę su savo švento
vėmis, klubais, teatrais, cho
rais, organizacijomis ir spau
da. Atvykėliai netrukus viską 
perėmė į savo rankas, praplė
tė spaudą, įsteigė naujus laik
raščius, naujas organizacijas, 
mokyklų tinklą ir vadovėlių 

leidimą. Su jais atvyko rašy
tojai, poetai ir muzikai, net 
visas 1940 m. Vilniuje kompo
zitoriaus Alfonso Mikulskio 
įsteigtas Čiurlionio ansamb
lis. Vokietijos tremtinių sto
vykloje įsisteigusi čikagiškė 
“Dainava” ilgus metus džiugi
na visuomenę originaliais ir 
didelio masto renginiais. Lie
tuvių opera stebina net ir ame
rikiečius profesionalus. Kliv- 
lando “Grandinėlė”, Toronto 
“Aro” choras, “Volungė”, “Ait
varo” ir “Aukuro” teatrai, a.a. 
Ryto Babicko įsteigtas Kliv- 
lando vyrų oktetas, daugybė 
įvairių choro ir šokių grupių 
tapo išeivijos visuomenės gy
vastingumo gražiausiomis ap
raiškomis. Bet kas bus rytoj?

1991 m. spalio 27 d. visuoti
nio narių susirinkimo nutari
mu LTM Čiurlionio ansamblis 
nutraukė savo pusšimčio me
tų veiklą, palikdamas gilią 
spragą mūsų kultūriniame ir 
muzikiniame gyvenime. Pa
grindinė priežastis — jaunes
nio prieauglio stoka. Taip pat 
nustojo veikęs Klivlando vyrų 
oktetas, Algirdo Bielskaus 
puikus “Uždainuokim” vyrų 
vienetas. Nežinioje dingo ka
daise populiarūs ir daug vai
dinę Klivlando dramos teatrai, 
mirus jų vadovams ar išsikė
lus į kitus miestus. Žurnalai 
“Karys” ir “Aidai” jau persi
kėlė į Lietuvą. Redakcijos 
skundžiasi sunkėjančia spau
dos finansine padėtimi, pašto 
išlaidų didėjimu, skaitytojų 
mažėjimu. Kas bus toliau? Li
tuanistinėse mokyklose mažė
ja mokinių skaičius, nors lie
tuviško prieauglio yra pakan
kamai joms užpildyti. Nejaugi 
esame pasmerkti išnykti, kaip 
“dūmas blaškomas vėjo”?

Kas bus toliau?
Visais laikais išeivijos bu

vo reikalingos savo gimtie
siems kraštams. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę 1918 
m., tuometinė išeivija labai 
prisidėjo prie jos finansinės 
gerovės, platindama Lietuvos 
iždo paskolos lakštus, siųsda

Audrys Bačkis - Vilniaus arkivyskupas
(Atkelta iš 1-mo psl.)

turi nuosavas patalpas, o Vil
niuje reikia jas nuomoti. Tai 
irgi Vatikano palankumo Lie
tuvai ženklas, prisidedantis 
prie kitų ženklų, parodytų dau
geliu atvejų. Su lenko Jono- 
Pauliaus II atėjimu į popie
žiaus sostą Lietuvos reikalai 
rado didžiausią palankumą bei 
supratimą. Pradžioje lietu
viai, išgirdę apie Karolio Voj
tylos išrinkimą popiežiumi, 
nuogąstavo ir manė, kad Vati
kane pasireikš prolenkiška po
litika. Įvyko betgi priešingai 
— laimėjo apaštalinis teisin
gumas, krikščioniška ganytoji- 
nė dvasia.

Lietuviai dabar turėtų rasti 
tinkamas dėkingumo formas, 
išreiškiančias jų džiaugsmą 
Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II už 
tokį palankumą Lietuvai, mal
domis remti jo apaštalinius 
darbus ir laukti jo apsilanky
mo Lietuvoje, kur galėtų pasi
reikšti visos tautos triumfuo
jantis dėkingumas Kristaus 
Vietininkui.

Gimęs Lietuvoje, dirbęs svetur
Maldomis ir gerais linkėji

mais reikia palydėti ir arkivys
kupą metropolitą Audrį Bač- 
kį, kuriam teko sunkios Lietu
vos sostinės ir arkivyskupijos 
Ganytojo pareigos. Jo amžius 
(54 metai) ir plati patirtis kal
ba apie jo pajėgumą tom parei
gom.

Audrys-Juozas Bačkis yra 
buvusio Lietuvos diplomato ir 
diplomatijos šefo dr. Stasio 
Bačkio ir Onos (Galvydytės) sū
nus, gimęs Kaune 1937 m. Gy
venimo aplinkybės taip susi
klostė, kad jis augo Prancūzi

MYLIMAI SESUTEI

AfA 
OLGAI STRĖLIENEI

mirus Lietuvoje,
VALĘ MOTUZIENĘ ir jos šeimą giliai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

Eleonora ir Jurgis Skardžiai Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

ma simboliškas ir konkrečias 
dovanas. Tačiau ir nepriklau
somybės metais išeivijos veik
la nesilpnėjo. Ji tik save stip
rino dažnomis išvykomis į Lie
tuvą, gastrolių mainais, lietu
vių kalbos kursų lankymu, o 
tuo tarpu toliau energingai 
veikė draugijos, dainavo cho
rai, vaidino teatrai, vyko su
važiavimai ir konferencijos, 
klestėjo spauda. Kas pakirto 
dabartinę išeiviją? Kodėl to
kia idealizmo stoka ir apatija?

Šio žemyno tradicinis “Kalė
dų sezonas” veikia ir mus. 
Lakstome po krautuves, pirki- 
nėdami dovanas, dažnai pado
vanodami ir nereikalingą 
daiktą, nes kartais nežinome, 
ką dovanoti tam, “kuris visko 
turi”. Ar nebūtų gražu šiais 
metais “pašnipinėti”, kas ko
kio laikraščio neprenumeruo
ja ir jį užsakyti? Tai būtų iš
tisus metus lankanti ir vertin
ga dovana. Turime ir lietuviš
kų knygų, kurių net ir men
kiausio tiražo neišperkame, o 
Lietuvoje kelių dešimčių tūks
tančių tiražo knygas žmonės 
išgrobsto per kelias dienas. 
Ar tai yra išeivijos kultūrin
gumo matiklis? “Tik laukiniai 
laikraščių neskaito” — buvo 
šūkis neprikl. Lietuvoje. Aiš
ku, tiems, kurie šias eilutes 
skaito, tai negali būti taiko
ma, bet jie gali pasinaudoti 
patarimu savo draugams ar ar
timiesiems užsakyti lietuvišką 
laikraštį.

Ką planuojame 1992 me
tams? Kaip ryžtamės dirbti 
Lietuvos labui ir išeivijos 
tolimesnei gerovei? Abu fron
tai svarbūs ir reikalingi. To
dėl neturime teisės pasiduoti 
apatijai, padejuoti ir nieko 
nedaryti. Remkime savo spau
dą, skatinkime jaunimą lan
kyti lietuviškas mokyklas, pa- 
siryžkime savo darbu, auka ir 
elgesiu sugrąžinti išeiviją į 
renesansinį žydėjimą. Turime 
ir išteklių, ir talentų, tik 
reikia pastangų, geros valios 
ir idealizmo. Neleiskime mū
sų spaudai bankrotuoti, nes 
tada bankrotuos ir mūsų dva
sia.

Žuvusiems Lietuvos parlamento gynėjams Vilniuje ir Medininkų aukoms 
prisiminti ir pagerbti 1991 m. Vėlinių dienų Petras Regina nuosavos že
mės kalnelyje, netoli Gananoque, Ont., pastatė meniškų savo darbo kry
žių, padarydamas pradžių numatomam naujam “kryžių kalnui” už Lietuvos 
riby Nuotr. P. Reginos

AfA 
dr. STASYS PACEVIČIUS,

mylimas vyras, tėvas ir senelis, mirė prieš dvylika metų. 
Prašome visų prisiminti velionį.savo maldose.

Liūdinti šeima

AfA 
ALDONAI PARŠELIŪNIENEI,

Anapilio moterų būrelio narei, 
mirus,

jos vyrą JONĄ, sūnų MARIŲ giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

joje, kur baigė pradinį ir vidu
rinį mokslą 1954 m., įstojo Šv. 
Siulpicijaus kunigų semina- 
rijon, 1957 m. persikėlė Šv. Ka
zimiero kolegijon Romoje, kur 
studijavo teologinius mokslus 
Gregoriniame universitete ir 
juos baigė licenciato laipsniu. 
Kunigu įšventintas 1961.III.18.

Kai jo studijų draugai, tapę 
kunigais, grįžo į savo gyvena
mus kraštus dirbti sielovadoje, 
kun. Audrys tęsė studijas dip
lomatinėje Vatikano akademi
joje, kurias baigė 1964 m. Sa
vo studijas jis apvainikavo Ka
nonų teisės daktaro laipsniu 
Laterano universitete ir pra
dėjo diplomatinę tarnybą Va
tikano nunciatūrose — Filipi
nuose, Kostarikoje, Turkijoje, 
Nigerijoje. 1973 m. perkeltas 
į Romą dirbti Vatikano valsty
bės sekretoriate Viešųjų reika
lų tarybos pasekretoriu. Per 
keletą metų gerai susipažino 
su Vatikano įstaigų darbu ir 
buvo paskirtas pronuncijumi 
Olandijai.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, kai iškilo Vatikano 
diplomatinių santykių su Lie
tuva atnaujinimas, daugelis 
manė, kad nuncijumi į Vilnių 
bus paskirtas arkiv. A. Bačkis. 
Tas gandas nepasitvirtino, bet 
pasitvirtino kitas, būtent jo 
kandidatūra į Vilniaus arki
vyskupo sostą. Plačiai sklido 
žinia, kad jo paskyrimo pagei
dauja Lietuvos, ypač Vilniaus, 
kunigai. Dabar belieka dėkoti 
Šv. Tėvui už jo paskyrimą ir 
tikėtis, kad ateityje kurią nors 
dieną jis įžengs Vilniaus arki- 
katedron ne tik su arkivyskupo 
metropolito mitra, bet ir su 
kardinolo purpura. Inf.

AfA 
LYDIJAI RADZEVIČIŪTEI- 

LAWLESS 
mirus,

vyrą KEN, dukreles, tėvus - ONĄ ir LEONĄ RADZE
VIČIUS, brolį ANDRIŲ, sesutes - LAURĄ ir LINDĄ, 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir šią skausmo valandą kartu liūdime -

kun. Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai 
Loreta ir Andrius Dalindos

PADĖKA
Mirus mūsų mylimam tėvui 

a.a. JUOZUI MILIUŠIUI
Kanadoje, savo ir sesers Valės (Lietuvoje) vardu reiškiu 
nuoširdžiausią padėką Vincui ir Onutei Naruševičiams už 
jų nuolatinę globą ir rūpestį tėvui būnant senelių namuose 
ir laidotuvių metu. Be to, jiems priklauso ypatinga padėka 
už man suteiktą globą ir paramą esant čia Kanadoje. Tai 
nuolat liks mano širdyje.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju: p.p. Rastapkevičių, Jocių, 
Ciparių, Kekių, Paketurų šeimoms ir Stasei Gaidauskienei, 
kurie tėveliui visuomet padėdavo ir palydėjo įamžino poilsio 
vietą. Taip pat nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir visoms 
ponioms už atneštus užkandžius ir paruošimą.

,. x Dėkinga - duktė Izabelė
Lietuva

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.



Užjūrio tautiečiai Lietuvoje
Mons. JUOZAS ANTANAVIČIUS

Ant mano stalo laiškas iš 
Montrealio, kuriame Nekaltai 
Pr. Marijos vienuolijos sesuo 
Paulė rašo: “Štai jau trys sa
vaitės, kai atsisveikinau su Lie
tuva, bet niekaip negaliu išsi
laisvinti - sapnuose vis Lie
tuva”.

Tikrai, praėjusią vasarą bū
ta daug svečių iš užjūrio, ku
rie lankėsi Lietuvoje ir Pane
vėžyje, būta viešnių lietuvai
čių, kurios atvežė savo ilgesį 
ir gerą širdį. Ačiū Jums, sese
le Paule, sesele Igne, sesele 
Margarita, ponia Rasa Razgai- 
tiene, ponia Angele Nelsiene, 
kad jūs “sapnavote Lietuvą iš 
tolo”. Už tai mes pr. vasarą ga
lėjome jus matyti čia savo tar
pe besidalijančias savo peda
gogine, sociologine patirtimi, 
praktika ir išsilavinimu mo
kyklose, katechetų pamokose, 
susitikimuose su jaunimu ir 
pedagogais, o svarbiausia - 
pasidalinote savo širdimi ir 
meile Lietuvai, pagyvinote 
dvasinį atgimimą.

Per 50 metų lietuviui čia 
prievarta buvo brukama sovie
tinė “kultūra”, kuri iš žmogaus 
nereikalavo atvirumo ir nuo
širdumo, vertė dar daugiau už
sidaryti ir veidmainiauti. Ji 
atsibodo visiems nepaprastai, 
todėl šiandien kiekvieną domi
na bet kokia naujovė, ir kiek
vienas žmogus, kuris atvyksta 
iš Vakarų pasaulio. Gaila, kad 
ne visų atvykstančių ar čia jau 
įsikūrusių tikslai ir planai yra 
be dėmės. Neveltui prof. Vy
tautas Landsbergis, kalbėda
mas per televiziją (1991.IX.22) 
yra pasakęs: “Manau, kad mo
kėsime skirti bendradarbia
vimą nuo įsipainiojimo; jį rei
kia skirti”. Gaila, kad ir patys 
čia, tėvynėje, ne visi moka įver
tinti ir perprasti svečius, būti 
taurūs, laikytis savo žodžio.

Jau turime Panevėžyje kai 
ką ir viešnioms bei svečiams 
parodyti. Su malonumu ir pa
reiga lydėjau viešnias į kata
likiškąją mergaičių žemės ūkio 
mokyklą, katalikiškos mokyk
los pirmąsias klases, vaikščio
jome ir bendravome su katali
kiško vaikų darželio, vaikų 
globos namų vaikučiais ir auk
lėtojomis. Spindėjo vaikučių 
akys, kai seselė Paulė dalino 
kanadietiškus saldainiukus, 
vis žiūrėdama, ar maišelio dug
no dar nesimato. Apvažiavo
me mokyklas, kuriose tenka 
dirbti: iki “pervargimo kal
bėjo moksleiviams, susipaži
no su Panevėžio “Caritas” 
veikla.

Klausiausi seselės Paulės su
sitikime su Panevėžio 14-tos 
vid. mokyklos mokytojais bei 
mokiniais ir negalėjau atsi
stebėti. Juk ji, nors ir kilusi iš 

Seselė PAULĖ iš Kanados Montrealio Panevėžio Vaikų namuose dalina 
kanadiškus saldainius 1991 m. vasarą

| ŠVKAL'ĘDŲ džiaugsmas

M teveda Jus, mieli tautiečiai, į Naujus 
metus ir per visą gyvenimą —

Kun. Vidmantas Kareckas
Lietuva, Vaškų parapija

Stasys ir Daniela Lozoraičiai ** 
kartu su visais

Lietuvos ambasados Vašingtone 

bendradarbiais labai nuoširdžiai linki 
džiugių švenčių, laimingų Naujų metų ir 

dėkoja visiems, parėmusiems ambasadą.
‘S Vašingtonas, 1991 "Šs-

Dambavos parapijos netoli Pa
nevėžio, bet augusi ir bren
dusi kitokioje aplinkoje, ne
matė mūsų vargo, kančių ir prie
spaudos, o tačiau jos reikalų 
supratimas taip artimas mūsa- 
jam, kad ir jaunuolis, ir suau
gęs, ir pagyvenusi katechete 
lingavo galva, pritardama ir 
šypsojasi, tarytum klausdama: 
“Iš kur Jūs visa tai žinote?”

Tačiau man atrodo atsakymo 
nereikia toli ieškoti. Šitų visų 
lietuvaičių šaknys čia, išsva
jotoje tėvynėje. Juk katalikiš
kas tikėjimas formavo gyveni
mo supratimą, tą patį, kaip ir 
mūsų, o aukštas pedagoginis 
pasiruošimas, meilė tėvynei ir 
jaunimui išryškino tas teises, 
kurių mes nebemokame kar
tais pastebėti: “Kad Lietuva 
prisikeltų ekonomiškai ir dva
siškai, reikia, kad žmonės ne
gertų, kad nevogtų, kad visi 
dirbtų. Reikia, kad išmoktų bū
ti kitiems dėmesingi darbe ir 
gyvenime, atliktų gerai savo pa
reigas, būtų teisingi, laikytų
si savo žodžio, nes niekas ne
norės su mumis bendrauti.

Nevalia niekam save vadinti 
prarasta karta ir galvoti, kad 
kita karta bus geresnė, nes, jei
gu ši karta atsisakys pasikei
timo ir atsivertimo, tai sekan
ti karta niekuo nebus geresnė. 
Juk obuolys nuo obels netoli 
tenukrenta.

Gal vienas įdomiausių susi
tikimų įvyko seselės Ignės su 
Panevėžio aukštesniosios mu
zikos mokyklos ir Panevėžio 
pedagoginės mokyklos moks
leiviais bei pedagogais. Pilnu
tėlė salė jaunimo, daugiausia 
mergaičių, sutirpdė seselės 
kuklumą. Ji papasakojo kai ką 
apie save - kaip išmoko groti 
keliais instrumentais tėveliui 
to nenorint ir nežinant. Tapusi 
vienuole ji jaučiasi laiminga, 
nes niekur kitur nebūtų galėju
si tiek gero padaryti savo tau
tiečiams. Ji juk atsistojo ant sa
vo žemės. Ji - Gražina Marijo- 
šiūtė-sesuo Igne, Vytauto Ma- 
rijošiaus, Lietuvos valstybinio 
teatro dirigento, Hartfordo 
universiteto profesoriaus duk
tė, gimusi Panevėžyje. Tai pa
nevėžiečiams, ypač muzikos 
mylėtojams, buvo naujas atra
dimas.

Tą popietę gilų džiaugsmą 
pergyveno ir pedagogai, ir 
moksleiviai, manau, ir sesuo 
Igne, stovėdama tėvų žemėje. 
Dainos ir giesmės, jai jauni
mo skirtos, bei kukli gėlytė, 
tartum kalbėjo: čia Jūsų šak
nys, sveikos ir tvirtos Tėvynė
je, Panevėžio žemėje. Jos ir vėl 
Jus čia atves. Taigi ne sudiev, 
tik iki pasimatymo, o jaunose 
širdyse įvirpintos stygos kvies 
ilgai svarstyti Jūsų žodžius ir, 
tvirtai tikime, atneš vaisius.

Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos sesuo PAULĖ iš Kanados kalba Panevėžio mergaičių katalikiškos že
mės ūkio mokyklos mokinėms 1991 m. vasarą. Apačioje: seselė IGNĖ (viduryje) Panevėžio X mokyklos XII klasė
je. Kairiajame šone - mons. J. ANTANAVIČIUS

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Lietuvos ambasada 
Jungtinėse Tautose

Ji pradėjo veikti rugsėjo 17 
d., kai Lietuva tapo Jungtinių 
Tautų pilnateise nare. Amba
sada yra prisiglaudusi Lietu
vos generalinio konsulato pa
talpose Niujorke. Joje dirba 
5-ki tarnautojai be atlygini
mo. Ambasados veiklą finan
siškai parėmė Tautos fondas, 
skirdamas stambesnę pinigų 
sumą.

Jungtinių Tautų darbą at
lieka šeši komitetai. Norma
liai kiekviena valstybė turi 
turėti bent po vieną atstovą 
tuose komitetuose.

Iš Lietuvos pusės šiuo me
tu pirmajame politikos ir sau
gumo komitete darbuojasi Lie
tuvos užsienio reikalų vice- 
ministeris Gediminas Šekš- 
nys. Kaip svečias jis į oficialų 
delegacijos sąrašą nėra įtrauk
tas. Todėl jo veikla nėra ribo
jama. Aktyviai dalyvaudamas 
komitetų posėdžiuose, jis gali 
susipažinti su Jungtinių Tau
tų organizacija ir jos veikla.

Antrajame, ketvirtajame ir 
šeštajame pakaitom dirba Al
gimantas Gureckas. Sociali
nių humanitarinių ir kultūri
nių reikalų trečiajame komi
tete veikia Gintė Damušytė.

Penktajame komitete yra 
svarstoma ir vedamos dery
bos, kokio dydžio nario mo
kestį turėtų mokėti Lietuva 
ir jos kaimynės Latvija ir Es
tija. Pagal kai kuriuos apskai
čiavimus, Lietuvai tektų mo
kėti milijono dolerių metinį 
nario mokestį. Šiame komite
te darbuojasi Darius Sužie
dėlis.

Šalia šešių komitetų veikia 
keletas institucijų specialiems 
reikalams, pvz. pasaulinė svei
katos organizacija. Jos atsto
vai gruodžio 7-11 d.d. lankėsi 
Vilniuje aptarti ilgalaikio vys
tymosi programos sudarymą ir 
jos vykdymą Lietuvoje.

Šiuo metu ambasadai tenka 
rūpintis ir tinkamų patalpų 
įsigijimu ar nuomojimu. Vė
liau finansinė našta, ypač kai 
reikės tarnautojams mokėti 
algas, pasidarys gana didelė. 
Ambasada su turimais ištek
liais tikisi išsilaikyti iki 1992 
m. vasaros vidurio. Tuo metu 
Lietuva gal sustiprės ekono
miškai ir turės savo valiutą.

Norintys prisidėti prie am
basados išlaikymo gali rašyti 
čekius ir siųsti šiuo adresu: 
Permanent Mission of Lithua
nia to United Nations, 41 West 
82nd. St., New York, N.Y. 10024 
USA. (Iš Lietuvos ambasado
riaus Jungtinėms Tautoms 
Aniceto Simučio pranešimo).

Sąjūdžio suvažiavimas

Gruodžio 14-15 d.d. Vilniuje 
vyko III-sis Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimas. Prieš tai Sąjū
džio seimo atsakingasis sekre
torius A. Kubilius pareiškė, 
kad Sąjūdis turėtų tapti nor
malia politine organizacija.

Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas V. Landsbergis suva
žiavime savo kalboje pažymė

jo, kad dabar Lietuva yra nau
jų išmėginimų kryžkelėje. Grū
moja pašalinės jėgos, norin
čios stabdyti krašto atgimimą. 
Doras darbas, šeima, gimtoji 
žemė — kalbėjo V. Landsber
gis — yra tikroji prarasta lai
mė. Siekti, kad greičiau baig
tųsi privatizuojamo turto grobs
tymas. Reikia tobulinti nese
niai atgautą demokratiją ir 
valdymo formas, remti krašto 
apsaugą ir jo savanorius. Rei
kia išgirsti žūstančios gamtos 
vaitojimą — susirūpinti ir savo 
vaikų Lietuva. Sąjūdis galėtų 
iškilti kaip nauja banga “var
dan tos Lietuvos”.

Suvažiavime priimti nauji 
įstatai, o taip pat ir rezoliuci
jos dėl prezidento intitucijos 
atsteigimo, nusikaltimų žmo
giškumui, Lietuvos respubli
kos kariuomenės politinės kul
tūros.

Lietuvos Sąjūdžio garbės 
pirmininku išrinktas Vytautas 
Landsbergis.

Kitos žinios
— Latvijos ministerio pirmi

ninko pavaduotojas Dainis 
Ivans 1992 m. sausio 1 d. pasi
traukė iš užimtų valdžios pa
reigų. Prieš pradėdamas poli
tinę veiklą, buvo populiarios 
Latvijoje programos “Labva- 
kar” vienas iš vedėjų. Progra
ma prisidėjo prie tautinio są
jūdžio kėlimo už Latvijos ne
priklausomybę. Sakosi savo 
užbrėžtų tikslų pasiekęs, no
rįs toliau darbuotis kitoje sri
tyje. _

— Šiaurės Atlanto šalių se
minaras gruodžio 17 ir 18 d.d. 
vyko Vilniuje tema “Baltijos 
šalių saugumo būtinybė”. Se
minare dalyvavo delegacijos ir 
iš Rytų Europos, taip pat sovie
tų kariuomenės aukštieji ka
rininkai, tarp jų štabo viršinin
ko pavaduotojas. Atidaromoje 
kalboje V. Landsbergis pabrė

PADĖKA 
AfA 

VINCENTA KUDŽMIENĖ 
mirė 1991 m. lapkričio 13 d.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono lietuvių pensi
ninkų klubui už mums išreikštą užuojautą-

vyras Jonas ir duktė Genovaitė

AfA 
JONUI MEŠKIUI

mirus,

VIKTORUI MEŠKIUI, jo šeimai ir visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Lietuvių žuvautojų-medžiotojų-šaudytojų
klubo "Briedis” valdyba

žė, kad Baltijos valstybės gali 
tapti specifine saugumo zona 
Europoje, bet iš šios teritori
jos turi būti išvesta svetima ka
riuomenė. Rusijos parlamento 
narys Balšakovas pasakė — ka
riuomenės išvedimas iš Balti
jos valstybių gali prasidėti ar
timiausiu laiku. Lietuvos kraš
to apsaugos ministeris mano, 
kad Vakarai susidomėjo Lietu
vos saugumu.

— Lietuvos respublikos ge
neralinė prokuratūra nustatė, 
kad žudynių kaltininkai Medi
ninkuose buvo OMON’o karei
viai. Liepos 30 d. šie sovietų 
kareiviai žvėriškai nužudė 7- 
nis Lietuvos pasienio darbuo
tojus. Žudikai dviem būriais 
iš Rygos atvyko į Medininkus. 
Prie jų prisidėjo keli ir Vil
niaus omonininkai. Jų visų pa
vardės yra žinomos Lietuvos 
generalinei prokuratūrai. Pas
taroji nespėjo jų apklausinėti, 
nes Sov. Sąjungai pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę, jie 
išvyko iš Lietuvos. Kai kurie 
iš jų yra Tiumenėje, kiti St. 
Petersburge, dar kiti Moldovo
je, aktyviai talkindami šio 
krašto nepriklausomybės prie
šams. Lietuvos vyriausybė pa
reikalavo, kad žudikai būtų 
sugrąžinti į Lietuvą.

— Generalinė prokuratūra 
taip pat baigia sausio mėnesio 
įvykių tyrinėjimus. Tuo metu 
buvo bandyta nuversti teisė
tą Lietuvos vyriausybę. Tarp 
kaltininkų yra Burokevičius, 
Jermalavičius, Naudžiūnas, 
buvęs sovietų kompartijos 
centro komiteto sekretorius 
Seninas, buvęs KGB viršinin
kas Kriučkovas bei gynybos mi
nisteris Jazovas, kiti lietuviai 
bei sovietai, sąmokslo vykdyto
jai. Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas V. Lands
bergis parašė laišką Rusijos 
prezidentui Jelcinui, raginda
mas jį išduoti kaltininkus, j.a.

Tėviškės žiburiai • 1992. I. 1 - Nr. 1 (2184) * psl. 3

Naujasis nuncijus Lietuvai
Arkivyskupas JUSTO-MULLOR GARCIA aplankė 

lietuviu Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, kur pareiškė, 
kad išsipildė jo motinos pranašystė

1991 m. gruodčio 17 d. Šv. Ka
zimiero kolegiją aplankė nau
jai paskirtas nuncijus Lietuvai 
Jo Ekscelencija arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia su savo pa
tarėju monsinjoru Mario Cas- 
sari. Jo Ekscelenciją kieme
lyje sutiko Romoje šiuo metu 
esantis iš Lietuvos atvykęs ir 
dalyvavęs Europos vyskupų si
node vyskupas Vladas Miche- 
levičius, kolegijos vadovybė, 
kolegijos studijų prefektas 
kun. dr. Jonas Juraitis, kolegi
joje gyvenantys klierikai ir ku
nigai.

Arkivyskupo Justo Mullor 
Garcia garbei buvo surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo Jo 
Ekscelenciją lydintis patarė
jas monsinjoras Mario Cassari, 
rektorius prel. Algimantas 
Bartkus, vicerektorius prel. 
Kazimieras Dobrovolskis, stu
dijų prefektas kun. Jonas Ju
raitis, dvasios-tėvas prel. Sta
sys Žilys, ekonomas prel. An
tanas Jonušas, T. Benediktas 
Jurčys, OFM, kolegijoje gyve
nantys kunigai ir klierikai.

Pietų metu rektorius savo 
kalboje padėkojo Jo Ekscelen
cijai už apsilankymą, paminė
damas, jog vėl po 50 metų Lie
tuvai atnaujinus diplomati
nius santykius su Apaštalų Sos
tu, paskirtas nuncijus, kurio 
pagalba Lietuva galės palai
kyti tiesioginius ryšius su 
Apaštalų Sostu.

Arkiv. Justo Mullor Garcia

Kanados daugiakultūrių reikalų 
ir pilietybės ministeris GERRY 
WEINER sveikina visus švenčių 
proga, pažymėdamas, kad tai yra 
šeimų susijungimo ir džiaugsmo 
metas. Naujus metus pasitinkame, 
sako ministeris, užmiršdami skir
tumus ir išgyvendami taikų. Kana
da yra kraštas, kuris rūpinasi ir 
užjaučia kitus, mažiau laimingus. 
Tai atspindys visų Kanados pi
liečių ypatybių.

Lietuvos pilietybė ir išeivija
Ištrauka iš Lietuvos respublikos pilietybės įstatymo, liečianti išeiviją

17 straipsnis. Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę išsaugoji
mas. Teisė į Lietuvos Respublikos 
pilietybę neterminuotai išsaugo
ma:

1) asmenims, turėjusiems Lie
tuvos Respublikos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d. ir gyvenan
tiems kitose valstybėse, jei šie 
asmenys nėra repatrijavę iš Lie
tuvos;

2) asmenų, turėjusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., vaikams, kurie gi
mė Lietuvoje ar pabėgėlių sto
vyklose, tačiau gyvena kitose vals
tybėse;

3) kitiems lietuvių kilmės asme
nims, gyvenantiems užsienio vals
tybėse ar jų valdomose teritori
jose.

Asmenims, kuriems išsaugoma 
Lietuvos Respublikos pilietybė, 
pagal jų prašymų išduodami šią 
teisę patvirtinantys dokumentai.

Šie asmenys su savo šeimos na
riais gali atvykti į Lietuvos Res
publiką be vizų ir gyventi Lietu
voje netaikant jiems imigracijos 
įstatymo reikalavimų, iš jos išvyk
ti. Įstatymai gali nustatyti ir ki
tas šių asmenų teises.

Šiame straipsnyje nurodyti as
menys teisę į Lietuvos Respubli
kos pilietybę įgyvendina pagal šį 
įstatymą.

18 straipsnis. Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę įgyvendini
mo ar Lietuvos Respublikos pilie
tybės atstatymo sąlygos.

Asmenys, nurodyti šio įstatymo 
17 straipsnio pirmosios dalies 1 
punkte, teisę į Lietuvos Respubli
kos pilietybę įgyvendina, kai at
sisako turimos kitos valstybės pi
lietybės.

Asmenys, nurodyti šio įstatymo 
17 straipsnio pirmosios dalies 2 
ir 3 punktuose, teisę į Lietuvos 

norėjo pradėti pažintį su Lie
tuva nuo jos ateities, - pasakė 
rektorius. Todėl mes dabar 
džiaugiamės, kad šiandien tu
rime galimybę patys pirmieji 
sutikti Jūsų Ekscelenciją. To
liau jis priminė, jog šis Lietu
vos nuncijus yra pirmasis, ku
ris aplankė Šv. Kazimiero kole
giją, kad laukia didelis ir sun
kus darbas Lietuvoje, nors dir
va nėra labai bloga. Baigdamas 
savo žodį, rektorius palinkėjo 
Jo Ekscelencijai stiprybės, iš
tvermės ir Dievo palaimos.

Atsakomojoje kalboje arkiv. 
Garcia padėkojo kolegijos va
dovybei už tokį gražų priėmi
mą, pasidžiaugė, kad toks gra
žus būrys studentų iš Lietuvos 
ruošiasi darbui Romoje, kata
likybės centre. Trumpai papa
sakojo apie savo praeitį, prisi
mindamas savo motiną, kuri 
yra mirusi prieš ketverius me
tus ir kuri jam yra pasakiusi
- jis būsiąs pirmasis Apašta
lų Sosto atstovas tada dar eg
zistavusioje Sovietų Sąjun
goje.

- Tada aš dar nežinojau, kad 
man teks būti Apaštalų Sosto 
atstovu Lietuvoje, - kalbėjo 
Jo Ekscelencija. - Ir kai aš ga
vau telegramą, kurioje buvo 
klausiama, ar aš sutikčiau va
žiuoti į Lietuvą, po dešimties 
minučių išsiunčiau Jo Švente
nybei atsakymą, kuriame ne
dvejodamas sutikau važiuoti. 
Aš esu truputį jausmo žmogus,
- tęsė arkivyskupas. - Tačiau 
dabar reikia jausmus nustumti 
į šalį, pamiršti tai, kas buvo 
ir imtis darbo, kuris yra didelis 
ir sunkus. Aš esu parašęs kny
gą “Dievas tiki žmogumi”. O aš 
tikiu Lietuva, - pasakė su aša
romis akyse nuncijus.

Baigdamas savo žodį, Jo Eks
celencija palinkėjo kolegijos 
vadovybei išminties ir suma
numo auklėjant jaunąją kartą, 
o mums, studentams, tobulėti 
dvasia, semtis mokslų, kurie 
bus reikalingi grįžus į Lietuvą.

Dabartinis Lietuvos nuncijus 
yra ispanas ir prieš paskyri
mą į Lietuvą buvo nuolatinis 
Šventojo Sosto stebėtojas prie 
Jungtinių Tautų tarybos Žene
voje, Šveicarijoje.

Nuncijaus patarėjas monsin
joras Mario Cassari išvyko į 
Lietuvą jau 1991 m. gruodžio 
pabaigoje, o arkivyskupas Jus
to Mullor Garcia turėtų į Lietu
vą išvykti 1992 m. sausio mė
nesio viduryje.

Arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia yra paskirtas Apaštalų 
Sosto atstovu visoms Baltijos 
valstybėms - Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai. Arkivyskupas 
gyvens Vilniuje.

Gintautas Gudas

Respublikos pilietybę įgyvendina, 
kai atsisako turimos kitos valsty
bės pilietybės ir persikelia nuo
lat gyventi į Lietuvą bei prisiekia 
Lietuvos Respublikai.

Lietuvių kilmės asmenys, turė
ję Lietuvos Respublikos piliety
bę ir nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1990 m. kovo 11 d. pasitraukę iš 
Lietuvos, gyvenantys kitose vals
tybėse, Lietuvos Respublikos pi
lietybę atstato, raštu pareiškę 
Lietuvos Respublikos vidaus rei
kalų ministerijai ar Lietuvos Res
publikos diplomatinėms įstai
goms užsienyje, kad jie yra Lie
tuvos Respublikos piliečiai, ir 
pateikę tai patvirtinančius įro
dymus.

Lietuvos Respublikos piliety
bės atstatymas pagal šį įstatymą 
savaime nesukelia teisinių pasek
mių atstačiusio pilietybę asmens 
šeimos nariams.

Lietuvos Respublikos piliety
bė laikoma atstatyta, kai asme
niui išduodamas Lietuvos Respub
likos piliečio pasas.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio»ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės i . .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428



4 psi. • Tėviškės žiburiai » 1992. I. 1 - Nr. 1 (2184)

@ LAISVOJE TEVYNEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
BE DIRBTINIO PLUOŠTO

Dirbtinio pluošto didžiule 
gamykla, suplanuota ir įrengta 
Britanijos specialistų, ilgai 
džiaugėsi kauniečiai. Mat ji bri
tų technologijos dėka buvo lai
koma chemijos milžinu Europo
je. Dabar jau nesidžiaugiama, 
nes 1991 m. lapkričio pradžio
je teko sustabdyti acetato ir 
triacetato linijas, iš 2.300 dirbu
sių liko tik 400 dirbančių kau
niečių. Kitiems mokama mėne
sinė 350 rublių kompensacija. 
Priežastis paprasta — Lietuva 
neturi žaliavų. Dėl jų dabar 
tariamasi su Vladimiro miesto 
chemijos kombinato vadovais 
Rusijoje. Jie betgi nori, kad 
už žaliavas būtų atsilyginama 
užsienio valiuta. Dirbtinio 
pluošto gamykla, net ir susita
rusi, darbui tegalės panaudoti 
40% savo pajėgumo.

LIETUVOS KARIŲ DIENA
Lapkričio 23-čioji dabar tapo 

Lietuvos karių diena, pirmą kar
tą oficialiai paminėta nepriklau
somybę atgavusioje Lietuvoje. 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumas nutarė 1991 m. lapkričio 
23 d. iškelti valstybinę vėliavą. 
Ministeris pirm. Gediminas Vag
norius vyriausybės vardu pa
sveikino buvusius Lietuvos ka
riūnus ir jaunuosius krašto ap
saugos vyrus, prisiekusius iš
tikimybę Lietuvai. Jis taipgi 
priminė pirmuosius Lietuvos sa
vanorius, kovojusius už 1918 
m. vasario 16 d. paskelbtą ne
priklausomybę, praeitį susie
damas su dabartim: “Gimtoji 
žemė priglaudė ne vieną savo 
sūnų. Su pagarba minime pirmą
jį karininką Antaną Juozapavi
čių, prieš septynis dešimtme
čius žuvusį dėl Lietuvos lais
vės, Artūrą Sakalauską, nese
niai paaukojusį gyvybę dėl Ne
priklausomybės. Didžiuojamės 
nežinomais ir įvardintais did
vyriais, dėkodami jiems už ryž
tą ir pasiaukojimą”.

IŠKILMĖS VILNIUJE
Lietuvos karių dienai skirtas 

Mišias Vilniaus arkikatedroje 
atnašavo vysk. Sigitas Tamkevi- 
čius. Buvo pašventintos Lietu
vos kariuomenės vėliavos, pa
skelbtas Lietuvos vyskupų kon
ferencijos nutarimas, kad vy
riausiuoju Lietuvos kariuome
nės kapelionu yra paskirtas prel. 
Alfonsas Svarinskas. Po Mišių 
Katedros aikštėje išsirikiavo 
Lietuvos dabartinės kariuome
nės daliniai, sutelkti iš įvairių 
jos miestų bei rajonų. Naujokų 
priesaiką priėmė krašto apsau
gos ministeris Audrius Butkevi
čius. Lietuvos karius sveikino 
Estijos ir Latvijos atstovai. Iš
kilmes stebėjo užsienio diplo
matai. Po pietų Antakalnio ir 
Rasų kapinėse buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Vakaro valando
mis šventiniai renginiai vyko 
Vilniaus koncertų ir sporto rū
muose. Vakaronė Vilniuje už
baigta šventiniu saliutu. Karių 
dienos neužmiršo ir kauniečiai. 
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje buvo atidarytos dvi paro
dos - “Ištikimi Dievui ir tėvy
nei” ir “Lietuvos kariuomenės 
tragedija”. Pirmoji paroda, at
vežta iš Baltstogės karo mu
ziejaus, buvo skirta lenkų karo 
kapelionams. Antroji lankyto

Studijuojančiam jaunimui
“Talkos” valdyba nutarė paskirti universitetuose besimokan
tiems lietuviams studentams tris stipendijas po $1,000 kiek
vienam. Stipendijoms gauti sąlygos: a) studentų-čių tėvai 
turi būti “Talkos” kredito kooperatyvo nariai; b) studentai- 
tės dalyvauja lietuvių jaunimo organizacijose ar kitoje 
lietuviškoje veikloje; c) gauna iš universiteto patenkinamus 
mokslo pažymius. Prašymus rašyti iki 1992 m. vasario 15 d. 
“Talkos" kredito kooperatyvo valdybai. Stipendijų čekiai bus 
[teikti per metinį narių susirinkimą 1992 m. vasario mėnesį.

Lietuvių kredito kooperatyvas “Talka"

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

jus supažindino su pirmaisiais 
sovietinės okupacijos metais 
pradėtu Lietuvos kariuomenės 
naikinimu, tolimesniu kariškių 
likimu Sibire ir išeivijoje.

KARIŲ KAPINĖS
Pirmojo D. karo metais prie 

Zarasų žuvo nemažai vokiečių ir 
rusų karių. Jų palaikai Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje 
buvo suvežti ir palaidoti netoli 
Zarasų miesto įrengtose kapinė
se. Jos visą laiką buvo stropiai 
prižiūrimos, tik antrosios sovie
tinės okupacijos metais apaugo 
piktžolėmis, karklais ir tapo 
savartynu. Šiomis apleistomis 
I D. karo rusų ir vokiečių ka
rių kapinėmis vėl susidomėjo 
atgimstanti Lietuva. Vytautas 
Baltakis “Tiesos” 1991 m. 193 nr. 
paskelbtame laiške pasakoja: 
“Labai daug pastangų parodė 
kapų prižiūrėtoja V. Juškėnie- 
nė su savo šeima. Buvo rengia
mos moksleivių talkos kapinėms 
tvarkyti. Atnaujinti, sutvarky
ti kryžiai, aptverta tvora, iš
kirsti krūmai, pasodinta daug 
gėlių. Prikeliant senąsias ka
pines, nemaža gero padarė ir ra
jono valdžia. Neseniai kapinė
se pašventinti du nauji kryžiai. 
Vieną jų, medinį, labai meniš
kai padarytą, pastatė rajono 
gyventojai, o antrąjį atgabeno 
iš Vokietijos. Jį savo tautiečių 
atminimui pagerbti atvežė, pa
šventino ir mišias Zarasų bažny
čioje už žuvusiuosius aukojo 
Leipcigo kunigas vienuolis 
Frydrichas Fišeris”.

GĖDA LIETUVAI
Vilniuje atsiranda asmenų, 

darančių gėdą Lietuvai. 1991 m. 
lapkričio 2-3 d.d. orauostyje 
buvo įsilaužta į norvegų “Ces
sna” lėktuvą, atskraidinusį dai
nininkus labdaros koncertan, 
pastatytą ant seno nenaudojamo 
nusileidimo tako. Lėktuvams 
statyti aikštelių jau nepakan
ka. Kalbama apie naują Vil
niaus orauostį, darbą pradė
siantį 1992 m. Nežinomas vagis 
nesaugoman norvegų lėktuvan 
įlindo pro išlaužtą atsarginio 
išėjimo angos dangtį ir išsine
šė kelis butelius gėrimų. Šis gė
dingas įvykis buvo svarstytas 
Lietuvos vyriausybės posėdyje 
lapkričio 6 d. Ministeris pirm. 
G. Vagnorius apgailestaudamas 
pranešė, kad buvo apvogtas ir 
Italijos ambasadorius. Gal to
kiais atvejais kas nors sąmonin
gai siekia sudaryti įspūdį, kad 
Lietuvos valstybė net užsienio 
diplomatų bei kitų svečių negali 
apsaugoti nuo vagių. Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūnas, 
kalbėdamas apie šiuos nusikal
timus, prisipažino, kad kas ant
ras apvogtas užsienietis nuken
čia viešbutyje. Esą policijai 
trūksta informacijos, kada at
vyksta oficialūs užsienio atsto
vai ir kur jie apsigyvena. Am
basados neturėtų kurtis vieš
bučiuose. “Lietuvos” viešbutis 
nebesaugomas. Neefektyvi yra 
ir orauosčio bei geležinkelio 
žinybos sukarinta apsauga. Ją 
reikėtų įjungti vidaus reikalų 
ar krašto apsaugos ministerijų 
sistemon. Niekas netikrina, ar 
per sieną Lietuvon neatvyksta 
nepageidautinų asmenų. Ruo
šiamas Lietuvos vyriausybės 
nutarimas užsienio ambasadų 
ir piliečių apsaugai užtikrinti.

V. Kst.

EDUARDAS LABUCKAS ir vedėja LIUDA STUNGEVIČIENĖ, Hamiltono “Gintarinių aidų” radijo bendradar
biai, kartu dirbę keturiolika metų

Hamilton, Ontario
LIETUVYBĖ RADIJO BANGO

MIS. Lietuviška radijo valandėlė 
“Gintariniai aidai”, transliuojama 
kas sekmadienį iš Me Master uni
versiteto Hamiltone, yra girdima 
apytikriai 40 km spinduliu. Stotis 
CFMU-FM, banga 93,3. Transliuo
jama sekmadieniais nuo 1-2 v.p.p. 
Programa pradėta 1978 m. sausio 
13 d. tuo metu inžineriją studijuo
jančio Eduardo Stungevičiaus ini
ciatyva. Pagalbon atėjo studentai: 
Aušra Pleinytė, Dalė Pajarskaitė, 
Antanas Rašymas, Eduardas La- 
buckas. Studentams rašant egza
minus, baigus mokslus ar išsike
liant gyventi kitur, kad skirtas lai
kas lietuviams nebūtų atiduotas 
kitiems, visada talkino Liuda Stun- 
gevičienė. Šioje universiteto ra
dijo stotyje studentai ir kiti radi
jo mėgėjai dirba be atlyginimo, nes 
programos yra tik kultūrinės ir ne
daro jokio pelno. Stotis yra išlai
koma studentų unijos ir remiama 
universiteto administracijos. Nuo 
1981 m. vadovavimo darbą perė
mė Liuda Stungevičienė, sulauk
dama ir naujų darbuotojų - Danu
tės Latauskaitės-Enskaitienės ir 
paskutiniu metu Reginos Varana- 
vičiūtės-Haggo bei jos vyro Doug
las. Hamiltono ir apylinkių radijo 
klausytojų aukomis yra įsigytas 
vertingas lietuviškų dainų ir mu
zikos rinkinys - kasetėse ir plokš
telėse. Šiuo metu radijo programą 
pasikeisdami perduoda Eduardas 
Labuckas, Regina ir Douglas Hag- 
go, vedėja - Liuda Stungevičienė. 
Programas praturtina atsilankan
tys iš Lietuvos svečiai - radijo mė
gėjai. Šiemet “Gintarinių aidų” 
darbo sukaktis bus paminėta kon
certu sausio 12 d., 4 v.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Jį atliks Vilniaus 
filharmonijos orkestro smuikinin
kas Algirdas Stulgys, sol. Vida 
Bičkutė, akompanuojant Leokadi
jai Kanovičienei. Dalis šio kon
certo pelno bus skiriama Vilniaus 
radijo stoties paramai, prisime
nant sausio 13-tosios žudynes. Gau
sus tautiečių atsilankymas į kon
certą parems lietuvišką darbą iš
eivijoje ir Lietuvoje. L.L.S.

HAMILTONO VYSK. M. VA
LANČIAUS LITUANISTINĖ MO
KYKLA kaip ir seniau, ir šiais 
metais surengė Kalėdų eglutę su 
vaidinimu, koncertu ir vaišėmis 
gruodžio 15 d. Mokiniai vaidino 
Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės 
muzikinį vaidinimą “Kelionė pas 
Kalėdų senelį”. Vaidinime daly
vavo visi mokyklos mokiniai. Pa
grindinius vaidmenis atliko: Ie
vutė Godelytė, Erika Čerškutė, 
Greta Ločerytė, Virginija Ens- 
kaitytė, Vita McKenna ir Alberti
na Mačiukaitė. Darželio, I-mo 
ir II-ro skyriaus mokinius nykš
tukų dainelę išmokė muzikos mo
kytojos Irena Čerškienė ir Rūta 
Valaitienė. Mokykloje mokosi 50 
vaikų. Joje mokytojauja 5-kios 
jaunos mokytojos: Onutė Stane
vičiūtė, Onutė Žukauskaitė, Lo
reta Mačytė, Rūta Kamaitytė ir 
Vilija Nekrašienė. Mokykla ne
turi vedėjos, jos pareigos pada
lintos tarp 5-kių mokytojų. Suda
ryta klasė mokiniams, nekalban
tiems lietuviškai. Tokie vaikai 
taipogi yra laukiami mokykloje. 
Mokykla nėra didelė, panaši į di
delę šeimą, kurioje vyksta dar
nus sugyvenimas ir draugiška 
nuotaika. Vilija Nekrašienė, 

mokytojų vardu
PAGERBDAMI a.a. Joną Leščių 

ir reikšdami užuojautą artimie
siems, jo atminimui Kanados lie
tuvių fondui aukojo: $50 - V. Ado
monis, Oakville, Ont.; $25 - A. Ma- 
čiulaitienė; $20 - Anelė Crook, P. 
Žulys, J. A. Asmenavičiai, Ig. Var-

HAMILTON TRAVEL BUREAU
764 Barton St. E., Hamilton. Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per
vedame autobusu keleivius į Mont- 
realj ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /K\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos pagalbai - 50,000 dolerių
Lietuvių kredito kooperatyvas 

“Talka” Hamiltone šiais metais 
stipriai augo ir lapkričio mėn. už
baigė su $36,606,975 balansu. Per 
metus balansas padidėjo beveik 
trim milijonais daugiau negu pra
eitais metais. Visose balanso po
zicijose matyti nemažas pasistū
mėjimas pirmyn. Dabar nariai tu
ri: šėrų sąskaitoje $74,725; čekių 
sąskaitose $1,532,578; taupymo 
sąskaitose $5,547,461; terminuotų 
indėlių 90 d., 1 metų ir 3 metų lai
kotarpiams $17,379,619; sąskaitos 
su kasdien prirašomom palūka
nom $867,122; registruotų pensijų 
taupymo planas $7,022,638; regist
ruotų pensijų pajamų sąskaita 
$774,657. Gautas pelnas - $347,518.

Nariams išskolinta asmeninių 
paskolų $1,405,113 ir nekilnoja
mo turto paskolų $23,531,423. Lais
vų pinigų, kurie trumpam laiko
tarpiui padėti bankuose ir koope
ratyvų centre, yra $10,372,832. 
Šiais metais Kanadoje einant že
myn nuošimčiams už paskolas, 
tuo pačiu sumažėja pajamos ir už 
laikomus pinigus.

“Talka” per savo 37 metų veik
los laikotarpį sutelkė jau žymų 
atsargos kapitalą, kuris kartu su 
nepadalintu pelnu pasiekė $2,039,- 
497 sumą, kas sudaro 5,5% viso 
turimo kapitalo. Komercijos de
partamentas reikalauja, kad kiek
viena kredito unija turėtų 5% 
atsargos kapitalą. “Talkos” koope
ratyvas peržengė tą nustatytą mi
nimalią atsargos kapitalo normą. 
Tai parodo, kad ekonomiškai ban
kas yra stiprus.

Kredito komitetas leido išduo
ti naujų paskolų per lapkričio 
mėn. $697,470 ir per spalio mėn. 
$692,100. Esant sunkiai ekonomi
nei būklei Kanadoje ir labai su
mažėjus namų ^|>irkimui-pardavi- 
mui, yra sumažėjęs ir paskolų pa
reikalavimas.

“Talka” šiuo metu turi 2,135 na
rius ir 517 skolininkų. Valdyba, 
apsvarsčiusi ir patikrinusi są
skaitas, nusprendė, kad nariai, 
kurie per metus laiko nedarė jo
kių operacijų ir laikė labai ma
žas sumas, nuo gruodžio 11 d. to
kios narių 47 sąskaitos buvo už
darytos.

nas, J. G. Krištolaičiai, Č. Tiškevi
čius, E. Daugėlienė, L. E. Klevai, S. 
Dalius, A. Petraitienė, P. S. Kano
pai, F. Urbaičiai, J. R. Pleiniai; 
$10-V. G. Stabingiai, P. M. Šiuliai, 
V. Kėžinaitis, A. Didžbalienė, P. T. 
Enskaičiai; a.a. Arvydo Gudinsko 
atminimui KLF $20 aukojo S. A. 
Urbonavičiai; a.a. Antano Žemai
čio mirties prisiminimui duktė 
Audronė Žemaitytė aukojo $100; 
Juozas Andrukaitis Kalėdų šven
čių proga savo įnašą Kanados lie
tuvių fonde padidino $200; Ramu
nė Pleinytė aukojo $100, tapdama 
Kanados lietuvių fondo nare.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas.

Windsor, Ontario
KLB WINDSOR© APYLINKĖS 

visuotinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 8 d. Išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Nijolė Giedriūnaitė, 
sekr. Valerija Tautkevičienė ir 
ižd. Onutė Vindašienė.

V. Tautkevičienė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UHT A T KZ A JJ LIETUVIŲ KREDITO 
1 KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..5 % 
santaupas.................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta....3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.5 %
1 m. term, indėlius ......... 7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...6.75% 
3 m. term.indėlius ........  8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) 5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 7.25%
RRSP ind. 3 m................  8.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Narių skaičių retina ir mirtis. 
Metų eigoje mirė: Jonas Bartkus, 
Aleksas Miknevičius, Edith Mikne- 
vičius, Andrew Neimanis, Petro
nėlė Jakimavičienė, Klemas Jur- 
gelys, Vincas Ikasala, Juozas But
kevičius, Bronė Rutkauskas, Jo
nas Preibys, Cezaris Choromans- 
kis, Jonas Staškevičius, Paul Pi
ca, Petras Brasas, Laimesis Zulps, 
Petronėlė Mikuckas, Ona Kudžma, 
Jonas Leščius ir Leonardas Žil
vytis.

“Talkos” valdyba savo posėdy
je, įvykusiame gruodžio 11 d., nu
tarė padidinti narių šėrų normą 
nuo 7 iki 8 šėrų. Vieno šėro ver
tė yra $5. Visiems nariams gruo
džio mėn. bus prirašoma po $5, pa
keliant bendrą šėrų normą iki $40. 
Šis prirašymas bus padarytas iš 
gauto šių metų pelno ir patiems 
nariams nieko nekainuos.

Taip pat valdyba ir šiais metais 
nutarė paskirti trims studentams 
stipendijas po $1,000 - iš viso $3,000. 
Stipendijai gauti sąlygos: gerai 
mokosi, tėvai yra “Talkos” na
riai ir patys studentai aktyvūs 
lietuviškoje veikloje. Prašymus 
studentams reikia paduoti “Tal
kos” valdybai iki 1992 m. vasario 
15 d., o stipendijos čekiai paskir
tiems bus įteikti per metinį na
rių susirinkimą 1992 m. vasario 
29 d.

Tame pačiame posėdyje valdyba 
svarstė ir paskyrė paramą lietu
vių organizacijoms ir spaudai: 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje $4,000, Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinei mokyklai Hamilto
ne - $4,000, studentų stipendi
joms - $3,000, KLB krašto valdy
bai ~ $2,000, sporto klubui “Ko
vas” Hamiltone $1,500, Kanados 
lietuvių muziejui-archyvui $1,000, 
Lietuvių slaugos namams Toronte
- $1,000, savaitraščiui “Tėviškės 
žiburiai” - $750, laikraščiui “Ne
priklausoma Lietuva” - $750, žur
nalui “Pasaulio lietuvis” - $750, 
Kanados lietuvių fondui $250, žur
nalui “Lituanus” - $250, laikraš
čiui “Speak-up” - $250, radijo pro
gramai “Gintariniai aidai” - $250, 
Hamiltono lietuviams skautams - 
$250, Hamiltono ateitininkams - 
$250, kelionei į jaunimo kongre
są P. Amerikoje: A. Dziemoniui
- $250 ir O. Stanevičiūtei - $250. 
Iš viso paskirta - $20,750.

Prieš tai metų bėgyje valdyba 
buvo paskyrusi ir išmokėjusi $52,- 
970, iš kurių didžiausia suma $50,- 
000 Lietuvos pagalbos vajui, sti
pendija D. Grajauskaitei $500, A. 
Rudaičiui $500, Gyvatarui” $500, 
“Aukurui” $500 ir kitos mažesnės 
sumos. Tad iš viso per 1991 m. au
kų paskirta $73,720.

“Talkos” valdyba nutarė šauk
ti metinį narių susirinkimą 1992 
m. vasario 29, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn 
St.N. Tai bus 37-tas “Talkos” na
rių metinis susirinkimas, kur bus 
pateikta metinė apyskaita bei 
balansas.

1992 m. išspausdintas “Talkos” 
sieninis mėnesinis kalendorius. 
Nariai prašomi juos atsiimti “Tal
kos” raštinėje darbo metu. Dėl pa
kilusių pašto kainų jie nebus na
riams siuntinėjami.

Stasys Dalius

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.5 %
nekiln. turto pask. 1 m....9.25% 
nekil.turto pask. 3 m..... 10.5 %
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Bruklyne leidžiamas “Darbi

ninkas” 1991 m. lapkričio 29 d. 
laidoje skaitytojams praneša: 
“Vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, 
lapkričio 22 d. padaryta antra 
tos pačios akies operacija (vit
reous hemorrhage). Pirmos ope
racijos metu buvo sutvarkyta nu
kritusi ir lūžusi retina. Tam tik
rą laiką vyskupas negalės skrai
dyti lėktuvu ir apie 6 mėnesius 
nematys dešine akimi”.

Baltijos tautų laisvės šventė 
1991 m. lapkričio 16 d. buvo su
rengta Westin viešbutyje Bos
tono centre. Jon įsijungė Bos
tone bei apylinkėse gyvenantys 
lietuviai, latviai ir estai, susi
rinkę pasidžiaugti nepriklauso
mybę atgavusiomis Baltijos vals
tybėmis. Salės sieną puošė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėlia
vos, gimtosiomis kalbomis ir 
angliškai pažymėtos nepriklau
somybės atgavimo datos. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo pakviestas 
dr. Paul Goble, JAV valstybės 
departamento specialus patarė
jas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos reikalams. Jis šventės daly
vius supažindino su Baltijos 
valstybių nepriklausomybės ko
vų istorija, linkėjo joms sėkmin
gai atkurti sovietų sugriautą 
ūkį. Koncertinę programą atliko 
baltiečiai solistai - Epp Kari
ke, Jurimaa Sonin, Karlis Grin
bergs ir Marytė Bizinkauskaitė. 
Programon taipgi įsijungė Gitos 
Kupčinskienės vadovaujamas 
Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis “Sodauto”, tautinių 
šokių grupė “Sambūris” su vado
ve Rūta Mickūniene ir latviai šo
kėjai, paruošti Lidijos Abolinos. 
Visos grupės atliko bendrą 
“Draugystės” šokį.

JAV LB Niujorko apygardos 
metinis atstovų suvažiavimas 
Bruklyne, mažojoje Kultūros ži
dinio salėje, įvyko 1991 m. lap
kričio 16 d. Pagrindinis suvažia
vusiųjų tikslas buvo išrinkti nau
ją apygardos valdybą ir jos nau
jąjį pirmininką. Dalyvius pasvei
kino kadenciją baigiantis pirm. 
Vytautas Alksninis. Metinės 
veiklos pranešimus padarė apy
linkių pirmininkai - kun. Pra
nas Gedgaudas, OFM (Brooklyn), 
Vytautas Žukas (Great Neck), Ra
mutė Česnavičienė (Queens). Iš 
apygardos valdybos ižd. Gedi
mino Rajecko apyskaitos paaiš
kėjo, kad ižde yra $4.237. Apy
gardos valdybos pirmininko pa
reigoms buvo pasiūlyti du Kęstu
čiai - Miklas ir Bileris. Buvo 
išrinktas Kęstutis Miklas, val- 
dybon įsijungė Malvina Klivič- 
kienė, Linas Šidlauskas, Pau
lius Jurkus, Vincas Blažaitis, 
Raimundas Sližys ir paties K. 
Miklo pasikviestas jam pirmi
ninko rinkimus pralaimėjęs Kęs
tutis Bileris. Revizijos komisi- 
jon suvažiavimo dalyviai išrin
ko Kostą Norvilą, Juozą Paže- 
mėną, Aloyzą Balsį.

Argentina
Lietuvių centras sostinėje 

Buenos Aires veiklos šešiasde- 
šimtpenkmetį paminėjo specia
liu koncertu 1991 m. spalio 19 
d. Programai vadovavo jaunimo 
atstovės Aleksandra Jonušytė 
ir Silvija Ruplėnaitė. Ją atliko 
moterų choras “Aušrinė”, vado
vaujamas Aidos Čikštaitės, vaiz
delį suvaidinusi Silvijos Mačiū- 
naitės paruošta vaikų grupė 
“Pelytės”. Tautiniais šokiais 
programon įsijungė Juozo Puli- 
ko vadovaujamas “Inkaras”, jau
nimo “Spindulys” ir Lietuvių 
centro veteranai. Šešiasdešimt- 
penkmečio proga, perskaičius 
Lietuvos aukščiausiosios tary

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 
Meistriškas darbas, puikUs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

bos pirm. Vytauto Landsbergio 
atsiųstą telegramą, Lietuvių 
centrą sveikino: naujasis Lie
tuvos garbės konsulas Argenti
noje inž. Algimantas Rastaus- 
kas, PLB švietimo komisijos 
vardu kalbėjusi Dalia Kučėnie- 
nė, iš Vokietijos atskridęs kun. 
Edmundas Putrimas, viešnia iš 
Vilniaus Bronė Daunorienė, Ar
gentinos lietuvių jaunimo są
jungos pirm. J. Gaidimauskas, 
Senelių židinio pirm. Adomas 
Burba, ALOS tarybos vicepirm. 
Arnoldas Vezbickas, Susivieni
jimo lietuvių Argentinoje pirm. 
Raulas Stalioraitis bei kitų or
ganizacijų atstovai.

Bolivija
Misionierius kun. F. Bendorai- 

tis, kuris taipgi yra ir gydytojas, 
jau daugiau kaip tris dešimtme
čius rūpinasi džiunglėse gyve
nančiais Bolivijos indėnais. Vie
ną ligoninę jis yra pastatęs Ama- 
zonijos indėnams Guajara-mi- 
rim miestelyje, kitą - Bolivijos 
Guyaramerino miestelyje. Su juo 
darbuojasi lietuvaitė vienuolė 
Ksavera, medicinos sesuo. Ar
gentinos sostinėje Buenos Aires 
liedžiamas “Laikas” Kalėdoms 
skirtoje laidoje praneša, kad 
kun. F. Bendoraitis buvo per
šautas ir gydytis nuvežtas Santa 
Cruzo ligoninėn. Viena kulka su
žeidusi jo krūtinę, kita - šoną. 
Apie šį įvykį nepateikiama jo
kios išsamesnės informacijos.

Britanija
Londono Šv. Kazimiero para

pijoje klebonui kun. dr. Jonui Sa- 
kevičiui, MIC, talkino vikaru įsi
jungęs kun. Ričardas Repšys, 
MIC. “Europos lietuvio” prane
šimu, 1991 m. lapkričio 22 d. jis 
išvyko Vokietijon dirbti Vasa
rio 16 gimnazijoje ir būti kata
likų moksleivių kapelionu.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą 1991 m. lapkričio 23 d. 
Mančesterio lietuvių klube su
rengė vietinis ramovėnų sky
rius. Jo pirm. K. Murauskas su
sirinkusius minėjimo dalyvius 
paprašė susikaupimo minute 
prisiminti ir pagerbti už Lie
tuvos laisvę žuvusius ramovė- 
nus. Minėjiman įsijungė ir trys 
jaunuoliai iš Lietuvos, viešin
tys Mančesteryje. Paskaitą apie 
Lietuvos istorines kovas už ne
priklausomybę bei jų dalyvius 
skaitė H. Vaineikis. Eilėraš
čiais programą papildė M. Ra
monas, A. Vigelskis ir V. Berna
tavičius. Oficialioji minėjimo 
dalis baigta dalyvių sugiedotu 
Tautos himnu. Vakarienę buvo 
paruošusios šeimininkės B. 
Kupstienė, M. Bernatavičienė, 
R. Navickienė.

Vokietija
A. a. Stasys Tiškus, 1906 m. Vil

niuje gimęs mišrioje lietuvio 
tėvo ir motinos rusės šeimoje, 
mirė Vokietijoje 1991 m. liepos 
30 d. Velionis, gyvenęs Klaipė
doje ir Pagėgiuose, nuo jaunys
tės dienų domėjosi automobi
liais bei motociklais ir jų lenk
tynėmis. 1939 m. su žmona ir vai
kais išvyko Vokietijon studijuoti 
mechanikos. Karo laikotarpyje 
dirbo inžinieriumi ginklavimo
si pramonėje, o pokaryje tapo 
automobilių bandytoju ir jų 
lenktynių žurnalistu. 1956 m. 
lankėsi JAV, norėdamas susi
pažinti su automobilių gamy
ba ir jų greičio technika. Kai 
po kelerių metų grįžo Vokieti
jon, buvo laikomas žymiu auto
mobilių specialistu. Vokietijos 
automobilių gamyklos jį samdy
davo vokiškų automobilių ban
dytoju.



Buvusio Lietuvos generolo ir mmisterio pirmininko JONO ČERNIAUS ūkis Lėvens klonyje, išlikęs iki mūsų 
laikų Nuotr. H. Paulausko

Naikinti savųjų rankomis H. PAULAUSKAS

Toks nuo seniausių laikų bu
vo ir liko Lietuvos priešų tiks
las bei veiklos būdas. Taip elgė
si kryžiuočiai, atimdami ir prie
šingai išauklėdami prūsų vaikus 
(H. Manto asmuo), taip elgėsi 
bolševikai net vienoj šeimoj 
sugebėję išauklėti politinius 
priešininkus (kompartijos sek
retorius A. Sniečkus į Sibirą 
trėmė savo dėdes ir pusbrolius).

Priešiškos Lietuvai jėgos ir 
dabar vykdo nežabotą tautos 
skaldymą ir pjudimą. Nežinau, 
sąmoningai ar perdėto patrio
tizmo ir sovietinio “budrumo” 
ligos paveikti, tam pasiduoda 
ir kai kurie užsienio lietuviai.

Ką tik gavau savo seno bičiu
lio, kuris neseniai viešėjo Lie
tuvoje Kosto Andruškevičiaus 
laišką ir iškarpą iš 1991. XI. 5 
“TŽ” kur man nežinoma laikraš
čio skaitytoja Danguolė Elenia 
iš Edmontono mane kaltina, kad 
ne taip buvo Šimonyse, kai 1949 
m. balandžio 30 d. vakare nuo 
partizanų įmestos į šokių salę 
minos 16 žmonių buvo užmušta, 
o 13-ka sunkiai sužeista.

Atsakau į kiekvieną Danguo
lės Elenia tvirtinimą.

1. Vytautą Matuzą tikrai ge
rai pažinojau, nes jis, nors mo
kėsi dviem klasėm aukščiau, 
ateidavo pas mus gyvenusį kla
sės draugą Vyt. Grakauską. Mes 
kartu sportavom, kartu eidavom 
į šokius mokykloje ar į slaptus 
“robaksus”.

2. Labai norėčiau gauti V. Ma- 
tuzo paskutinio laiško kopiją 
— jei jis egzistuoja. Tai žmo
gus, kuris fatališkai nujautė 
savo mirtį. Gimnazijos bylose 
yra jo rašto pavyzdžių, galima 
būtų palyginti. Tai būtų labai 
įdomus ir vertingas dokūmen- 
tas.

3. Niekas šimoniečiuose ir 
dabar nedrįsta teigti, kas įvyk
dė šią nežmonišką piktadarybę. 
Iki šiol prie tos salės sienos 
kabo marmurinė lenta su žuvu
siųjų pavardėm, kaltinant parti
zanus.

4. Klysta kanadietė autorė 
teigdama, kad sprogimas įvyko 
tada, kai komjaunuoliai pasi
šalino, girdi, buvo įspėti. Ten 
gi žuvo komsorgas Petras Drus- 
kys, valsčiaus partorgas Jonas 
Krikščiūnas.

Aš neatmetu versijos, kad 
NKVD ruošdavo provokacijas, 
bet kad būtų toks masinis susi
dorojimas su savais, abejoju. 
Jeigu kas turite ne įtarinėjimų, 
o rimtesnių argumentų — pra
šom, pateikite, būtina nustatyti 
teisybę. Bet Šimonyse niekas 
dar kitaip neliudijo. Ši pikta
darybė yra priskirta lietuvių 
partizanams A. Starkui — “Mon- 
tei”, Albinui Pajarskui, Vytau
tui Lapieniui ir Juozui Lapie
nių!. Jie tais pat metais ir žuvo.

Aš puikiai atsimenu tuos me
tus, atsimenu partizanus, kurie 
buvo baisioje neviltyje, kai pa
žadai iš vaduotojų Amerikoje 
nesipildė, karas nekilo, ir žmo
nės buvo palikti pražūčiai. Par
tizanus sutikau mokslo draugo 
Juliaus Kuliuko tėviškėje Palė- 
venėlės apylinkėse. Be žmoniš
ko būsto, alkani ir persekioja
mi, gyvenę drėgnuose bunke
riuose, kiekvieną minutę mir
ties akivaizdoje, jie kartais 
sunkiai valdėsi. Neviltis buvo 

Ar žinote, kad
INTER JUSTICIACO.

tarptautinė aptarnavimo firma su įstaigomis Amerikoje ir 
Lietuvoje padeda tvarkyti verslo ir asmeninius reikalus. 
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- Prarasto nekilnojamo turto klausimai;
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baisi, kaip ir neapykanta. Jie 
prarado viską — draugus, gimi
nes, jaunystę, nebrangino nei 
savo, nei kitų gyvasties. Tai bu
vo tragedija. Ir savo žūtį jie 
daugino dar iš dešimties. Bet 
ar kiekvieną tragediją mes ga
lime vadinti didvyriškumu? 
Tūkstančius kartų yra prakeikti 
sovietų okupantai. Jie sumaišė 
gyvenimus ir protus tiems ža
liems mūsų vyrams. Pagal dabar 
turimus duomenis, jie įmetė tą 
prieštankinę miną. Būčiau labai 
laimingas gavęs nors saujelę 
įrodymų, kad buvo kitaip.

Lietuvos partizanai mums yra 
didvyriai ir tik taip mes juos 
vertiname. Bet jei buvo žiauru
mo faktų, jų negalim nutylėti, 
kad nesikartotų istorija. Jūs ten 
už Atlanto ramūs sėdite, o mes 
dar nežinome, ar nepajudės rau
donos ordos, ar vėl nereiks imtis 
ginklo.

“Be reikalo nepakelk!” Toks 
buvo pirmas mūsų karininkų šū
kis. O kova pokaryje buvo ne
gailestinga. Štai partizanų 
“Tauro” apygardos rinktinių 
suvažiavime 1946 m. gegužės 
3 d. buvo konstatuota, kad vien 
Kalniškėse žuvo 400 enkavedis
tų, kitur — 100, vietinio aktyvo 
ir stribų sunaikinta apie 400 
žmonių (“Laisvės kovų archy
vas”, 1991 m. Kaunas, 13 psl.). 
O tie kiti vietiniai — tai tie pa
tys žmonės, lietuviai, tėvai ir 
motinos, vaikai. Krikščionys 
mes ar ne? Mes negalim nei tole
ruoti, nei skatinti, nei ugdyti 
keršto, žudynių. Kas jiems davė 
teisę ne kautynių lauke nutrauk
ti kitam žmogui gyvybę? Okupan
tai kalti už visų mūsų kančias 
ir netektis, bet atleisk, Viešpa
tie, ir mūsų brolių kaltes! Jeigu 
mes Nepriklausomybę atgavom 
dvasios narsumu, beginkliai, 
ir mus pripažino visas pasau
lis, tai negi grįžtume į azijatų, 
į kaukaziečių politinių rietenų 
ir skerdynių atmosferą?

Todėl būkim patriotai, lietu
viai, bet svarbiausia — teisingi 
ir nuoširdūs žmortės, išsaugoję 
nors tuos dešimt Dievo įsakymų.

2. Dirbdamas sovietų radijuje 
ir televizijoje aš privalėjau vyk
dyti jų propagandą ir ideologiją. 
Dažnai jie prirašydavo už mus 
to, ko mes nenorėjome, kas buvo 
priešinga mūsų įsitikinimams ir 
mintims. Bet nemušėm į sieną 
galvos, kol ta siena buvo tvir
ta, kvailystės nenaikinome sa
va beprotybe. Apie tai jau ra
šiau ir daugiau nemanau atgai
lauti ar gultis kryžiumi. Tik ži
nau, kad savi šunys skaudžiau
siai kanda. Tai jaučiu, nors bol
ševizmo nekenčiu daugiau už 
bet kokį emigracijoje gyvenan
tį asmenį. Ant tautos laisvės 
ir kančių aukuro mano šeima 
sudėjo per daug dideles aukas, 
kad ką nors pamirščiau. Bet 
kerštu manęs nesužavėsite.

3. Su tikrais draugais aš visa
dos kalbėjau atvirai tik kaip 
įsitikinęs antikomunistas. Toks 
buvo generolo J. Černiaus sū
nus Vytautas, dabar gyvenantis 
Los Angeles mieste. Mes vokie
čių metais kartu mokėmės, labai 
artimai draugavom, net paskuti
nį mėnesį prieš artėjant fron
tui kartu atostogavome pas jo 
senelę Aukštaičių kaime. Kai 

vėl susitikom Lietuvoje po 45 
metų, džiaugsmas buvo man di
delis. Ne dovanų iš jo laukiau, 
kaip giminės daugumoj, o tik ke
lionės į gimtąjį Kupiškį. Gen. 
Pr. Petronis, jo tėvo pažįstamas 
iš Lietuvos kariuomenės laikų, 
mums davė leidimą važiuot į kai
mą. Aš jam aprodžiau visas pa
kelės šventoves, apleistus ir nu
niokotus dvarus, visą sovietinę 
realybę. Paklauskit jį — KGB 
agentai to nerodo. Mes išvaikš
čiojom upelių pakrantes kur žai
dėm, ir niekam nebūtų buvę įdo
mu, o mums buvo smagu, nes 
ėjom savo vaikystės takeliais!

Ne giminės, o aš jam sugalvo
jau kaimišką pasimaudymą pir
tyje. Visada giminės pyksta, jei 
atsiranda amerikiečiui drau
gas, girdi, konkurencija, kam 
čia tie pašaliečiai... Tegul pa
siklausia Danguolė Elenia ar ne 
taip buvo, paties pono Vytauto 
Černiaus. Pagaliau pasiklauski
te žinomo sovietologo ir istori
ko Romo Misiūno, su kuriuo aš 
pažįstamas nuo 1967 m., ar aš 
kada tikėjau “komunizmo švie
sia pergale”?

Sovietai vis tikėjosi, kad aš 
kur nors imsiuos kokios nelega
lios veiklos, įkliūsiu, sučiups 
jie mane kaip kokį “imperializ
mo agentą”, gal parodysiu kokį 
smalsumą jų slaptumui. Mačiau, 
kaip sekė kiekvieną žingsnį. 
Saugojausi ypač kruopščiai, ge
rai vaidinau diktoriaus rolę, 
ir tai mane gelbėjo. Pagaliau 
pati profesija leido reikalauti 
iš valdžios pasitikėjimo, ypač 
televizijos ir radijo komiteto, 
kuriame dirbau. Kadrų skyrius 
nenorėjo, kad prašyčiausi iš
važiuoti į užsienį. Bet tada aš 
kategoriškai šaukdavau: “Dirbu 
jūsų propagandos įstaigoje, 
skaitau partijos ir vyriausybės 
nutarimus, o jūs manimi nepasi
tikite, tai gal iš vis aš nereika
lingas?” Išleisdavo mane labai 
nepatenkinti kas 9-8 metai, t. 
y. buvau Amerikos kontinente 
1967, 1976, 1985 m. TVR komi
teto vadovybė vis bijojo, kad aš 
nepasilikčiau, nesusidėčiau su 
disidentais ar kokiom slaptom 
tarnybom. Todėl dažnai klijuo- 
davosi tariami “draugai” ar “ko
legos”. Nesileidau išprovokuo
jamas.

Tai buvo nervų karas, kai prie
šo nemačiau, bet visą laiką ju
tau. Reikėjo vaikščioti peilio 
ašmenimis, išsiugdyti savitvar
dą. Atvažiuokite į Lietuvą, su
sitikime, plačiau papasakosiu, 
nes memuarų dar neturiu laiko 
rašyti. Tik nebūkite, mieli Lie
tuvos žmonės, esantys ten už 
Atlanto, tokie pikti ir tulžingi. 
Ne jūs, o mes pasilikę vargti ir 
skursti, iki pat šios dienos iš- 
saugojom Lietuvą. O kas būtų 
buvę, jei visi būtume iškūrę, 
išbėgę? Kas šioj žemėj šeimi
ninkautų? Todėl nenaikinkim 
savųjų gyvasties, šiek tiek at
sakingiau įvertinkime tą padė
tį, kurioje mes buvome ir kokius 
pavojingus laikus pergyvenom. 
Apspjaudyti sėdint už vandeny
no nesudėtinga, paleisti skau
džius akmenis per laikraščius
— juo labiau.

Šunys loja, o mūsų Nepriklau
somybės karavanas važiuoja — 
taip galima įvertinti esamą pa
dėtį. Atvažiuokit, mieli žmonės, 
į Lietuvą, iš arti gal geriau mus 
suprasite ir pajusite. Lankėsi 
mūsų valstybės muziejuje VLI- 
Ko vadovai ■— dr. Kazys Bobelis 
ir Pilypas Narutis. Jiems pati
ko paroda, daug kalbėjome Lie
tuvos politikos klausimais. Dr. 
K. Bobelis muziejui padovanojo 
300 dolerių. Dėkui jam kuo nuo
širdžiausiai.

Ne dėl dovanų laukiame jūsų 
Lietuvoje, Vilniuje, Valstybės 
muziejuje. Svarbiausia, kad 
geriau pažintume ir suprastu
me vieni kitus, kad priešo ža
bangas sutraukytume. Nebus 
pasitikėjimo, geranoriškumo, 
kilnumo, dvasinio bendravimo
— nebus ir naujos Lietuvos. Į 
kapus mes nenusinešim nei 
turtų, nei brangių daiktų, nei 
muziejinių vertybių. Viskas 
liks tautai, ateinančiom kartom. 
Palikime joms visa tai kartu su 
geru vardu ir ilgu atminimu.

Gydytojas pataria

Kaip įveikti nemigą'.’
Vien tabletėmis jos neįmanoma sutramdyti

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Geras miegas atgaivina. Bet 
ką gi daryti, jeigu atsiranda 
įvairūs miego sutrikimai (pvz. 
paviršutiniškas, negilus su 
dažnais prabudimais arba, at
virkščiai, itin gilus su nema
loniais, košmariškais sapnais 
miegas), jeigu išsivysto nemi
ga? Juk po tokios nakties jau
čiame bendrą silpnumą, atsi
randa bloga nuotaika, tampa
me irzlūs, paūmėja net ir 
chroniškų ligų simptomai.

Dabar tvirtai nustatyta, jog 
kova su nemiga nėra farmako
loginė problema, t. y., kad 
chroniškos nemigos vien tik 
tabletėmis sutramdyti neįma
noma. Tiesa, iš pradžių miegą 
skatinančios tabletės lyg ir 
padeda, bet vėliau organizmas 
prie jų pripranta. Tada tenka 
didinti dozę, o tai organizmo 
fiziologinėms sistemoms (ypač 
medžiagų apykaitos proce
sams) žalinga. Galų gale ir pats 
miegas po tokios tabletės nėra 
pilnavertis.

Buvusio generolo ir Lietuvos ministerio pirmininko JONO ČERNIAUS sūnus VYTAUTAS prie senelių kapų 
Palėvenėje. Šiuo metu Vytautas gyvena JAV-bėse, Los Angeles mieste Nuotr. H. Paulausko

Kanados konferencijų 
atnaujinimas 

Būk painformuotas. Dalyvauk 
Kanados konstitucijos reformose.

1992 m. sausio ir vasario mėnesiais penkios kanadiečių institucijos globos konferencijas, kuriose bus aptariami 
Kanados valdžios konstituciniai pasiūlymai. Dalyviams bus gera proga padiskutuoti pagrindinius konstitucijos 
keitimo straipsnius ir pateikti kanadiečiams bei jų valdžioms naujas kraštą liečiančių pastangų įžvalgas.

----------------------------------- KONFERENCIJOS--------------------------------------
Tema: JĖGŲ PASIDALINIMAS
Vietovė: Halifax, Nova Scotia
Laikas: sausio 17-19 d.d.
Organizuoja - Atlantic Provinces
Economic Council

Tema: INSTITUCIJŲ REFORMA
Vietovė: Calgary, Alberta
Laikas: sausio 24-26 d.d.
Organizuoja - Canada West Foundation

Tema: EKONOMINĖ SĄJUNGA
Vietovė: Montreal, Quebec
Laikas: sausio 31 - vasario 2 d.d.
Organizuoja - C. D. Howe Institute and the 
Institute for Research on Public Policy 
Tema: TAPATYBĖ, TEISĖS IR

ĮVERTINIMAI
Vietovė: Toronto, Ontario 
Laikas: vasario 7-9 d.d.
Organizuoja - THE NIAGARA INSTITUTE

DALYVAUK
• PRAŠYK PAGRINDINIU NAUJŲ 

SIŪLYMŲ IŠTAKŲ
• SEK TELEVIZIJOJE ATSKLEIDŽIAMUS 

PAGRINDUS
• SKAITYK KONFERENCIJŲ 

PROTOKOLUS
• PAREIKŠK NORĄ BŪTI KONFERENCIJOS 

DALYVIU

KAS DALYVAUS?
Atviri, pusiausvyrą išlaikantys visi kanadiečiai, 
atspindintys krašto rūpesčius.
Pakvietimai bus išsiuntinėti specialaus komiteto 
nariams parlamente ir konstitucinių reformų 
specialistams, taipgi ir federacinių politinių partijų 
atstovams, provincijųir teritorijųvaldžioms, verslo, 
darbo ir kitoms ne valdiškoms organizacijoms.
Be to, pirmose keturiose konferencijose gali 
dalyvauti visi gyventojai.

KAIP PAREIKŠTI NORĄ 
DALYVAUTI
Kanadiečiai, 18 metų amžiaus ar daugiau, 
gali atsiųsti vieno puslapio laišką, parašytą 
pasirinktinai oficialiomis šio krašto kalbomis,

. vardą ir pavardę

. adresą ir telefono numerį, kuriuo sausio 3-6 d.d 
galima būtų jus pasiekti

. keletą sakinių nusakant ką jūs žinote, kokiais 
konstituciniais pakeitimais labiausiai domė- 
tumėtės ir kokia jūsų bendruomeninė veikla.

Parašykite savo grįžtamąjį adresą ir pavadinimą 
konferencijos, kurioje/se norėtumėte dalyvauti 
kairiajame voko kampe viršuje.

Siųskite savo laišką: Application-Constitutional 
Conferences, P. O. 1888, Postal Station “B”, 
Ottawa, Ontario KIP 1B4.

Paskutinė diena pareiškimams
Tėra ribotas vietų skaičius. Jūsų pareiškimas turi 
mus pasiekti iki 5 v.p.p. 1992 m. sausio 3 dienos.

Pasirinkimo procesas
Ribotas dalyvių skaičius bus atsitiktinai nustatytas 
po to, kai pareiškimai atsiras. Jei jūs būsite 
išrinktas, jums bus telefonu pranešta sausio 6 d.

Atvykimo susitarimas
Asmeninės dalyvio išlaidos bus apmokėtos pagal 
pareikalavimą, kad neatrodytų, jog lėšos yra 
dalyvavimo kliūtis

nurodant DAUGIAU INFORMACIJŲ TEIKIA:

1-800-567-1992
Angliškai ir prancūziškai kalbantieji tarnautojai - 10.30 v.r. iki 6 v.v. (vietos laiku)

APEC 
otlontic provinces 
economic council
Conseil economique des 
provinces de I’Atlontique

Kovai su nemiga siūlomas 
toks priemonių kompleksas. 
Vakarieniaujame neskubėda
mi, ne vėliau kaip 19 vai. 
Po to būtina 1-2 vai. pasivaikš
čioti. Pasivaikščiojimo marš
rutai kas 3-4 vakaras kaitalio
jami. Reikėtų pasirinkti ne
triukšmingas, automobilių dū
mais neužterštas gatves. Žings
nis trumpas, individualus, 
toks, kad nesijaustumėm be 
tikslo slampinėją, bet taip pat 
ir nevarginantis. Ypatinga 
reikšmė teikiama kvėpavimui 
(kas 3-4 žingsniai reikia giliai 
įkvėpti, kas 4-5 žingsniai iš
kvėpti per nosį ir burną). Taigi 
pasivaikščiojimas kalbantis su 
draugu čia jau netinka. Kad 
nejaustumėm vienišumo, gali
ma pasiimti kišeninį tranzis
torių arba (tai mums būtų dar 
naudingiau) “įjungti” savo ra
diją — malonius prisiminimus, 
tačiau jokiu būdu ne rytdie
nos planus. Po kelių minučių 
nuo gilaus kvėpavimo, ypač 
prie to neįpratus, atsiranda 
galvos svaigimas. Vos tik jį

PABAIGOS KONFERENCIJA
Vietovė: Ottawa, Ontario 
Laikas: vasario 14-16 d.d.

CANADA WEST FOUNDATION

LA FONDATION CANADA WEST

The Niagara Institute 
Insrinu Niagara

TIk Institute kr Rcsc.irulKHt Public Mic\
I .'Instiint tic ivdkn.lKs itolitiqucs
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pajutus būtina vėl 4-6 min. 
kvėpuoti įprastai, paviršuti
niškai.

Grįžus namo pravartu kokį 
pusvalandį pabendrauti su 
namiškiais. Bet, jeigu jie už
siėmę arba jų iš viso nėra, 
neblogai praverčia ir švelni 
muzika, ir knyga. Čia tinka 
ypač kelionių aprašymai, hu
moreskos. Jokių laikraščių 
ir televizijos laidų!

Prieš ruošiantis miego į vo
nios kambarį nusinešame kė
dutę ir, atsisėdę ant jos, pa
nardinkime kojas iki blauzdų 
į karštą (40-42°) vandenį. Prie 
galvos pridedame šalto van
dens termoforą. Kojų vonios 
trukmė 20-30 min.

Nors, kaip minėta, kovoti su 
nemiga vien tik vaistais beveik 
neįmanoma, tačiau šiuo atveju 
į karštą vonią pravartu įpilti 
1-2 arbatinius šaukštelius va- 
leriono lašų, kurie, kaip žino
ma, veikia raminančiai. Čia jų 
efektas sustiprėja, nes vaistai 
iš karštos vonios garuoja ir pa
tenka į organizamą per plau
čių alveoles, kurių plotas, da
lyvaujantis dujų apykaitoje, 
lygus maždaug 90 kv. metrų. 
Taigi, čia valerijono lašus pri- 
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imame lyg natūralų aerozolį. 
Kita vertus, tokiu būdu priima
mi vaistai aplenkia kepenis, 
kurios vykdo nuodus šalinan
čią funkciją, o todėl mažina 
ir valerijono aktyvumą, nors 
jo poveikis organizmui įpras
tinėmis dozėmis nežalingas.

Prieš gulantis į lovą pravar
tu išgerti šiltos arbatos, pa
saldinus ją medumi, kuris stip
rina fiziologinius aukštosios 
nervinės veiklos slopinimo 
procesus.

AUDRONĖ KAIRIENĖ (Kairys) sėk
mingai baigė Michio Kushi Insti
tute (Boston-Becket, MA, USA) in
tensyvių trijų kursų makrobiotikos 
konsultantų programų. (Macrobios 
- lotyniškas žodis, naudotas Hipo
krato ir kitų filosofų, sveiko ir ilgo 
gyvenimo apibūdinimui). Institute 
ji studijavo makrobiotinio natūra
laus maisto gaminimo būdus, orien- 
talinę diagnostikų, sveikatos ap
saugų, shiatsu masažų, KI energijos 
išvystymų, visatos supratimo dės
nius. Įsigytas žinias Audronė ruo
šiasi panaudoti, pradėdama makro
biotikos praktikų Toronte. Be pa
tarimų praves virimo ir mankštos 
kursus, skaitys informacines pa
skaitas. Tikisi, kad platindama ir 
aiškindama šių tūkstantmečiais 
žmonijos sukauptų išmintį, padės 
žmonėms suprasti, kaip apsisau
goti nuo įvairių vis labiau plintan
čių ligų, per didelios svorio, ener
gijos stokos. Susirgusiems patars 
ir padės pasirinkti tinkamų dietų, 
mankštų, suderintų su asmens in
dividualybe, gyvenimo būdu ir ap
linka.

Kanados lietuvių 
bendruomenės žinios
Pagalbos Lietuvai va. ui aukojo: 

Anapilio knygyno vedėjas V. Auš
rotas $48, surinktus už V. Ignaičio 
knygą “Žmonių socialinis gyveni
mas”; D. Klibingaitienė $53 už par
duotus lietuviškus ženkliukus.

$2,000 - A. Rūta; $1,000 - dr. M. 
Uleckienė (iš V. Garnelienės pali
kimo), A. Krasauskas; $500 - J.J. 
Zenkevičiai, V.W. Kadis; $300 -
R. Žiogarys; $200 - L. Vaitkevičius, 
A. J. Lajukai, J. T. Andrukaičiai; 
$120 - J.B. Vaidotai; $100 - K. B. 
Žutautai, V. S. Lenktaičiai; $30-J. 
Liutkienė.

A.a. J. Leščiaus atminimui: $50 - 
V. Subatnikaitė; $25 - A. Pruns- 
kus, D. Bartulienė; $20 - S. Pana
vienė, A. Gailienė, D. Gutauskie- 
nė; $10 - P. Babeckas.

Kalėdiniam vajui KLB krašto val
dybos veiklai paremti aukojo: 
$2,040 - dr. M. Uleckienė (iš V. Gar
nelienės palikimo); $500 - T. Ja- 
nel, J. Marčiukaitienė; $200 - A. 
Jonušas, J. Tanner, A. Daniliaus
kas, J. Šileikienė; $150 - H. Paš
kevičius; $100 - V. Demikis, K.A. 
Kudirkos, N. Kardelis, P. Vaitkū- 
nas, A. Rukšys, S.S. Rakščiai, J.T. 
Andrukaičiai, H. Narichkienė, P. 
Šimelaitis, I. Vadauskas, A. Bra- 
žys, V. Grikietis, T. Senkevičius,
V. Sapkus, A. Fabricius, S. Star- 
kutis, J. Cibulskis, J.K. Ališaus
kas, E.B. Keburiai, O. Juodišienė; 
$75 - A. Saulis; $50 - A.M. Pranevi- 
čiai, A. Gurevičius, P. Augaitis,
S. J. Paketūros, J. Deveikis, P. Gus
tas, D. Mogck, L. Rudaitis, E. Bakū- 
nienė, A. Kanapka, A. Barkauskas,
D. A. Vaidilos, P. Seibutis, P. Ba- 
sys, J. Milkintas, J. Budrevičius, 
A. Pranskus, M.J. Studniewski, J.M. 
Vaseriai, A. Indrulaitis, J. R. Pici
niai, R. Bekeris, V. Puodžiūnas, A. 
Smilgys, A.E. Jonikai, B.E. Liš- 
kauskai, M. Jasaitis, V.B. Petrušai- 
čiai, I. Vaičiulionis, J. Adamony- 
tė; $42-J. Karka; $40-E. Stončius, 
A. Žilėnas; $30 - L.V. Sendžikai, 
dr. G. Sungaila, V. Skaržinskas, D. 
Sher, J.S. Kliorikaičiai; $25 - J. 
Pyragius, S. Barškutis, J. Pakulis,
W. Dovydaitis, S.H. Matus, P. Vi- 
lutis, V.E. Kerbeliai, V. Bigaus- 
kas, M. Pužauskas, V. Ručys, D.L. 
Stukai, A.B. Jungmeisteriai, V.A. 
Kryžanauskai, J. Adomaitis, V. 
Balsys, S. Karalėnas, R.P. Ledas, 
R.D. Skučai, A.E. Abramaičiai, P. 
Šimkevičienė; $20 - F. Gurklys,
E. Schemaitat, A. Urbonas, S. Pau- 
laitis, A. Posk, P. Šidlauskas, J. 
Arcimavičius, K. Andruškevičius, 
P. Misevičius; $10-N. Gailius.

Nuoširdžiai dėkojame už prisi
dėjimą prie bendro darbo auko
mis Lietuvos atstatymui ir išei
vijos išlaikymui. Inf.

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ”leidėjai
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Iš Toronto Maironio mokyklos kalėdinio vaidinimo “Rudnosiukas”. Kalė
dų senelis ir nykštukai - antrojo skyriaus mokiniai

Nafta ir sovietai Jemeno dykumoje
Sovietinė naftos panaudojimo technika labai atsilikusi. Tokia yra ir Mažeikių naftos valykla. 

Taip atrodo dalykai specialisto akimis

“Rudnosiuko” vaidintojai iš kairės: Daina Batraks, Adriana Karkaitė, 
Petras Steponaitis, Audra Paulionytė, Vaiva Underytė

Kalėdų džiaugsmas-“Rudnosiukas”
Toronto Maironio mokyklos kalėdinis renginys

Pagaliau išaušo tas ilgai lauk
tas šeštadienio gruodžio 7-osios, 
rytas, kuris kvietė ne į Maironio 
mokyklą, bet į Prisikėlimo para
pijos salę, į “Kalėdų džiaugsmą”. 
Vaikų skambūs balsai buvo gir
dimi dar lauke. O, įėjus į vidų, 
salė visa ūžte ūžė lyg koks bičių 
avilys. Salėje vaikštinėjo ir laks
tė tiek daug vaikų, jų tėvelių, se
nelių, mokytojų bei svečių. Mai- 
roniečiai jau buvo pasiruošę vai
dinimui. Lygiai 9.30 pritemo 
šviesos, kurios nuramino žiūro
vų kalbas, ir scenoje pasirodė 
svečias iš Lietuvos - smuikinin
kas A. Stulgys. Jo smičius lie
tė smuiko stygas taip, kad atro
dė, jog esi ankstyvą rytą kaime. 
Buvo įdomu ir gražu. Kai A. Stul
gys pasekė savo įžanginę muzi
kinę pasakėlę, staiga atsivėrė 
scenos uždanga ir... negalėjai 
tiksliai suskaičiuoti visų, vai
dintojų ir dainininkų, tiktai ma
tei, kad visa scena buvo užpil
dyta vaikų.

Žiūrovai matė muzikinį vaidi
nimą “Rudnosiukas”. Jo autorius 
- Vytė Nemunėlis-Bernardas 
Brazdžionis. Smagu prisiminti 
vaikystės pasaką tėveliams, o 
seneliai, žiūrėdami vaidinimą, 
mintyse galvojo, kiek sykių jų 
vaikaičiai prašė pasekti ar pa
skaityti tą pasaką. O patys ma
žiausieji - artistų broliukai ar 
sesutės - sprendė, kur jau girdė

AMBER GLOBUS LTD. 
(GINTAFIAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1 P2. 
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9239 • FAX (416) 604-9748.

Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine ir Queen) 1880 Queen St.E., 
Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

Darbo valandos - antradienį ir ketvirtadienį nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai pristatomi 
tiesiai į namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

- PERDUODAMI asmeniškai Kanados ir JAV doleriai
- UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu į Baltijos ir kitas pasaulio šalis

(Toronto - Ryga nuo $900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
- PRISTATOMOS gėlės įvairiomis progomis
- SKUBUS informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios 
sudėties maisto 
produktus: 
siuntinys nr. 1

41,5kg ............ $160
siuntinys nr. 2

70 kg ...............$160
siuntinys nr. 3

20 kg .............  $160
Galima sudaryti ir 
kitokius siuntinius. 

ję tą pasaką. Linksma buvo žiū
rėti ir į pačius mažiausius ar
tistus, kurie, išėję į sceną, pa
miršdavo, kad jie - pagrindiniai 
aktoriai, pamiršdavo savo vaid
mens žodžius ir tik akytėmis ak
tyviai ieškodavo savo tėvelių. 
Juos pamatę, vaikučiai pamojuo
davo.

Pažymėtina, kad akompanavi- 
mas atitiko dirigentės mostus. 
Muzikas J. Govėdas nors ir buvo 
“paslėptas” už vaikų, kaip ger
vė ištiesęs kaklą, o kartais net 
atsistojęs, pasirodydavo, kad 
matytų dirigentės ranką.

Vaidinimui pasibaigus, Mai
ronio mokyklos vedėja Giedra 
Paulionienė padėkojo mokyto
joms - Nijolei Benotienei, Da
liai Viskontienei, Rasai Bukšai- 
tytei, paruošusioms tokį didelį 
ir gražų muzikinį veikalą. Ve
dėja taip pat nuoširdžią padėką 
išreiškė smuikininkui A. Stul
giui bei muzikui J. Govėdui.

Vėliau vaikai susilaukė ir Ka
lėdų senelio bei greitai apipuo
lė tėvų komiteto suruoštą vaišių 
stalą, kurio pagrindinis patie
kalas, vaikų džiaugsmui, buvo 
“karštas šuniukas” (hot dog).

Maironiečiai dėkoja visiems, 
kurie įdėjo darbo ir laiko, kad 
vaikų “Kalėdų džiaugsmas” bū
tų įdomesnis, smagesnis bei įvai
resnis. Inga Pivoriūtė

Siuntinius sudaro:
šviežia kiauliena, rūkyta 
kiauliena (nugarinė), rūkytos 
dešros, virtos dešros, rūkytas 
kumpis, sviestas, alyvų aliejus, 
saulėgrąžų aliejus, majonezas, 
kiaušiniai, sūris, kviet. miltai, 
manų kruopos, miežinės kruopos, 
svogūnai, ryžiai, pupelės, 
žirniai, medus, cukrus, actas, 
džiovinti vaisiai, greipfrutai, 
mandarinai, šviežios citrinos, 
džiovinti abrikosai, razinkos, 
riešutai, kramtoma guma, 
JAV cigaretės, pupelių kava, 
“instant” kava, aspirinas.

K. ASTRAVAS
Sovietų naftos įrengimų pla

navimą, statybą, ir operavimą 
gerai pažįstu nuo 1970 m. Tais 
metais man teko planuoti už 
Uralo prie Obės upės didžiulio 
Pravdinsko naftos lauko natū
ralių dujų eksploatavimo įmo
nę. Po to teko dažnai susidur
ti su sovietais kitur. Paskuti
nis kontaktas su jais buvo Je
mene, dirbant “Oil and Mine
ral Resources” ministerijoje 
asmeniniu ministerio patarė
ju. Sovietų atstovybė, kaip ir 
kituose kraštuose, norėjo bet 
kokia kaina gauti statybos su
tartis. Jų pasiūlymai su visu 
planavimu ėjo per mano ran
kas.

Sovietai, kontroliuodami 
pietinį Jemeną, atrado naftą 
prieš 12 metų, bet per tą laiką 
nesugebėjo jos panaudoti. Jų 
planavimas nėjo kartu su nor
malia logika. Statyba, su dau
gybe klaidų, buvo lėta. Svar
biausia tai, kad jie nebuvo 
techniškai kompetentingi, 
nors turėjo keletą naftos in
stitutų, vyriausią technikos 
autoritetą Maskvoje ir Lenin
grade. Baisi biurokratija tarp 
pavienių viršininkų ir Baški- 
nijos naftos instituto visiškai 
sumaišė projekto organizavi
mą. Rasta nafta buvo labai ge
ra, neturėjo sieros, laukas 
buvo maždaug 80 km nuotoly 
nuo Al-Alif Šiaurės Jemeno 
naftos lauko. Visi manė, kad 
tarp šių gerų naftos laukų bus 
randami dideli kiekiai alyvos.

1988 m. vasarą teko praleisti 
nemažai nemigo naktų dirbant 
Sana’a mieste naftos ministe
rijoj belaukiant potvarkių. 
Pietų Jemenas, remiamas so
vietų, sutelkęs kariuomenę 
prieš Al-Alif lauką, rengėsi 
pradėti karo veiksmus. Aš tuo 
laiku stropiai analizavau sa
botažo galimybes gamybos sto
tyse, naftotiekio, ir kituose 
įrengimuose. Kaip vėliau suži
nojau, atvykę Irako šios sri
ties specialistai peržiūrėjo 
mano iškeltas idėjas (jų tarpe 
buvo vienas generolas).

* * *
1990 m. birželio mėnesį 

abiem Jemenam susijungus, 
po savaitės gavau ministerio 
įsakymą skubiai su keliais 
palydovais vykti automobi
liu į pietinio Jemeno sostinę 
Adeną peržiūrėti rusų atras
tos naftos lauko planus, po to 
vykti į dykumą ir įvertinti 
sovietinę statybą. Šios ke
lionės pranešimą turėjau sku
biai įteikti ministeriui su
grįžęs į Sana’a. Dykumoje ru
sai gręžė naftos šulinius, sta
tė naftotiekį Indijos vandeny
no link, naftos surinkimo stote
les ir centrinę stotį naftos per
pumpavimui į tankus, iš kurių 
ji būtų gabenama vandenyno 
link. Prie vandenyno reikėjo 
suplanuoti plūduriuojantį naf
tos eksporto terminalą.

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina! 
Pristatome 
lengvas mašinas, 
sunkvežimius, 
traktorius, įvairias 
žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos 
priemones bei įrankius 
ir statybines 
medžiagas.

Pervažiavus buvusią sieną, 
vaizdas drastiškai pasikeitė. 
Suaugę ir vaikai buvo išblyš
kę, pastatai apgriuvę, turgu
je buvo labai prastos daržo
vės, krautuvės tuščios. Ade
ne apsistojau naujame “Auk
sinės smiltys” viešbutyje, to
lokai už miesto gražiame pa
plūdimyje. Viešbučio paskir
tis buvo priimti svarbius VIP 
svečius — sovietų “činovnin- 
kus” ir retkarčiais vakariečius 
— sovietų draugus. Smėlis bu
vo puikus, mėlynas vanduo šil
tas. Viešbučio svečių didelę 
dalį sudarė civiliškai apsiren
gę “činovninkai” su šeimomis. 
Matėsi iš kalbos ir elgesio, 
kad tai aukšti pareigūnai. Ka
dangi jie buvo įpratę Jemeną 
laikyti savo kraštu, tai į ma
ne žiūrėjo kaip į įsibrovėlį 
ir į jokias kalbas nesileido. 
Restoranas jiems buvo per 
brangus, tad jų ten nesima
tė. Galimas dalykas, kad val
gė kur nors kitur, ar, kaip 
paprastai, savo kambariuose, 
nusipirkę maisto turguje.

Naujai paskirtas viceminis- 
teris Adene studijas buvo bai
gęs Paryžiuje, gerai kalbėjo 
angliškai, daug laiko buvo pra
leidęs naftos reikalais Mask
voje ir kitose įstaigose, tad 
buvo pramokęs rusiškai užsa
kyti Maskvos bare “dvėsti 
gramm” vodkos. Mes greitai su 
juo susidraugavom, diskutuo
dami rusų projektą. Prieš pra
dedant darbą jis man pasakė: 
“Bez vudky ne čiorta nepani- 
maeš”. * * *

Dvi savaites rausiausi po 
dokumentų krūvas ir brėži
nius. Ten nebuvo jokios logi
kos ir sistemos, jokios tvar
kos, tik popieriaus krūva. Brė
žiniai neturėjo jokio tęstinu
mo ir nebuvo tinkami pradėti 
statybą. Buvo daug duplikaci- 
jos, keitimų, niekur neregis
truotų ir nesuderintų su pa
grindiniu planu, žodžiu — 
chaosas. Kadangi centro pla
nuotojai neturėjo smegenų, 
tai nė vienas nežinojo, kas 
yra gerai ar blogai, bet visi 
dirbo, posėdžiavo ir disku
tavo. Iš jemeniečių sužinojau, 
kad dvi aukštos platformos 
naftos tankams, juos pripil
džius, neatlaikė svorio ir su
griuvo. Visi planai buvo da
ryti naftos instituto Baški
rijos sostinėje Ufoje. Kadan
gi viskas buvo patikrinta Le
ningrade, tai ruskiai sakė: 
“Načialstva” ir visokie “činov
ninkai” viską žino, o priešta
ravimas ir jų kritikavimas bū
tų didžiausias nusikaltimas. 
Jiems buvo labai keista gir
dėti mano komentarus.

Dykumos įrengimų pažiūrėti 
vykau “Aerofloto” karinio 
transporto lėktuvu. Po valan
dos skridimo iš Adeno karinio 
orauosčio nusileidom ant smė
lio. Išlipus, klimstant iki 
pusės blauzdų smėlyje ir gero
kai paėjus mus paėmė rusiš
kas kariuomenės džypas ir nu
vežė į jų stovyklą.

Kadangi buvo pietų metas, 
nusimaudžiau po dušu, paval
giau ir, kaip daroma dykumo
je, 2 valandas numigęs pradė
jau darbą su jų vadovybe. Po 
posėdžio išvykom lauko įren
gimų apžiūrėti, po to vėl po- 
sėdžiavom. Po posėdžio mau
dėmės geroje saunoje ir va
karieniavom, keldami vodkos 
tostus, žinoma, už Jemeno ir 
Sov. Sąjungos draugystę.

Visa, ką mačiau, buvo neap
rašomas chaosas: sovietai ne

MILIJONAS DOLERIU

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

turėjo jokio techninio supra
timo net pagrindiniuose daly
kuose. Atliktas darbas buvo 
labai grubus ir neturėjo nie
ko bendro su brėžiniais. Pa
klausus, kiek žmonių reikės 
šio naftos lauko panaudoji
mui, projekto viršininkas at
sakė — 3,000: 2,400 rusų ir 600 
jemeniečių. Aš jam pasakiau, 
kad pagal mūsų standartus ga
lima dirbti su 70 žmonių. Tai 
rodė, kad mes gyvename dvie
juose skirtinguose pasau
liuose.

Sana’a radijas paskelbė, 
kad po savaitės Adene vyks 
Sov. Sąjungos naftos minis
terio susitikimas su mūsų mi- 
nisteriu. Aš žinojau, kad bus 
sprendžiama tolimesnė rusų 
vadovaujamo projekto eiga. 
Rusai atrado šį lauką, tai 
jie buvo 50% dalininkai. Vė
liau buvo nuspręsta šio lauko 
panaudojimą patikėti ne ru
sams, bet amerikiečiams arba 
kanadiečiams.

♦ * *
Būdamas Adene apžiūrėjau 

jau 12 metų statomus, bet ne
pabaigiamus du didelius rusų 
projektus: šiluminę elektros 
jėgainę ir jūros vandens dis
tiliavimo įmonę. Elektrinė 
sunaudotų labai daug kuro, 
todėl nebuvo ekonomiška ją 
paleisti į darbą. Vandens di
stiliavimo įmonė buvo muzie
jinio tipo, taipogi sunaudo
janti daug kuro. Šie kelių 
šimtų milijonų dolerių pro
jektai turėjo tik geležies 
laužo vertę.

Dykumos stovykla buvo ka
riuomenės stiliaus, visur bu
vo garsiakalbiai, perduodan
tys tiesiai iš Maskvos žinias. 
Ukrainoje vyko dideli nera
mumai, reikalaujant nepri
klausomybės. Visi žinojo, kad 
esu lietuvis ir kad Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę.

Su ašaromis akyse baškiras 
inžinierius man pasakojo, kad 
pas juos gamtos užteršimas pa
siekė aukščiausią ribą: ne tik 
žemės paviršius yra užterštas, 
bet ir požeminės vandens sro
vės turi naftos kvapą bei sko
nį, reikia vandenį į tas vieto
ves vežti cisternomis. Jis tai
pogi savo akimis matęs Aralo 
jūros katastrofą. Jis mane 
prašė daryti ką nors, skelbti 
visiems, kas ten dedasi. Baš
kirija yra autonominė respub
lika su mažiau teisių kaip Lie
tuva anksčiau. Rusai panaiki
no jų raštą, pakeisdami graž
danka, naikina visur jų kultū
rą.

Po trijų dienų buvau vėl Sa
na’a mieste, ministerijos pa
talpose. Įteikęs pranešimą 
apie šią misiją, laukiau re
zultatų. 

♦ * *
1991 m. birželio-liepos mėn. 

aplankiau Mažeikių naftos va
lyklą ir Klaipėdos uostą. Kaip 
spauda sako, Mažeikių valykla 
yra moderniausia visoje Sov. 
Sąjungoje. Gazolinas, kaip 
brangiausias gaminys, neturi 
aukšto oktano numerio, todėl 
netinka Vakarų Europos rin
kai. Be to, naftos perverti
mas į gazoliną, naudojant jų, 
kaip jie giriasi, moderniau
sius procesus, yra labai atsi
likęs, gamtos teršimas irgi so
vietiškas. Aš ilgai apie šią 
įmonę galvojau, kad ji tinka 
tik geležies laužui. Bet Lietu
va, besikelianti iš griuvėsių, 
dar ne greit pajėgs ją moder
ninti. Tam reikia didelio kapi
talo.

Kalėdinė sveikinimo atvirutė gauta iš Lietuvos

j^TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $35.00, 

rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00
(JAV-se amerikietiškais)

naujiem skaitytojam tik $30.00 metams 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė.......................................................................
Adresas .....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.............. dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai’’ siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

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

Tel. 1 -41 6-434-1 847 FAX 1 -41 6-728-5745

Kreipkitės į Algį ar Stefą Medelius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

PARŪPINAM: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatome Lietuvoje telefaksu per pora dienų. Parūpinam jiems 
skridimo bilietus per trumpiausią laiką, atvykus - draudą. Pa- 
tvirtinam ar net pakeičiam grįžimo datą. Dažnai vykdami (Lietuvą 
perduodam asmeniškai jūsų giminėms siunčiamą piniginę paramą.

KELIONĖS l LIETUVĄ 
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA -

su STERLING AIRWAYS ir 
LIETUVOS AERO LINIJA

Iki kovo 13 dienos........................$899
+ mokesčiai ir drauda.

ALGIS MEDELIS Kennedy Travel Bureau Ltd.

Tel. (416) 593-0600 296 Queen St. West,
Toronto, Ont.M5V 2A1

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą. 
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade inc.

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

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382



Didžiosios paslapties koncertas 
“O Magnum Mysterium” renginys, atliktas torontiškės 

“Volungės” choro, smuikininkų, vargonų, solistės 
ir vaikų chorų
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
SLAVĄ ŽIEMELYTĖ

Visame krikščioniškame pa
saulyje žmonija ypatingomis 
apeigomis ir papročiais sutin
ka Kalėdų ir Velykų šventes. 
Tomis temomis yra sukurta vai
dinimų, giesmių, kantatų, ora
torijų ir operų. Daugelį tų kū
rinių tuo laiku matome televi
zijoje, scenoje, girdime radijo 
programose.

Šv. Kalėdos - Kristaus gimi
mo šventės laikotarpyje vi
dinis džiaugsmas reiškiasi ir 
išorėje: šventovės, gyvenami 
namai, pastatai išpuošiami 
nuostabiais ornamentais, šim
tai žvakučių sutemoj skleidžia 
šviesą-džiaugsmą. Pasipila 
tradicinės kalėdinės giesmės, 
įvairūs koncertai, specialūs 
renginiai šventovėse ir kon
certų salėse.

Toronto lietuviai turėjo pro
gą išgirsti vieną tokių koncer
tų Šv. Onos anglikonų švento
vėje 1991 m. gruodžio 15 d. Jį 
atliko “Volungės” choras, diri
guojamas muz. Dalios Viskon- 
tienės, vargonais palydint muz. 
Jonui Govėdui. Koncerto pro
gramoje buvo per 20 įvairių 
kūrinių. Keletas giesmių žino
mų ir girdėtų, bet skirtingos 
variacijos teikė naujumo.

“O Magnum Mysterium” kūri
nys buvo parašytas XVI š. ispa
nų kompozitoriaus Tomas Luis 
de Victoria. Tai viena garsių
jų jo parašytų motetų, gieda
ma “a capella” (be vargonų pa
lydos), įjungiant balsus kontra
punktu. Kūrinys nelengvas, bet 
“Volungės” choras jį gerai at
liko.

Įdomu buvo išgirsti smuiki
ninkus Rūtą Melkienę ir Algir
dą Stulgį grojant J. S. Bach’o 
“Andante” iš Sonata No. 2 ir 
pirmąją dalį iš A. Vivaldžio 
“Concerto A-minor”. Be to, 
smuikininkas A. Stulgys, įsi
jungdamas kai kuriose giesmė
se su smuiko palyda, praturti
no programą.

Choras sklandžiai atliko G. 

V YTA CTAS KASTYTIS

Namo!
Nuo saulės nusėdimo
Lig patekėjimo rytuos
Mūs skaudžią ištrėmimo žymę 
Kalnai ir akmenys raudos.

Į kryžkeles, i šunkelius išvyti 
Skurde pakėlėme skriaudas. 
Tamsiam danguj pašvaistės švyti, 
Jos mums pavasarį atneš.

Namo! Namo!-----
Brangiausias mūsų žodis,
Senutės motinos kadais širdin įkvėptas, 
Nuskaidrins dabartį skurdžiai nuobodžią. 
Nuties naujaus kelius, naujuosius lieptus.

Lopšy prasideda svaja,
Būties šešėliuos prasidėjus nenutrūksta. 
Ir šypsenoj, ir nevilty ji mums paguoda: 
Tenai gimtinės dūmai džiaugsmui rūksta, 
Ten ir kančia — tik obuolys kartus iš sodo.
Reitstioa, Norvegija 
1945 m. balandžio 22 d.

Šiaulių dramos teatro aktorius A. Venckus vaidina veikale “Dėdės ir dėdie
nės” spalio 19 d. Toronte Nuotr. B. Tarvydo

B. Pergolesi “Magnificat” - ne
lengvą kūrinį. Matėsi, kad daug 
darbo įdėta jo paruošimui. Ma
lonu buvo paklausyti retai gir
dimą kompoziciją.

Solistė Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė giedojo G. F. 
Handel’io ištraukas iš “Mes
siah”, “Esther” ir “O Glorioso 
Domino” (muzika Michael 
Head). Solistė taip pat atliko 
kartu su moterų choru W. A. 
Mozart’o “Laudate Dominum” 
iš “Vesperae Solemnes de con- 
fessore” (K 339).

Programoje taipogi pasiro
dė vaikučių chorai - Lietuvos 
kankinių parapijos, vadovau
jamas N. Benotienės, ir Prisi
kėlimo parapijos, vad. D. Vis- 
kontienės. Jie pagiedojo R. 
Kliorienės “Kur gimė Kristus”. 
Koncertas baigtas G. F. Han- 
del’io “Aleliuja” iš oratorijos 
“Messiah”.

Muz. J. Govėdas lydėjo var
gonais chorus ir solistus. Jo 
harmonizuotos giesmės “O nak
tie kilni” ir “Kai Motin šventa” 
buvo “Volungės” choro sklan
džiai sugiedotos.

Kun. A. Simanavičius, OFM, 
įsiterpdamas programoje, ta
rė žodį, padėdamas suprasti 
giesmėmis reiškiamą religinį 
turinį, kuriame gilios teolo
ginės tiesos atsiskleidžia 
meniškomis formomis.

Po koncerto programos visa 
publika buvo įtraukta bend
ram giedojimui lietuviškų ka
lėdinių giesmių.

Koncerto programoje atlie
kami kūriniai ir jų kompozi
toriai parašyti, bet nepaminė
ta kas kokius kūrinius atlieka. 
Tokių koncertų programos pa
prastai nėra išmetamos, ir ki
tą dieną pasižiūrėjus pasidaro 
nebeaišku, kas ką giedojo ar 
grojo.

Darbščių muzikų Dalios Vis- 
kontienės ir Jono Govėdo dėka 
koncertas geros akustikos šven
tovėje buvo įdomus, plačios 
apimties, vertas plačiosios vi
suomenės ir televizijos dė
mesio.

“Uostamiesčio muzikantai” iš Klaipėdos koncertuoja Lietuvių kultūros židiny Niujorke Nuotr. Vyt. Maželio

Operos žvaigždė domisi Lietuva
Arnoldas Voketaitis, pasaulinio garso solistas ir Auburn’o universiteto JAV-se 

profesorius, ketina pastatyti operą Kaune

EGIDIJUS MAŽINTAS

Prof. Arnoldas Voketaitis ne
atmeta pasiūlymo pirmą kar
tą aplankyti savo tėvų kraštą 
Lietuvą. Pirmam susitikimui 
su savo tėvynainiais daininin
kas planuoja pastatyti operą 
Kaune 1994 m.

“Aš daug šiltų žodžių girdė
jau apie Kauną, muzikinį teat
rą, turintį senas, gražias ir 
turtingas tradicijas, - sako A. 
Voketaitis. - Man artimas toks 
teatras, turintis aktorinio pasi
ruošimo perspektyvą. Dabarti
nės žiūrovų-klausytojų kartos 
yra labai reiklios, būtina ne 
tik gerai valdyti balsą, bet ir 
būti elegantišku, plastišku ak
toriumi scenoje. Iš savo kolegų, 
pabuvojusių Lietuvoje, žinau, 
kad pastaruosius du dešimtme
čius Vilniaus operos teatras 
buvo sunkioje būklėje. Buvo 
diskriminuojami dainininkai. 
Tuo tarpu daugelis pasaulio 
teatrų (operos) nesnaudė, nuo
lat kvietė geriausius režisie
rius, dirigentus ir kt. meni
ninkus operų pastatymams ir 
pažengė gerokai į priekį, pra
eityje palikdami laikus, kai 
menininkams pakakdavo sce
noje vien stovėti ir dainuoti” 
- pasakoja A. Voketaitis.

Kokią operą pasirinks A. Vo
ketaitis savo debiutui Kauno 
scenoje, kol kas neaišku. Ne
žinoma ir galutinė teatro nuo
monė. Profesorius, turėjęs 
ypač sėkmingą dainininko kar
jerą, yra režisavęs ir eilę ope
rų JAV-ėse. O pastaraisiais me
tais, greta kūrybinio darbo, 
vadovavo jaunųjų dainininkų 
operos studijoms De Paul uni
versitete Čikagoje ir Auburn’o 
universitete.

G. Rossini “Sevilijos kirpė
jas” arba Massenet “Don Qui- 
chotte”? Gal G. Donizetti “Don 
Pasquale” arba “Meilės eliksy
ras”?

Profesorius kartais apsilan
kydavo lietuvių solistų pasi
rodymuose Amerikoje. Dauge
lis jų turi pernelyg tamsią bal
so spalvą ir niūrų tembrą, taip 
būdingą rusiškos dainavimo 
mokyklos atstovams. Profeso
rius nuogąstauja, ar lietuviai 
supras humorą, neįtikėtinas 
situacijas, kurių taip apsčiai 
ruošiasi pažerti savo sumany
muose. A. Voketaičiui artimes
nė linksma, komiška opera.

“Jau dabar norėčiau pasi
rinkti dainininkus, kurie daly
vaus pastatyme. Taip pat norė
čiau žinoti visą dalyvių grupę. 
Manau, kad jaunasis Julius Ge
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niušas, kaip tik yra toks diri
gentas, apie kurį svajoju. Jau ži
nau ką dainuos bosiniai barito
nai J. Malikonis ir E. Mažin
tas. Labai norėčiau lyrinio ba
ritono ir koloratūrinio mezzo- 
soprano. Dainininkų, norin
čių dalyvauti pastatyme jau se
kančiais metais pageidaučiau 
foto nuotraukų visu ūgiu ir bal
so įrašo kasetėje nors vienos 
arijos” - dėstė savo sumany
mus profesorius.

Beje, visuose žemynuose, 
įskaitant Amerikos ir Euro
pos, operos statomos originalo 
kalba. Todėl, dainininko-reži- 
sieriaus nuomone, prie to būti
na pereiti kuo greičiau. Aišku, 
Kaune opera bus statoma origi
nalo kalba. Taip bus lengviau 
spektakliui ir atlikėjams pasi
rodyti kitose šalyse.

* * *

Europoje solistas A. Voke
taitis debiutavo 1967 m. Barce- 
lonoje (Ispanijoje), garsiaja
me “Gran Teatro dėl Liceo”, G. 
Rossini operojė'“Sevilijos kir
pėjas”. Ten dainavd'lt sol. En
rico Fissore Don Bartolo vaid
menyje. Su baritonu E. Fissore 
mūsų tautietis vėl susitiko to
je pačioje operoje, tuose pa
čiuose vaidmenyse lygiai po 
20 metų Caracas mieste, Vene- 
zueloje. Enrico Fissore su žmo
na (taip pat operos soliste) pir
mieji pasveikino Nijolę ir Ar
noldą Voketaičius telegrama 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu.

Pasaulinę šlovę dainininkui 
atnešė Don Kichoto vaidmuo 
to paties pavadinimo prancū
zų kompoz. Massenet operoje 
Didžiajame Bellas Artės teat
re, Meksikos sostinėje 1982 m. 
Šį vaidmenį vėliau daininin
kas pakartojo daugelyje muzi
kinių festivalių.

Nemeluotume tvirtindami, 
kad Le Lorraine, Cervantes ir 
Massenet įsivaizdavo A. Voke- 
taitį kaip jų darbo ateities at
gaivintoją. Toks aktorius kaip 
jis, kuris veda publiką kartu 
su savimi per visas jausmų fa
zes, nuo didžiulio džiaugsmo 
ligi nusiminimo, yra iš tikrų
jų didis aktorius. Pridėkime 
prie to labai stiprų boso bal
są, puikiai kontroliuojamą, ir 
kiekvienas pajus jame didelio 
masto dainininką” - rašė mili
joniniais tiražais išeinantys 
dienraščiai. A. Voketaitis tur
būt yra pasiekęs pasaulio re
kordą bosinių baritonų katego
rijoje - yra atlikęs apie 170 
vaidmenų įvairių pasaulio
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BUDRIO VARDO LIETUVIŲ 
FOTO ARCHYVAS 1966-1991. Lei
dinį sudarė Algimantas Kezys. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Čika
goje, išleido Budrio vardo lietu
vių foto archyvas. 

operų teatrų muzikiniuose pa
statymuose!

* * ♦
Arnoldo žmona Nijolė gimė 

mokytojos Uršulės Lietuvnin- 
kaitės ir karininko Stasio Lip- 
čiaus šeimoje. Uršulė Lietuv- 
ninkaitė-Balskienė, sulaukusi 
garbingo amžiaus gyvena Čika
goje, gyvai domisi Lietuva, tu
ri surinkusi turtingą kolekciją 
apie savo dėdę dr. Vincą Ku
dirką.

Uršulės Balskienės mama - 
Emilija Kudirkaitė buvo jau
niausia mūsų tautos varpinin
ko sesuo. Surinktą kolekciją - 
albumą su asmenų, saugojusių 
V. Kudirkos atminimą fotogra
fijomis, asmeninius V. Kudir
kos daiktus ir kt. atminus U. 
Balskienė žada netolimoje 
ateityje padovanoti Lietuvai 
ir V. Kudirkos muziejuj Vilka
viškyje.

Nijolės tėvo Stasio Lipčiaus, 
kilusio nuo Raseinių motina - 
Mačiulytė, poeto Maironio se
suo. Maironis finansavo savo 
sesers sūnaus inžinerijos stu
dijas Prancūzijoje ir Belgijo
je. Sužinojęs, kad jo lėšos ne 
vien studijoms leidžiamos, su
sigrąžino nepaklusnųjį gimi
naitį į Lietuvą, kur Stasys, bai
gęs karo mokyklą tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje kapitonu. 
Sovietinės okupacijos metais 
Nijolė kartu su mama ir gimi
naičiais pasitraukė į Vakarus, 
o vėliau atsidūrė Amerikoje. 
Kadangi Stasys Lipčius jau tu
rėjo kitą šeimą, Nijolė augo su 
savo mama, kuriai ir yra la
biausiai dėkinga už visa, ką yra 
pasiekusi savo mylimoje profe
sijoje -JAV madų pramonėje. 
Nijolė Voketaitienė populia
riausių Amerikos madų žurna
lų modelis. Stebinanti ne tik 
labai geru savo profesijos, bet 
ir sudėtingo operos meno išma
nymu. Neatsitiktinai sol. A. 
Voketaičiui pasirašant sutartį 
spektaklio rengėjai reikalau
davo įrašyti ir žmoną Nijolę, 
kuri visus džiugindavo savo ke
rinčia šypsena, intelektualu
mu ir subtiliais patarimais. 
Nijolė puikiai pažįsta tarptau
tinį operos pasaulį, yra nepa
keičiama savo vyro Arnoldo 
kūrybinių sumanymų stebė
toja ir kritikė.

VIOLETA ŽILIONYTĖ-LEGER ir 
sol. IRENA GRIGALIŪNAITĖ, iš- 
leisdinusi lietuviškų dainų garsa- 
juostę Klivlande. Apie ją buvo rašy
ta “TŽ” 1991 m. 48 nr.

Psichologas prof. dr. Vytautas 
Jonas Bieliauskas, dabartinis 
PLB valdybos pirmininkas, Ame
rikos katalikų mokslo akademijos 
narių suvažiavime buvo išrink
tas šios institucijos metraščio 
komisijos pirmininku.

JAV veikianti “Santaros-Švie
sos” federacija savo pirmųjų filo
sofinę premijų 1991 m. rugsėjo 24 
d. paskyrė Lietuvoje gyvenančiam 
filosofui dr. Arvydui Šliogeriui 
už jo 1980-90 m. įnašų lietuvių 
filosofijom Premija įvertinti jo 
veikalai “Žmogaus pasaulis ir eg
zistencinis mųstymas”, “Daiktas ir 
menas”, “Būtis ir pasaulis”, gau
sūs filosofinės, literatūrinės, re
liginės ir politinės eseistikos 
straipsniai.

Lietuvių rašytojų draugija ver
tintojų komisijų savo $2.000 pre
mijai paskirti sudarė Čikagoje po 
nesėkmingų pastangų Niujorke. 
Jon įsijungė Kazys Bradūnas, Čes
lovas Grincevičius ir Aušra Liu- 
levičienė. Premijuotinų 1990 m. 
išleistų knygų sųrašų Niujorke su
darė ir Čikagon nusiuntė Alfonsas 
Tyruolis-Šešplaukis. Čikagiškė ko
misija, apsvarsčiusi dvylika groži
nės literatūros knygų, JAV lietu
vių fondo parūpintų dviejų tūks
tančių dolerių premijų, padalintų 
į dvi dalis, paskyrė Birutei Pūkele- 
vičiūtei už “Atradimo rudenį” ir 
Tomui Venclovai — už “Tankėjan
čių šviesų”. B. Pūkelevičiūtė rink
tinių žodžių poetiniu ir proziniu 
braižu savo knygoje atskleidė žmo
gaus ir tautos šiurpulingų pergy
venimų tragiškų grožį. T. Venclo
vos “Tankėjanti šviesa” pasaulio 
įvykių giliausius klodus pasiekė 
modernia klasikinio žodžio ir min
ties poezija.

XX-ji lietuvių fotografų nuo
traukų paroda, čikagiečiams su
rengta Dr. Stasio Budrio lietuvių 
foto archyvo M. K. Čiurlionio ga
lerijoje 1991 m. spalio 25 - lapkri
čio 3 d. d., susilaukė keturiasde
šimt devynių patyrusių ir keturių 
pradedančių fotografijos meno at
stovų. Sukaktuvinę parodų atida
rė Algimantas Kezys. Po jo kal
bėjo iš Vilniaus atvykęs Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys, rengėjų vardu — 
foto archyvo direktorė dr. Milda 
Budrienė. Jie džiaugėsi lig šiol at
liktu darbu ir dabar prasidedančiu 
bendradarbiavimu su Lietuva, tei
kiančiu naujų galimybių abiem pu
sėm. Parodos lankytojai buvo pa
prašyti balsavimo kortelėmis iš
rinkti geriausias konkursinės te
mos “Sportas” nuotraukas ir ge
riausius pradedančius fotografus. 
Konkurso komisijų sudarė Stasys 
Žilevičius, Sofija Plenienė ir Adol
fas Dirgėla. Rezultatai buvo pa
skelbti tik lapkričio 8 d. Konkur- 
sinėj grupėj pirmųjų $150 premijų 
laimėjo Romas Augūnas, antrųjų 
$100 - Violeta Bubelytė, abu iš 
Lietuvos, trečiųjų $50 - čikagietis 
Gary Mankus. Pradedančių gru
pėj laimėtojais tapo Lietuvos at
stovai: $75 paskirti Džiugui Re- 
neckiui, $50 - Mindaugui Kava
liauskui ir $25 - Evelinai Vaišno
raitei.

Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvo dvidešimt penkerių me
tų sukakčiai buvo skirta penktadie
nio vakaronė Jaunimo centro kavi
nėje lapkričio 8 d. Jos metu pa
skelbtos XX-sios parodos premi
jos ir XXI-jai parodai pasirinkta 
konkursinė tema “Upės, ežerai, 
jūra ir laivai”. Vakaronei vadova
vo fotomenininkas Algimantas 
Kezys, redagavęs archyvo dvide- 
šimtpenkmečio leidinį “Budrio 
vardo lietuvių foto archyvas, 1966- 
1991”, dalyvius supažindinęs su 
nueitu keliu. Lietuvių foto archy
vas A. Kezio iniciatyva buvo įsteig
tas Čikagoje 1966 m. balandžio 30 
d. ir oficialiai atidarytas Jaunimo 
centre 1967 m. vasario 26 d. Dr. 
Stasio Budrio vardu jis pavadin
tas 1985 m., kai jo globų perėmė 
savo vyro atminimų norėjusi įam
žinti mecenatė dr. Milda Budrie
nė. Archyvas dabar džiaugiasi ne 
tik surengtomis parodomis, bet ir 
išleistais dokumentiniais filmais, 
spėjusiais užfiksuoti jau amžiny
bėn iškeliavusius veikėjus — poe
tų kan. Mykolų Vaitkų, dailininkų 
Adomų Galdikų, diplomatų Vaclo
vų Sidzikauskų, visuomenininkų 
prel. Mykolų Krupavičių, poetų 
Jonų Aistį, kompozitorių ir mu
zikologų Juozų Žilevičių, žurna
listų bei redaktorių Leonardų Ši
mutį ir kitus žymius lietuvius. Va- 
karonėn buvo įjungtas premjerinis 
filmas “Adolfas Damušis”. Minėti
ni ir išeivijos gyvenimui skirti to
kie dokumentiniai filmai, kaip “Si
mas Kudirka Čikagoje”, Los An
geles “Sala”, Pensilvanijos “Ten, 
kur anglies kalnai stėri”, “Penkto
ji tautinė stovykla”, “Jaunimo 
centras šiandien ir rytoj”.

Šv. Jono šventovėje Vilniuje 
buvo surengtas simfoninės muzi
kos koncertas “Svečiuose — Ame
rikos lietuviai”. Mat Lietuvos 
simfoniniam orkestrui dirigavo 
čikagietis Alvydas Vasaitis, o 
solistais įsijungė bosas Jonas 
Vaznelis ir smuikininkė Linda 
Veleckytė. Programai buvo pasi
rinkti W. A. Mozarto kūriniai 
— “Figaro vestuvių” operos uver
tiūra, “Koncertas smuikui ir or
kestrui nr. 3”, operų arijos ir vie
na simfonija.

Tradiciniame novelės vakare 
Klaipėdos menininkų namuose 
savo kūrinius skaitė vilnietis K. Jo
nušas, nuo satyros mistikon žen
giantis klaipėdietis K. Kaukas, 
pajūrio gamta susidomėjęs A. 
Každalis ir donelaitiškas tradi
cijas puoselėjantis R. Černiaus
kas. Įsijungė ir du svečiai iš 
Maskvos — žurnalo “Lepta” vyr. 
red. A. Barchatovas ir žurnalo 
“Molodoja gvardija” redaktorė 
G. Kalašnikova. Sekantį kartų 
į šį rudeninį klaipėdiečių ren
ginį žadama pasikviesti svečių iš 
Vokietijos.

Lietuvos valstybinės 1991 m. 
premijos po 15.000 rublių buvo 
paskirtos poetui Vytautui Bložei, 
kompozitoriui Jeronimui Kačins
kui, skulptoriui Gediminui Ka
raliui, rašytojui Broniui Radze
vičiui ir tapytojui Povilui Ričar
dui Vaitekūnui. 1930 m- vasario 9 
d. Baisogaloje gimęs Vytautas 
Bložė laureatu tapo už poezijos 
rinkinį “Noktiurnai”. Bostonie- 
čiui Jeronimui Kačinskui, gimu
siam 1907 m. balandžio 4 d. Vi
duklėje, premijų laimėjo Lietu
vos karaliaus Mindaugo krikšto 
septynių šimtų metų sukakčiai 
sukurtos “Mišios Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos Šir
dies garbei”, jo originalios ir 
harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos. Valstybine premija įver
tintos ir Kaune 1942 m. balandžio 
27 d. gimusio Gedimino Karaliaus 
skulptūros — “Rytas” (1974-75) 
Vilniuje, “Skrydis” (1975-77) 
Druskininkuose, “Polėkis” (1983- 
85) Šilutės rajono Juknaičių gy
venvietėje ir erdvinis fontanas 
Nepriklausomybės aikštėje Vil
niuje (1987), Broniaus Radzevi
čiaus (1940-1980) dviejų dalių 
romanas — “Priešaušrio vieške
liai”. Penkių laureatų sųrašų už
baigia Kaune 1940 m. sausio 15 d. 
gimęs Povilas Ričardas Vaitekū
nas, premijų laimėjęs už savo ta
pybos darbus — “Pažaislio pieva” 
(1978), “Viešnia” (1978), “Vyš
nių raškymas Suvalkijoje” (1981), 
“Piligrimas” (1981), “Mėlynas avi
lys” (1983), “Kaliausė ir baltas 
debesis” (1985), “Vasara I” 
(1987), “Noktiurnas su laikro
džiu” (1986), “Noktiurnas su žva
ke” (1986), “Natiurmortas su rau
dona dėžute” (1986), “Natiurmor
tas su mediniu kareivėliu” (1989), 
“Sudužusi skulptūrėlė su malda
knyge” (1989) ir “Natiurmortas 
su akmeniu, panašiu į kaukolę” 
(1990).

Didžiausio dėmesio susilaukė 
du laureatai — Lietuvon su savo 
kūryba grįžęs bostonietis kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas ir 
pomirtine premija įvertintas ra
šytojas Bronius Radzevičius. J. 
Kačinskas yra pirmas išeivijos 
lietuvis, apdovanotas dabartinės 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bine premija. Kandidatūrų buvo 
paskelbusi Lietuvos kompozito
rių sąjunga. Jo autoriniai kon
certai 1991 m. rugsėjo 28 — spa
lio 15 d.d. buvo surengti Klaipė
doje, Kaune ir Vilniuje. Baigmi
niame koncerte spalio 15 d. Lie
tuvos operos ir baleto teatre Vil
niuje dalyvavo ir pats J. Kačins
kas, artėjantis prie aštuoniasde
šimt penkerių metų amžiaus 
slenksčio. B. Radzevičiui, pasi
žymėjusiam autobiografiška kū
ryba, atspindinčia karo sužalotų 
vaikystę, premija paskirta už ro
manų “Priešaušrio vieškeliai”, 
kurio pirmoji dalis išleista 1979 
m., antroji — 1985 m. Romane 
vaizduojami menininko Juozo 
Daukinčio amžinųjų vertybių ieš
kojimai yra susieti su pačiu au
toriumi. B. Radzevičius taip pat 
norėjo rasti būties prasmę ir 1980 
m. spalio 10 d. nusižudė, atsisvei
kinime parašęs: “Matau šviesų ir 
einu į jų” (Leonidas Jacinevičius, 
“Lietuvos aido” 1991 m. 214 nr.). 
Paskirtas 1991 m. premijas laurea
tams planuojama įteikti 1992 m. 
vasario 14 d. Vilniaus rotušės sa
lėje. Premijų nelaimėjo keturi 
kandidatai: rež. Jonas Jurašas — 
už “Smėlio klavyrų” spektaklį, 
Veronika Povilionienė — už liau
dies dainas ir tautosakų, Leopol
das Surgailis — už tapybos kūri
nius, Ipolitas Užkurnys — už liau
diškas skulptūras. V. Kst.
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) R I S I K E I, I M OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........

180-364 d. term, ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius .... 
1 metų GlC-mėn.palūk..
1 metų GlC-met. palūk
2 metų GlC-met. palūk
3 metų GlC-met. palūk
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.75% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...4.25%

.. 6.00% 

.. 6.00% 

.. 6.00% 

.. 6.50% 

.. 7.00%

.. 6.50% 
... 7.00% 
... 7.50% 
... 8.00% 
... 6.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 10.75%
Sutarties paskolas 

nuo ................ 10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 8.50%

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

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

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

CHOICE
“ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sųžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,---------------------------------———
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS. 
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS (NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

Greitas ir tikslus pa tarną vintas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641 , namų 766-5857

ZlilcfrltQ 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
ZlllbldlC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Vida Vencienė, du kartus ant garbės pakylos 1988 m. olimpiadoje Kalga- 
ryje. Ji slidinėjimo varžybose - 10 km nuotolyje laimėjo aukso, o 5 km at
stume bronzos medalius. Olimpietė ruošiasi dalyvauti 1992 m. olimpinėse 
varžybose Albertvilyje. Šį kartą už savo kraštą - Lietuvą

TV.

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

žių” įžengęs Jovaiša, turėtų būti 
pridėti prie šių pagrindinių. Braz- 
dauskas (šiuo metu žaidžiantis Is
panijoje), Dimavičius, Brazys, Vi
sockas (Lenkijoje), Knyza (Šveicari
joje) neginčijami kandidatai į rink
tinę. Pasirinkimas dar galės būti 
daromas iš pasilikusiųjų namuose, 
kaip Einikio ir kt.

Šarūnas Marčiulionis nori į šią 
rinktinę įtraukti tris amerikiečius. 
Jie nebeeiliniai. C. Aleksinas 
(6’-ll”), buvęs NBA profesionalu, 
dabar žaidžiantis Italijos profe
sionalų lygoje, L. Rautinš’as, žai
dęs Kanados rinktinėje, NBA ir 
šiuo metu Ispanijos pro lygoje ir 
Arlauckas amerikietis, taip pat pui
kus krepšininkas. Pirmieji du, Alek
sinas ir Rautinš’as jau yra gavę Lie
tuvos pilietybę. Oficialiai, teisė 
jiems žaisti Lietuvos rinktinėje 
turės būti nuspręsta Tarptautinės 
krepšinio federacijos. Ne vien dvi
guba pilietybė, tačiau daugelis kitų 
griežtų taisyklių, liečiančių šį klau
simą, turi būti pralaužtos ...

Iš Europos 4 rinktinės, neskai
tant šeimininkų ispanų, galės da
lyvauti olimpiadoje. Atrankinės 
varžybos vyks 1992 m. birželyje. 
Italai, graikai, vokiečiai ir kt. yra 
stiprūs vienetai, tačiau Lietuva į 
šį lemiamą ketvertuką turėtų pa
tekti. Sig. K.

LIETUVIŲ 
. KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Sportas Europoje
Lapkričio 19-21 d.d. Vokietijoje 

įvyko vyrų rankinio žaidynės. Ne
tikėtai pirmą vietą užėmė Ispani
ja, prieš Sov. Sąjungą, Švediją, Vo
kietiją, Rumuniją ir Jugoslaviją.

Spauda, komentuodama šias žai
dynes, rašė, kad ateinančiais me
tais greičiausiai teks kviesti dau
giau valstybių, nes iš žemėlapio 
dings Sov. Sąjungos ir Jugoslavi
jos vardai. Taigi, galės susitikti Lie
tuva — Kroatija, Estija — Serbija 
ir 1.1.

Dienraščiai beveik kiekvieną 
savaitę spausdina trumpesnius 
ar ilgesnius straipsnius iš pa
ruošiamųjų žiemos žaidynių darbų, 
pažymėdami, kad jose dalyvaus 
rekordinis valstybių skaičius, jų 
tarpe Lietuva, Latvija ir Estija. 
Daugiausia vilčių laimėti meda
lius turi Latvija ir Estija. V. Ven
cienė savo Kalgario laimėjimo pa
kartoti negalės, o A. Šalna eina 
trenerio pareigas JAV.

Lapkričio 23 d. Vokietijos vyrų 
krepšinio pirmenybėse SSV Ulm 
įveikė Brand Hageno penketuką 
pasekme 99:96. R. Kurtinaitis 
Hageno komandai pelnė 24 tšk. 
Šiaurinėje grupėje iš šešių ko
mandų Hagenas užėmė trečią vie
tą. Pirmauja Laverkusen 18:4 tšk. 
prieš Berlyną 14:8 tšk. ir Hageną 
10:12 tšk.

Iš Vokietijos aukštosios futbo
lo lygos reikia pranešti, kad rudens 
meisterio vardą laimėjo Eintracht 
Frankfurt (su mūsų išeivijos rink
tine 1947 m. sužaista 3:3) prieš Stutt- 
gartą, Dortmundą ir Kaizerslau- 
tern. Uodegėlės pabaigoje randasi 
Drezdenas, Diuseldorfas ir Vaten- 
šeidas. Netikėtai gerai sužaidė ly
gos naujokai — FC Šalke, užimdama 
šeštą vietą, Duisburgas septintą 
ir Stuttgarto Kickers — keturiolik
tą vietą. Auštojoje lygoje žaidžia 
20 komandų. Aukščiausiu žiūrovų 
vidurkiu džiaugėsi Dortmundas — 
39,400, prieš Kaizerslautern — 31 
tūkst. Mažiausias skaičius — Stutt
garto Kickers tik 9,546 žiūrovai.

Gerokai smuko daugkartinis Vo
kietijos meisteris Bayern Miunche
nas, užbaigdamas rudens ratą net 
dešimtoje vietoje. Kaltininkas? 
Vadovybė. Ji pardavė italams ge
riausią pasaulio gynėją Kohlį, sau
gą Reuterį, Mateusą, praturtinda
ma kasą milijonais, tačiau sumen
kindama vienuolikės žaidimo klasę. 
Tuoj pat į pagalbą atėjo buvę to 
klubo žaidėjai F. Beckenbauer ir 
Rummenige, išrinkti visuotiniame 
klubo susirinkime vicepirmininkų 
pareigoms. Iš tikrųjų abu pasau
linio garso žaidėjai vadovaus klu
bui, prižiūrėdami ir patardami da
nui treneriui jo darbe.

Antroji Vokietijos futbolo lyga 
yra padalinta į dvi grupes — šiau
rinę ir pietinę. Šiaurinėje pirmau
ja Uerdingen prieš Meppen ir St. 
Paulį. Šeštą vietą užima Oldenbur- 
gas. Pietuose net keturi klubai turi 
surinkę vienodą taškų skaičių: Frei- 
burgas, Saarbriucken, Mannheimas 
ir Chemnitz. Iš abiejų grupių pir
mos šešios komandos kovos {kopi
mui į aukštąją Vokietijos lygą. Abie
jose grupėse žaidžia po 12 klubų.

Daug lietuvių išeivių gyveno Ba
varijoje. Supažindinsiu su šio kraš
to futbolo lyga. Pirmauja Miunche
no priemiesčio Unteraching klu
bas, prieš Vertenbergą, Regens- 
burgą, Fiurtą ir FC Augsburgą. Kita 
Augsburgo vienuolikė “Švaben” už
ima 14 vietą. Paskutinėse vietose 
randasi Bambergas, Ingolstadtas, 
Platting.

FC Augsburg yra Miuncheno Ba-

yern “farm team”, duodamas iš jau
nių komandos naujas jėgas Bava
rijos sostinės pradžioje mėgėjų 
komandai ir po kelių metų, iški- 
lesniams žaidėjams siūlant sutartį, 
tuo pačiu pakeliant juos į profe
sionalų stovyklą.

Nėra ko stebėtis, kad Bavarijos 
jaunių futbolo pirmenybėse pir
moje vietoje žygiuoja FC Augsbur
go žaidėjai.

Ledo ritulio lygoje pirmauja 
Diuseldorfas prieš Rosenheimą ir 
Preussen Berlyną. Paskutines vie
tas užima Landshutas, Kaufbeuren 
ir Berlyno Weirswasser. Antroje 
lygoje pirmoje grupėje pirmą vie
tą užima Augsburgas ir antroje 
Memmingenas. Kazys Baronas

Barcelonoje NBA 
profesionalai...

Pirmą kartą olimpiniuose žaidi
muose bus matomi NBA profesio
nalų lygos krepšininkai. Jie turės 
teisę žaisti savo gimtųjų kraštų 
rinktinėse atrankiniame turnyre ir 
Barcelonos olimpiadoje. Tokių žai
dėjų šiuo metu yra 25, išskyrus 
JAV-bes. Daugiausia NBA lygoje 
žaidžiančių yra jugoslavų, net 5. 
Trys yra iš Vokietijos, po 2 iš Ka
nados, Bahamų salų ir Puerto Rico, 
po vieną iš Lietuvos (Šarūnas Mar
čiulionis), Norvegijos, Bulgarijos, 
Jamaikos, Sov. Sąjungos, Australi
jos, Sudano, Zairo, Nigerijos, Olan
dijos ir Anglijos. Reikia neužmirš
ti, kad JAB-bės savąją rinktinę su
darys vien tik iš NBA žvaigždžių. 
Todėl sunku įsivaizduoti, ar kas 
pajėgs jiems pasipriešinti?

HALLING CONTRACTING 
( Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) įdėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044

Leonas Rautinšas, gimęs ir augęs 
Toronte, žaidęs NBA Filadelfijos 
76 komandoje, nuo 1978 m. Kanados 
olimpinės rinktinės narys, pareiš
kė norą žaisti už Lietuvą Barcelo
nos olimpiadoje

Barcelona ir ...
Lietuvos krepšinis

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) pirmieji sprendi
mai, liečią Lietuvos reprezenta
ciją Barcelonoje 1992 m., jau atlik
ti. Sudaryta pasiruošimo ir daly
vavimo olimpiadoje darbo grupė, 
kuriai vadovauja TOK pirminin
kas A. Poviliūnas. Taip pat išrink
ti ir patvirtinti rinktinės treneriai: 
vyr. trenerio pareigoms — R. Sargū- 
nas, trenerio padėjėjas — M. Pau
lauskas. Prie jų eilė konsultantų 
bei patarėjų, kaip V. Garastas, E. 
Kairys ir V. Bimba. Reikia tikėtis, 
vyr. trenerio padėjėju bus pakvies
tas taip pat S. Marčiulionio reko
menduojamas D. Nelson — “Golden 
State Warriors” vyr. trenerio sūnus.

Šios olimpiečių paruošimo ir da
lyvavimo darbo grupės pirmajame 
posėdyje, spalio pradžioje 1991 m., 
buvo labai rimtai diskutuojamos 
krepšinio rinktinės paruošimo pro
gramos, kurias pristatė olimpinio 
komiteto narys A. Pakula ir trene
rių tarybos pirmininkas V. Bimba.

Kas atstovaus šiai rinktinei? Dar, 
žinoma, galutinio atsakymo negali 
būti, tačiau yra aišku, kad olimpie
čiai, aukso medalistai 1988 m. Seule: 
Marčiulionis, Sabonis, Chomičius ir 
Kurtinaitis sudarys rinktinės pa
grindą. Jaunasis Artūras Karnišo
vas, jau antri metai žaidžiantis Se
ton Hall universitete, amerikietiš
koje mokykloje puikiai bręstantis 
krepšininkas ir, nežiūrint į “am

VLADAS BACEVIČIUS, ilgametis 
ir nuolatinis “TŽ” ir kitų laikraščių 
foto bendradarbis, žinomas skautų 
veikėjas, 1991 m. lapkričio 3 d. su
laukė 75 metų amžiaus. Gimė Kaune, 
nuo 1929 m. skautas, niekada neati- 
trūkęs nuo lietuviškosios skauty- 
bės, kuri jam buvo ne vien tik orga
nizacija, bet ir antroji šeima bei 
gyvenimo būdas

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai gruodžio 15 d. Lietuvių namuo
se šventė skautiškas Kūčias. Pra
dėjo s.fil. dr. A. Dailydė ir vyr.sk. 
kand. A. Paulionytė, pakviesdami 
visus dalyvius papuošti eglutę. 
Ant stalų buvo išdėstyti lapukai, į 
kuriuos kiekvienas turėjo įrašyti 
kokią Kalėdų mintį ir užkabinti 
ant eglutės. Taip papuošta eglutė 
atrodė labai gražiai. Svečias iš 
Lietuvos smuikininkas A. Stulgys 
pagrojo “Avė Maria”, “Į Vilnių, į 
Vilnių”, o “Gul šiandieną” visiems 
giedant. Užbaigus giesmę s. kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
brolijos dvasios vadas, sukalbėjo 
maldą, po kurios pasidalinome 
plotkelėmis ir linkėjimais. Vaka
rienė susidėjo iš 12-s skirtingų 
valgių, suneštų mamyčių. Jos ruo
šai vadovavo s. E. Simonavičienė. 
Pavalgius sesė Inga pakvietė brolį 
Jaunių, kuris papasakojo apie lie
tuviškus Kūčių papročius ir tradi
cijas. Sekė draugovių pasirody
mai vakaro tema. Po paskutinio pa
sirodymo, sesė Inga su visais jau
niausiais šūkiais iškvietė Kalė
dų senelį. Jam atėjus tuoj pat 
prie jo susidarė ilgoka eilė mažų
jų, kurie buvo apdovanoti. Pabai
gai tuntininkai - V. ir A. Senkai 
tarė trumpą žodį ir visus pakvietė 
į ratą vakarinei maldai. Dalyvavo 
apie 300 gražaus jaunimo ir tė
velių.

• Gruodžio 9 d. “Rambyno” sk. 
tunto posėdyje diskutuota drau
govių planai. Draugininkai pra
nešė apie draugovių veiklą, o tie
kimo skyrius jau gavo visus reik
menis, liečiančius uniformą ir 
skautišką literatūrą. Kalbėta ir 
apie ateinančios vasaros stovyk
lą, į kurią pasižadėjo važiuoti vi
si tunto vadovai. Taip pat numa
tyta kviesti ir iš kitų vietovių. Pla
nuojama per 300 stovyklautojų. 
Registracija bus pradėta sausio 
mėnesio gale.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų vadovai-vės siunčia visiems 
tėveliams, tėvų komitetui, visiems 
skautams-tėms linksmų šv. Kalė
dų ir skautiškų 1992 metų sveiki
nimus. M.

• Dauguma žmonių, ypač vyres
nioji karta, žino, kad kalėda - tai 
dovanos. Įdomu prisiminti kalėdo
jimus Lietuvoje. Seneliai ir tėvai 
pasakoja, kaip parapijiečius lan
kydavo kunigai, lydimi vargoni
ninkų ar kitų parapijos tarnų. 
Švęstu vandeniu pašlakstydavo 
namus, duodavo pabučiuoti kry
žių, vaikus paklausinėdavo kate
kizmo, pasiteiraudavo apie lan
komųjų rūpesčius. Laikai ir gy
venimo sąlygos pasikeitė. Nors ir 
kitaip, bet kalėdojimai nepamirš
tami. Toronto “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų vyr. skautės ir sk.-vy- 
čiai, gruodžio 7 d. kalėdoję ir su
rinktas aukas paskyrę Lietuvos 
našlaičiams, žada tęsti šią gražią 
tradiciją ir toliau. Tą prieškalė
dinį šeimų lankymą su giesmėmis 
(kalėdojimą) atgaivino tuntininkai 
Vida ir Algis Senkai. Inga Pivoriūtė

MOK A :
6 % už 90 dienų term, indėlius
6 % už 6 mėnesių term, indėlius
6 % už 1 m. term, indėlius 
6.50% už 2 m. term, indėlius
7 % už 3 m. term, indėlius 
6.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8 % už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

7 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.50% už OHOSP (variable rate) 
5.75% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.75% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
4.25% už kasd. pal. čekių sąsk.
4 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 10.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.50% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

8.75%
9.25%
9.50%

AKTYVAI per 92 milijonus dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom” sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 53'7’-2t&69

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val. 
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite 
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH. 

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais. 
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

EUR O T
PARCEL SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($3.50 už kg)

siuntinius pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų 

(nemokamai, jei siuntinys daugiau negu 15 kg).
• Siunčiame vartotų ir naujų drabužių siuntas
• Siunčiame maisto ir medicininių reikmenų siuntas.
• Nei minimumu, nei maksimumu siuntos neribojamos.
• Siunčiame siuntas tiesiog gavėjo adresu.
• Į kainą įeina ir persiuntimo išlaidos.

(Gavėjas nieko neturi primokėti).
• Perduodame pinigus iš rankų į rankas.
• Greitas nuo 2-3 savaičių siuntinių pristatymas

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.
Tel. (416) 503-1601 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.
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AJA
mielam broliui

dr. VLADUI SULMAI
mirus, sesę šaulę ADĄ PETRAITIENĘ bei visus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Vilniaus šaulių rinktinės ir
DLK Algirdo šaulių kuopos valdybos

SKAITYTOJAI PASISAKO
JOS SIELA — TAUTODAILĖJE

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kai kurių krautuvių tinklai, 
dalį automobilių gamyklų JAV 
ir Kanadoje ruošiasi uždaryti 
ir didžioji bendrovė “General 
Motors”.

Vyriausybių vadų pasitarime 
iškilusius pasiūlymus žada 
svarstyti finansų ministerial, 
1992 m. sausio 30 d. susitiksian
tys Kvebeko mieste. Vasario vi
duryje yra numatytas antrasis 
vyriausybių vadų susitikimas. 
Spėjama, kad Kanados ir pro
vincijų deficitas gali pasiekti 
bendrą $50 bilijonų sumą, jei 
nebus drastiškai apkarpytos 
biudžetinės išlaidos. Dienraš
čio “The Toronto Sun” bendra
darbis Ron Collister Kūčių die
nos laidoje pasisako už pilnai 
subalansuotus Kanados ir pro
vincijų biudžetus. Albertos 
premjeras D. Getty jau paskel
bė biudžetinių išlaidų suma
žinimą $100 milijonų. Tai esąs 
tik simboliškas mostas. Reikė
tų didesnio ir jam, ir kitiem 
provincijų premjeram, net ir 
Kanados ministeriui pirmi
ninkui.

Kad vyriausybės nedrįsta 
žengti tokio žingsnio, pasak R. 
Collisterio, esam kalti patys 
kanadiečiai. Išlaidų sumaži
nimui pritariame ir netgi rei
kalaujame didesnio, kol jis pa
liečia kitus, bet kai tik nuken
čia mūsų piniginės, stojamės 
piestu prieš vyriausybę.

R. Collister prisimena fede
racinės valdžios 170.000 tar
nautojų PSAC unijos streiką 
1991 m. rudenį. Jos vadas Da
ryl Bean streiką paskelbė dėl 
to, kad Kanados vyriausybė 
dėl ekonominių krašto nege
rovių unijos nariams nutarė 
nepadidinti atlyginimų. Strei-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

kuoti tada atsisakė už menką 
atlyginimą dirbančios trys mo
čiutės — Dianna Haight, He
len Fraser ir Jackie Nezezon. 
Unijos vadas D. Bean, tas se
nutes pavadinęs streiklaužė- 
mis, viešai prasitarė, kad to
kias streiklaužes reikėtų pa
karti, kaip savo raštuose yra 
pasiūlęs Jack London.

Liūdniausia, kad D. Bean da
bar džiaugiasi valdžios tarnau
tojų unijos PSAC nariam išsi
kovotu iki mirties užtikrintu 
darbu. Žurnalistas R. Collister 
primena, kad šis laimėjimas 
buvo pasiektas tada, kai Kana
da turėjo 10,3% bedarbių, at
leistų iš darbo. R. Collister 
stebisi dosnia išimtimi gerai 
apmokamiems ir geras pensi
jas gaunantiems valdžios tar
nautojams, kai tokios paslau
gos neturi mažiau uždirbantys 
kiti kanadiečiai. V. Kst.

Nori susirašinėti
Šešiolikos metų mergaitės iš 

Lietuvos norėtų lietuvių ar anglų 
kalbomis susirašinėti su savo am
žiaus ar vyresniais lietuviukais- 
lietuvaitėmis Kanadoje. Adresai: 
Edita Mėklaševičiūtė, Sukilėlių 
67-32, Kaunas 233043, Lithuania; 
Inga Retytė, Žeimenos 68-40, Kau
nas 233043, Lithuania.

Paieškojimai
Ieškomas Viktoras Antanaitis, 

sūnus Nikodemo, gimęs 1926 m. Iš 
Meškuičių, Šiaulių apskrities, pa
sitraukęs 1944 m. Ieško brolis Juo
zapas. Jei kas nors apie jį gyvą ar 
mirusį ką nors žinotų, prašom rašy
ti: Sesuo M. Paulė, 1450 rue de Seve, 
Montreal, Que., H4E 2A7 Canada.

Ieškau savo mamos O. Drūtei- 
kienės, pusbrolio Edvardo Mace- 
rinsko, gimusio 1922 m. Mikalavo 
kaime, Daugėliškio valsčiuje, ir jo 
šeimos narių. Dabar gyvena Toron
te ar jo apylinkėje. Rašyti šiuo 
adresu: Janina Drūteikaitė-Riš'- 
kienė, 6636 S. Talman, Chicago, 
IL 60629, USA.

r^AMocmA^ Knygų rišykla 

“SAMOGITIA”
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus
A. Plėnys

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

Vis dar negaliu apsiprasti, kad 
Anastazija iškeliavo amžinam po
ilsiui. Ji savo sielą įkūnijo tauto
dailėje, gobelenuose bei tapybos 
kūriniuose. Ji vis turėjo viltį pa
sveikti ir surengti savo dailės pa
rodą Lietuvoje. Susidarius palan
kiom sąlygom, bus mėginama jos 
dailės darbus pervežti į Lietuvą.

Pasibaigus a.a. Anastazijos lai
dotuvių rūpesčiams, vėl imsiuos 
užbaigti dvi pasižadėtas knygas - 
“Lithuanian Folk Art” ir “Lithua
nian Straw Art”. Brandus amžius 
mažina darbo eigą.

A. Tamošaitis,
Gananoque, Ont.

SKAITYTOJAI LENKIJOJE

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
5H52S2525ZS252S25252SHS2SZSaS252S?S2S2S2S25ZS

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

1992 metais
kviečiame keliauti
į plačiai svečiams
vartus atkalusią
nepriklausomą
Lietuvą!

Sakoma, “Jei aš negaliu skristi Swissair, aš neskrendu iš viso...” 
Tikite ar ne, bet mes siūlome jums skristi Swissair ir iki pat Vilniaus!

Kaina: nuo $1,288.00 kan.
******

Pigūs ir patogūs skridimai su Sterling Airways. Kaina: nuo $899 kan.
*****

1992 metais visi keliai veda į Lietuvą. Siūlome austrų, vokiečių, 
skandinavų, suomių, lenkų avialinijas.

*****

Laukiate svečių iš Lietuvos? Išpirkite jiems bilietus, tokiu būdu 
išspręsite jiems daug kelionės problemų. Kaina: $799.00 kan.
Nepamirškite naudotis mūsų paslaugomis, jei reikalinga:

* Lietuviška viza
* Kelionės ir sveikatos draudimai
* Svečių pervežimas autobusu Montreal-Toronto-Montreal
* Bilietai lėktuvu ar traukiniu
* įvairūs maršrutai atostogoms
* Iškvietimai vizitui į Kanadą

Perduodam pinigus ir vaistus giminėms bei draugams Lietuvoje.
Skubėkite: dabar planuojame vykti sausio pabaigoje.

Smulkesnė informacija teikiama:

2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

“Tėviškės žiburiai” ateina pas 
mane net iš Amerikos. Tautiečiai 
beveik kasdien atvažiuoja iš Lie
tuvos pas mus apsipirkti. Vaka
rais jie skaito “TŽ”. Lietuvoje da
bar tuščios krautuvės. Nakvoja 
pas mane susispaudę kaip silkės. 
Daugiausia tokie keleiviai nakvo
ja traukinių stotyje, kaip ir rusai.

Pas mus krautuvės visko pilnos, 
bet kainos amerikietiškos, o al
gos lenkiškos — per mažos.

Julius Sanvaitis,
Lenkija

MIELI KANADOS LIETUVIAI,
Jūsų siuntą gavome lapkričio 

29 d. Siuntinys nesuplėšytas, ne
sudraskytas, visos dėžės neatplėš
tos. Esame tikri, jog daug vaikelių 
ir jų tėvų bus dėkingi Kanados lie
tuviams už išgelbėtą gyvybę ir su
grąžintą sveikatą. Dar kartą ačiū 
visiems Kanados tautiečiams, ku
rie suprato mūsų vargus ir prisi
dėjo savo lėšomis mums sunkią va
landą.

Su gilia pagarba,
J. Bojarskas, MD, 

Kauno vaikų ligų klinika

PAS MUS DAR NERAMU
Pas mus Lietuvoje gyvenimas 

normalėja, nors labai maišo kor
tas, kenkia respublikai kairiųjų 
laikraščiai — “Respublika”, “M. 
Lietuva”, “Lietuvos rytas”, “Tie
sa”, “Pozicija”, “Valstiečių laik
raštis” ir daug rajoninių laikraš
čių, ypač agresyvi “Respublika” — 
nesiskaito su žodžiais. (...)

Pas mus viskas vagiama, viešai 
plėšiama, kasdien nuvaroma po 
10-15 mašinų, žudomi žmonės. Kas 
antras užsienietis apvagiamas. 
Saugumiečiai, omonininkai, LKP 
perėjo į ginkluotą pogrindį. Sovie
tinė kariuomenė nesiruošia išei
ti, vėl organizuojamos provokaci
jos.

Žodžiu, dar neramu, net pavo
jinga. Milicija neapsaugo net dip
lomatų. Bijome nakvoti. Temstant 
užsirakinėjame duris, nors nieko 
neturime. Vagims ir žmogžudžiams 
neįrodysi, kad nieko neturi.

Visi daug dirba, ypač vyriausy
bė ir AT. Jie turi gintis nuo kai
riųjų, nuo spaudos ir kartu kurti 
naujus įstatymus. Juk kuriama 
nauja valstybė. (. ..)

Ir dar ta prostitucija, pornogra
fija. Tai nedorų žmonių, be sąži
nės žmonių darbas. Tie, kurie tar
nauja žemiems kūno geismams, 
niekad nebus tautos žiburiais. 
Bet kiti iš to kala pinigą, nedorą
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Opoziciniai Lietuvos laikraščiai 1991 m. lapkričio pabaigoje buvo paskelbę 
streiką - vieną savaitę neišėjo ir išleido vieną bendrą laikraštį “Laisva 
Lietuva”, kuriame streikuojantieji išdėstė savo reikalavimus vyriausybei. 
Nuotraukoje matyti dalis streikuojančių laikraščių: “Lietuvos rytas” 
(buvusi “Komjaunimo tiesa”), “Respublika”, “Tiesa”. Nematyti “Vals
tiečių laikraščio” ir “Vakarinių naujienų”. Ši nuotrauka buvo įdėta 
Kanados spaudoje

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

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas

Labai dėkoju G. ir L. Vyšniauskams už visoke

riopą paramą ir manęs lankymą ligoninėje.
S. Eimutis

pinigą. Aš 10 dienų buvau ligoni
nėje. Gėda buvo klausytis, kai 30- 
40 metų vyrai ištisas dienas kal
bėjo apie pornografiją, prostitu
ciją, alkoholį ir keikėsi. Visi turi 
vaikus, žmonas, o jų vidus - kaip 
kiaulidė.

Tokios tautos ir tokių žmonių 
mums nereikia. Kas neš į gyveni
mą grožį, kas sodins Gėrio daigus? 
Purvo mums užtenka.

Per 50 metų jo primindžiota, bet 
kas iškops, kas išvalys. Ar dar la
biau pastūmės j bedugnę? Reikia 
mums naujų Valančių, naujų Mai
ronių, naujų Kudirkų, naujų dide
lių asmenybių. Reikia A. Maceinų, 
St. Šilkauskių, naujų Brazdžioniu. 
Reikia naujų aukštųjų mokyklų, 
naujų gimnazijų, tokių kaip Kra
žių ir Kauno kolegijų, kurios pa
ruoštų asmenybes, reikia Kantų, 
Vydūnų, Mažvydų. Mes maža tauta, 
todėl turime būti stiprūs dorove, 
stiprūs dvasia. Komunistai suskal
dė, supriešino žmones, nužmogino 
juos, padarė kūno ir dvasios ver
gais. Reikia atsitiesti. Tai galės 
padaryti tik dabar auganti nauja 
karta, bet ji turi būti gerose ran
kose, gerų vadovų vedama, o ne 
pašlemėkų, iškrypėlių. N.N.,

Lietuva

PO VIEŠNAGĖS KANADOJE
Esu geologas paleontologas, 

Lietuvos geologijos instituto Vil
niuje vyriausias mokslinis bend
radarbis. Mėnesį (09.24-10.22) dir
bau Bedfordo Okeonologijos insti
tute (Bedford institute of Oceano
graphy, Dartmouth, NS) pas dr. P. 
Ascoli. Vykdome bendrą projek
tą, tiriant Šiaurės Atlanto geolo
ginę praeitį.

Halifax’e gyvena nedidelė lie
tuvių grupelė. Malonu buvo pa

bendrauti. Papasakojau apie Lie
tuvos įvykius, nepriklausomybės 
atgavimą. Gavau paskaityti “TŽ”. 
Rimtas, solidus laikraštis. Patiko 
Pr. Gaidos vedamieji, A. M. Bala- 
šaitienės korespondencijos, įvy
kių kronika. Linkėčiau sėkmingai 
darbuotis ir toliau.

Dėkoju per jūsų laikraštį - dr. 
P. Ascoli, p. Jeannie Ascoli, dr. 
Nijolei Matulionytei-Noges, p. H. 
Nogės, p. Genei Grybauskaitei- 
Kirkpatrick už didelį svetingumą.

Dr. hab. Algimantas Grigelis, 
Lietuvos Mokslų akademijos 

narys-ekspertas, Vilnius
DĖKINGI UŽ KNYGAS

Labai dėkojame Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondui ir jo 
tvarkytojui Gintautui Vėžiui už 
atsiųstą Klaipėdos krašto kultū
rai kelti draugijai “Aukuras” kny
gų siuntą naujai steigiamai šios 
draugijos bibliotekėlei.

Būtume labai dėkingi už pana
šią pagalbą ir kitoms leidykloms, 
redakcijoms, organizacijoms bei 
pavieniams asmenims. Laukiame 
periodinės išeivių spaudos ir li
teratūros. Vilius Baltinas,

“Aukuro” draugijos pirmininkas 
16-sios divizijos 29, bt. 11 

Klaipėda, Lithuania

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

“Torvil” ltd.
(Buvusi J.&J. Canadian-European Exp. Imp. Co.)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

NAUJA!!! SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo) per 4-5 savaites
► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ (Nauji ir 

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)

► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)

► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)
- reguliarus (4 savaitės)

► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoj  eT"!

► RUSŲ (SOVIETŲ) GAMYBOS AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS
Žemiausios kainos - pristatymas per3 savaites (Volga, Lada, Samara-Sputnik, 
Moskvich, Tavria, Niva).

TUOJAU BUS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IŠPARDAVIMAS
(traktoriai, plūgai, sėjimo mašinos ir t.t.)

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210
______  Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami____________ ___ _______

KANADOJE JAV

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

15 John St., Suite 2
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

iotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
viceprezidentas

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

, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
OiVlLįj ri ISlV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p. .

Narys “Better Bussiness”biuro
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

LIETUVA 
* LATVIJA 

ESTIJA 
UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA IDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Kalėdų naktį mūsų parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Jono 
Govėdo, su menininkais iš Lietu
vos — sol. Vida Bičkute ir smuik. 
Algirdu Stulgiu — atliko labai 
puikų kalėdinį koncertą.

— Vaikučių choras, vadovau
jamas muz. Nijolės Benotienės, 
gražiai giedojo Kalėdų dieną per
9.30 v.r. Mišias.

— Anapilyje Naujų metų Mišios 
bus išvakarėse — 6.30 v.v., o Nau
jų metų dieną — sekmadienio 
tvarka. Autobusas irgi važiuos 
sekmadienio tvarka.

— Wasagoje Naujų metų dieną 
pamaldos bus 4 v.p.p. Nuo tos die
nos Gerojo Ganytojo misijos ko
miteto pirmininko pareigas rota
cine tvarka iš A. Kanapkos per
ima Br. Vitkus.

— Gruodžio 24, Kūčių dieną, 
palaidota a.a. Lidija Radzevičiū- 
tė-Lawless, 30 m. amžiaus; gruo
džio 31, antradienį, palaidota a.a. 
Aldona Paršeliūnienė, 71 m. am
žiaus.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje kviečia aplankyti lai
kinai Lietuvoje kursavusių pini
gų parodą: žemaitiškų litų, cari
nių rublių, lenkų okupacijos pini
gų ir dabartinių “vagnorkų”. Mu
ziejaus lankymo valandos: sekma
dieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. iki 
10 v.v.

— Mišios Naujų metų dieną, 
sausio 1, trečiadienį, 9.30 v.r. už 
a.a. Leoną Bates (mirties meti
nės), 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
4 v.p.p. už a.a. Petrą Babecką.

— Mišios sausio 5, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Bronę Rutkaus
kienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa
goje 2 v.p.p. už Matulių šeimos 
mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje, gruo

džio 15 d., dalyvavo 180 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė: A. Z. Mor
kūnai, G. Rukevičienė iš Vilniaus;
J. Bareikis, V. Bareikis iš Utenos. 
Gruodžio 22 d. popietėje: V. I. Sli- 
vinskai iš Vilniaus, L. Bajorinaitė, 
L. Starukas, I. Kručkauskienė, 
Evaldas Kalanta (a.a. Romo Kalan
tos brolis) iš Kauno; A. Bajorinas 
iš Tauragės; O. Starukienė iš Ra
seinių; G. Visockytė iš Klaipėdos;
K. Degutytė iš Panemunės.

— Lietuvių slaugos namų pakvi
tavimai atleidimui nuo pajamų 
mokesčių bus išsiųsti visiems 
1991 m. aukotojams sausio mėne
sio pabaigoje.

— LN valdyba nuoširdžiai dė
koja LN moterų ir vyrų būrelio 
savanoriams už Karalienės Mor
tos ir Karaliaus Mindaugo menių 
papuošimą LN Naujų metų rengi
niui.

— Sekmadienio pietūs po tarp- 
švenčių pertraukos bus gamina
mi sausio 5 d. Svetainė “Lokys” 
veiks įprasta tvarka.

— “Tauro” klubo baliui bilietai 
gaunami pas J. V. Šimkų, tel. 231- 
9425 ir V. Drešerį — 233-3334.

Aukos slaugos namams
$4,000 — palikimas a.a. Augus

tino Pranckevičiaus per Sigitą 
Brough; $3,000 — Aloizas Rūta; 
$1,200 — L. Svirplys; $1,000 — O.S., 
J. Aukštaitis iš Sunny Hills, Fla., 
JAV, Jonas Kirvaitis; $500 — Da
nutė Naikauskienė iš Windsoro, 
Pranas Puidokas, J. Andrukaitis 
iš Hamiltono; $300 — A. Vaičiū
nienė savo motinos a.a. Teklės 
Radzienės atminimui, K. Gudins- 
kas iš Hamiltono; $250 — Algis 
Kazilis iš Colgan, Ont.; $200 — S. 
O. Žvirbliai iš Hamiltono, Marti
nas Jonušaitis iš Oakvilės, A. Z. 
Stančikai; $150 — Viktorija Dau- 
gelavičienė; $100 — E. Dickson, 
S. Janušonis iš Niagara Falls, Ma
rija Žekienė, Ona Ropienė, B. Mc- 
Kenny, J. Liutkienė, S. Varanka,
V. K. Gapučiai, E. A. Mačiulaičiai, 
E. Jaškus. A. a. Alfonso Kinciaus 
atminimui: $20 — P. L. Jurėnai, 
J. Jurėnas, M. Jurėnas, J. Vinge- 
lienė; $10 — J. Vitkūnienė; $25 — 
R. D. Skučai, E. Petrus. Iš viso sta
tybos fonde yra $702,301 (įskaitant 
palūkanas). Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St.
W. , Toronto, Ont. M6P 1A6. Aukos 
atleidžiamos nuo pajamų mokes
čių.

1992 m. renginiai Toronto Lie
tuvių namuose: vasario 1, šeštadie
nį, tradicinis “Tauro” balius; vasa
rio 22, šeštadienį, “Atžalyno” šo
kių grupės ‘Monte Carlo’ šokiai; va
sario 29, šeštadienį, Lietuvių na
mų Užgavėnių karnavalas; kovo 15, 
sekmadienį, Lietuvių namų meti
nis narių susirinkimas; kovo 29, 
sekmadienį, “Paramos” metinis 
susirinkimas; balandžio 5, sekma
dienį, “Atžalyno” tautinių šokių 
popietė; balandžio 26, sekmadie
nį, velykiniai pietūs; spalio 10, 
šeštadienį, Kanados lietuvių die
nos; spalio 11, sekmadienį, Kana
dos lietuvių dienų - meno paroda; 
lapkričio 7, šeštadienį, “Nepri
klausomos Lietuvos” balius; gruo
džio 31, ketvirtadienį. Naujų me
tų sutikimas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis. Seneliai ir ligoniai lan
komi namuose ir ligoninėse iš 
anksto susitarus. 7 v.v. — Šv. va
landa, 7.30 v.v. — Mišios. Išpažin
tys — prieš Mišias. Šis šeštadie
nis yra mėnesio pirmasis. Gyvojo 
Rožinio draugija renkasi 10.30 v.r., 
Mišios — 11 v.r. “Vilniaus” rūmuo
se Mišios — 5 v.p.p. Tretininkų 
susirinkimas ir Mišios — sausio 
9 d., 10 v.r.

— Gruodžio 24 d. palaidotas 
a.a. Antanas Urbaitis, 87 m.

— Pakrikštyta Katarina-Alyssa, 
Vidos (Remeikaitės) ir Douglas 
Mucke dukrelė.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija, bus sausio 19 d., 
4 v.p.p. mūsų šventovėje. Po Mišių 
bus suneštinė vakarienė salėje. 
Sekcijos pirmininkė — I. Paš- 
kauskienė (604-9261).

— Lietuva misijų kraštas — to
kia tema pranešimą apie religinį 
ir dvasinį atgimimą Lietuvoje 
padarys sės. Igne Marijošiūtė 
sausio 8 d., 7 v.v., parapijos Paro
dų salėje. Ji 1991 m. Lietuvoje 
išbuvo 7 mėnesius ir važinėjo po 
visą Lietuvą, kalbėdama jaunimui 
ir visiems kitiems apie dvasinį 
atgimimą.

— Mūsų stovyklavietei “Kretin
ga” Wasagoj parapijos tarybos 
jaunų šeimų sekcijos vadovybė 
paaukojo $4,000. J. Radzevičius
— $500 iš a.a. Naudužių palikimo. 
Dalis minėtų aukų bus panaudota 
stovyklavietės pagrindinės elekt
ros linijos atnaujinimui, nes to 
reikalauja Wasaga Beach Hydro.

— Mišios sausio 5, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Pranciškų Kuš- 
likį, 9.20 v.r. — už a.a. Vytautą 
Vingelį, 10.15 v.r. — už Dervinių 
šeimos mirusius, Mariją Enzinie- 
nę, Vaclovą Verikaitį, 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Hamiltono DLK Algirdo šaulių 
kuopa “Tėviškės žiburiams” pa
aukojo $50.

Hamiltono A. Stulginskio atei
tininkų kuopa “Tėviškės žibu
riams” paaukojo $25.

A.a. Alfonso Biveinio atmini
mui žmona Ona “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Talka” paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $750.

A.a. Kotrynos Rukšienės atmi
nimui, reikšdamas užuojautą jos 
šeimai, V. Gumauskas iš Flori
dos “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

Pagerbdama a.a. dailininkę 
Anastaziją Tamošaitienę, Niola 
Čerėkienę-Mikšytė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $25. Auko
toja yra buvusios Lietuvos ak
torės Zuzanos Arlauskaitės-Mik- 
šienės duktė, uoliai besireiš
kianti lietuviškoje veikloje Det
roite, ypač per Tarptautinį ins
titutą. Ten ji yra surengusi lie
tuvių dailės parodų, kalėdinių 
eglučių. Jos brolis Žibuntas 
Mikšys yra žymus lietuvių dai
lininkas Prancūzijos Paryžiuje.

Lietuvos sambūriui “Caritas” 
aukojo: $50 — V. Akelaitis.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $100 — J. J. Valiuliai.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos va
jui aukojo: $500 — J. M. Gude
liai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — J. Valiukienė; 
$100: N. Merkelienė, V. Daugela- 
vičienė; $50 — J. Juodis, M. Da
nielienė, O. Polgrimienė (a.a. 
Stasio Burdinavičiaus 10 m. mir
ties sukakties proga).

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui aukojo: $400 — J. J. Ro- 
vai; $100 — O. Skrebūnienė.

SOS vaikų kaimo Lietuvoje 
vajui per KLK moterų draugi
jos skyrių aukojo: $100 — J. J. 
Valiuliai; $50 — L. Būtėnienė; 
$30 — V. O. Anskiai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

NIJOLĖ SADŪNAITĖ (kairėje), gavusi “Poverello" medalį iš pranciškonų 
universiteto JAV-se, lankėsi Klivlande. Viduryje - lietuvių parapijos 
klebonas kun. GEDIMINAS KIJAUSKAS, SJ, toliau - RITA BALYTĖ

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Kalėdų ir Naujų metų proga 
“TŽ” gavo daug sveikinimų bei 
linkėjimų. Negalėdami visiem 
atsakyti paskirai, reiškiame 
nuoširdžią padėką ir linkime 
geros sveikatos, energijos ir 
visokeriopos sėkmės 1992 me
tais.

KLB Oakvillės apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas 1992 m. sausio 12 d. 3 
v.p.p. Onutės ir Vytauto Pulkau
ninkų bute, 2185 Marine Dr. Apt. 
907, Oakville, Ont. (prie įėjimo 
skambinti buto telefonu 107). 
Apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. J.Ž.

Gautas šventinis sveikinimas 
iš Ontario premjero ir jo šeimos. 
Linkėjimai išreikšti įvairiom 
kalbom, bet lietuvių kalbos nėra.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisterė Barbara McDougall Nau
jų metų proga atsiuntė sveikini
mus “Tėviškės žiburiams” ir jų 
skaitytojams, primindama isto
rinius pasikeitimus pasaulyje ir 
kviesdama pasidžiaugti tuo, kas 
yra gera Kanadoje. “Specialios 
vertybės ir tradicijos jungia mus. 
Jos bus pagrindas ir mūsų atei
ties vienybei”.

“Aušros” mėnraščio redakcija 
Punske atsiuntė šį sveikinimą: 
“Nuoširdžiai sveikiname Jus ir 
Jūsų artimuosius su šv. Kalėdom 
ir Naujaisiais 1992 metais. Lin
kime daug laimės, neišsenkan
čios energijos ir stiprios svei
katos”.

Įvairių spaudos iškarpų gauna 
“TŽ” redakcija iš mielų savo 
skaitytojų. Už jas esame dėkin
gi, tik prašome būtinai pažymė
ti pilną leidinio pavadinimą ir 
datą.

KLB Toronto apylinkė ir KLB 
krašto valdyba Lietuvių namų 
didžiojoje salėje sausio 7, antra
dienį, 7.30 v.v. kviečia Toronto 
ir apylinkių visuomenę išgirsti 
vicepremjero Zigmo Vaišvilos 
pranešimą apie dabartinę padė
tį Lietuvoje. Inf.

Lietuva - misijų laukas — to
kia tema sės. Igne Marijošiūtė 
padarys pranešimą trečiadienį, 
sausio 8, 7 v.v. Prisikėlimo para
pijos parodų salėje. Sės. Igne pra
ėjusiais metais Lietuvoje pralei
do 7 mėnesius, kalbėdama įvai
rioms grupėms ir kunigų semi
narijoje. Ji apibūdins šiuometi
nę religinę ir dvasinę padėtį Lie
tuvoje. Girdime daug pranešimų 
apie politinę ir ekonominę padė
tį Lietuvoje, tad visiems bus įdo
mu išgirsti apie dvasinį atsinau
jinimą. Prašome atsilankyti. V. K.

Bendras Kūčias 1991 m. gruo
džio 24 d. didžiojoje Anapilio 
salėje surengė Lietuvos kanki
nių parapijos taryba. Įvadinį 
žodį tarė klebonas kun. J. Staš- 
kus, maldą sukalbėjo prel. Pr. 
Gaida. Kalėdinėm giesmėm va
dovavo muz. Nijolė Benotienė. 
Kalėdų senelio pareigas atliko 
punskietis Žukauskas. Dalyvavo 
apie 80 asmenų, jų tarpe Eval
das Kalanta iš Kauno, brolis su
sideginusio Romo Kalantos už 
Lietuvos laisvę. Pokalbyje jis 
pareiškė, kad Romas buvo visai 
normalus jaunuolis, ir tik sovie
tiniai saugumiečiai bandė jį ap
šaukti psichiniu ligoniu. Savo 
užrašų knygutėje Romas palikęs 
įrašą: “Kaltinkite tarybinę san
tvarką”. Tradicinius Kūčių val
gius paruošė J. Gurklienė su sa
vo talkininkėmis. Visi gėrėjosi 
jų kokybe.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

Iš laikraščio “Atgimimas”, 
leidžiamo Lietuvoje, gautas 
šventinis pasveikinimas su lin
kėjimais “kuo geriausios kloties, 
susitelkimo, kūrybinės nuotai
kos. Esame be galo dėkingi už 
nuolatinį laikraščio siuntinė
jimą mūsų redakcijai”. Pasira
šė vyriausias “Atgimimo” redak
torius R. Ozolas.

Prof. Antanas Musteikis, “TŽ” 
bendradarbis iš Buffalo, N.Y., 
1991 m. gruodžio 27 d. lankėsi 
Anapilyje. 1992 m. pradžioje yra 
pasiruošęs vykti į Lietuvą, kur 
Vytauto D. universitete Kaune 
ištisą semestrą dėstys sociolo
giją. Ilgus metus ją dėstė Buf
falo D’Youville kolegijoje.

Straipsnyje “Dviejų popiežių 
žodis pasauliui”, išspausdintame 
“TŽ” 1991 m. 51-52 nr. vietoje 
Leono XII turi būti Leono XIII 
(tryliktojo).

“ELTA-Pressedient” — tai pas
kutinis vokiškosios laidos nume
ris (1991 m. 4 nr.). Sustabdžius 
VLIKo veiklą, buvo sustabdytas 
— nutrauktas jo finansuojamų 
žiniaraščių leidimas įvairiomis 
laidomis. Vokiškąją laidą pas
taraisiais metais redagavo ka
nadietis, “TŽ” bendradarbis 
Kazys Baronas. Paskutinio nr. 
viršelyje įdėta kauniškės Lais
vės statulos nuotrauka. Apstu 
informacijų apie Lietuvą 42-juo- 
se puslapiuose. Keletas straips
nių paimta iš “TŽ”.

Ryšium su Gorbačiovo pasi
traukimu Kalėdų dieną CBC 
televizijos laidoje buvo rodo
mos pamaldos Prisikėlimo šven
tovėje ir perduotas korespon
dento pasikalbėjimas su KLB 
krašto valdybos pirm. G. Pet
rauskiene ir ukrainiečiais. Va
kariniuose “Journal” komenta
ruose buvo pabrėžta, kad Sovie
tų Sąjungą pradėjusi griauti 
Lietuva, o paskutinę vinį į kars
ta įkalusi Ukraina. S.

Toronto žydų ligoninė gauna 
“TŽ”, kaip ir kitų tautybių laik
raščius, savo ligoniams. Ten 
būna ir lietuvių ligonių. Vienas 
mūsų skaitytojas, ten gydęsis, 
angliškame žurnale “Hadassah 
Magazine” 1991 m. lapkričio 
laidoje rado ilgą straipsnį “Vil
nius (Vilna)”, parašytą Joseph 
Lowin’o. Jame gana pozityviai 
aprašyta Vilniaus miesto praei
tis, pažymima, kad jame prieš 
II D. karą gyveno 60.000 žydų, 
t. y. 40% visų gyventojų. Lietu
vos Jeruzale jį pavadinęs Napo
leonas. Straipsnio autorius mi
ni ir liūdnuosius faktus II D. 
karo metu, bet be pagiežos, pla
čiau aprašo dabartinį žydų gy
venimą,reiškia pasitenkinimą V. 
Landsbergio vadovaujama Lie
tuvos valdžia ryšium su karo 
nusikaltėlių reabilitacija. Vil
niuje dabar esą apie 5.000 žydų, 
atvykusių daugiausia iš Rusijos, 
2.000 rengiasi emigruoti Izrae
lio vienerių metų laikotarpyje. 
Naujose sąlygose esą atgimsta 
kultūrinis žydų gyvenimas, besi
telkiantis apie vienintelę išli
kusią sinagogą.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais-20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys-$150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6II 4B3.

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Universiteto medalis 
Sadūnaitei

Steubenville pranciškonų uni
versitetas, Ohio valstybėje, Ne
kaltai Pradėtosios šventėje gruo
džio 7 d. įteikė aukščiausios gar
bės Poverello medalį Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Marijos vienuo
lyno seseriai Nijolei Sadūnaitei.

Poverello medalis yra teikia
mas kiekvienais metais asme
nims, o taip pat ir grupėms, pa- 
sireiškusiems artimo meilės 
darbuose. Šiuo medaliu yra ap
dovanota ir motina Teresa.

Artimo meilės dvasia, kaip ra
šoma universiteto aplinkraštyje 
spaudai, gyvena ir Nijolė Sadū- 
naitė. Ji pati sako — niekas dau
giau mūsų nedaro krikščionimis 
kaip meilė. Kaip mes mylime sa
vo artimą, taip mes mylime ir 
Dievą.

Sadūnaitė, toliau rašoma, kal
ba iš širdies, nes tokios meilės 
kainą yra sumokėjusi savo gim
tojoje šalyje Lietuvoje. KGB Ni
jolę Sadūnaitę laikė pavojin
giausiu asmeniu Lietuvoje. Ji 
ištvėrė visus sovietinio saugumo 
pakartotinus persekiojimus. 
Trejus metus kentėjo Gulago 
kančias, trejus metus Sibiro iš
trėmime ir aštuonerius metus be 
pertraukos buvo Lietuvoje me
džiojama KGB agentų.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, lyg ir turėtų pasibaigti 
Sadūnaitės kova. Priešingai. 
“Penkiasdešimt metų Lietuva 
kovojo su komunizmo pabaisa. 
Mes gynėme savo tautą, bet da
bar iškyla prieš mus kita kova 
— kova prieš dvasinį deformavi
mą”, — kalbėjo Sadūnaitė, pri
imdama medalį. Ne pagal savo 
būdą liūdnai ji kalbėjo apie tam
sias jėgas, kurios norėtų užka
riauti jos mylimą kraštą. Dabar
tiniai Lietuvos priešai: porno
grafija, vandalizmas, vagystės, 
seksualiniai nusikaltimai. Tai 
esanti “dvasinė vagystė”, kurią 
remia Lietuvos nepriklausomy
bės priešai. Pvz. kai Lietuvos 
spaudai trūko popieriaus, jo 
niekad netrūko pornografiniams 
leidiniams.

Nijolė Sadūnaitė susirūpinu
si Lietuvos dvasiniu atgimimu. 
Ji dirba su “Caritas” organiza
cija. Keliauja iš miesto į mies
tą ir mokyklų bei miesto audito
rijose kviečia savo tautiečius 
išlaikyti tikėjimą. “Didžiausias 
mūsų turtas — tai tikėjimas į 
Dievą”, — kalba tokiuose susi
rinkimuose Sadūnaitė, pridė
dama, — “Jei mes sunaikinsime 
religines vertybes, tai materia
lizmas mus sunaikins. Nebus nei 
džiaugsmo, nei laisvės”. A.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $100 — Viktorija Dau- 
gelavičienė, Liucija Skripkutė, 
Hamilton, Ont.; $60 — Aleksas 
Šarapnickas, Bothwell, Ont.; $25 — 
Elenutė ir Steponas Pusvaškiai; 
$10 — Onutė Lapinskienė, Jonas 
Riauba.

PADĖKA
Reiškiu savo nuoširdų dėkingu

mą už man suruoštą mergvakarį. 
Dėkoju rengėjoms už jų darbą, 
rūpestį, nepaprastai gražiai pa
puoštą vaišių stalą. Dėkoju už 
gražias ir naudingas dovanas.

Tariu atskirą ačiū Mary-Anne ir 
Ritai ne tik už jų įdėtą darbą ir 
rūpestį, bet ir už nuoširdžią se
serišką meilę.

Ačiū visoms viešnioms, kad atė
jote palinkėti man ir Teodorui 
laimingo vedybinio gyvenimo.

Vicki Vingelytė-Pabrėžienė

ATLIEKU VERANDŲ taisymus, 
rūsių (rec. rooms) įrengimus, lauko 
ir vidaus dažymus. Skambinti Vin
cui Baliūnui tel. 766-2872 Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

M MONTREAL
Montrealio lietuvių akademi

nis sambūris gruodžio 6 d. Algio 
Kličiaus namuose turėjo gausų 
susirinkimą, kuriame dalyvavo ką 
tik iš Lietuvos grįžęs poetas dr. 
Henrikas Nagys. Pastarasis, Lie
tuvoje susitikęs su rašytojais, 
kalbėjo apie Vinco Krėvės lite
ratūrinę premiją, kurią sambū
ris kas antri metai skiria išeivi
jos rašytojams. Praeitą kartą pre
mija nebuvo paskirta, nes nebuvo 
rasta tinkamo veikalo. H. Nagys 
ir pasiūlė, kad sambūris neapsi
ribotų vien tik išeivijos rašyto
jais, bet įtrauktų ir Lietuvos ra
šytojus. Tas klausimas šiuo metu 
neišspręstas ir atidėtas kitam 
susirinkimui. Kaip žinome, šios 
Vinco Krėvės premijos mecenatas 
yra Kanados lietuvių fondas.

Kalėdų eglutė, rengta Montrea
lio lituanistinės mokyklos, įvyko 
gruodžio 15 d. AV parapijos sa
lėje. Susirinko visi mokiniai, ne
mažas būrys dar mokyklos nelan
kančių bei jų tėvai, seneliai ir 
šiaip besidomį lietuviška mokyk
la. Mokytojų gerai paruošti mo
kiniai pagiedojo keletą kalėdi
nių giesmių, pašoko ir suvaidi
no Birutės Pūkelevičiūtės “Ka
lėdų dovaną”. Visi mokėjo savo 
vaidmenis, tik gaila, kad nebuvo 
mikrofono, be kurio publika te
girdėjo pavienius žodžius. Iš Lie
tuvos atvykęs Kalėdų senelis vi
sus pralinksmino ir iš savo dide
lio maišo vaikučius apdovanojo 
vertingomis dovanėlėmis. Veiklus 
mokyklos tėvų komitetas gražiai 
papuošė salę ir stalus, prie ku
rių visi programos dalyviai ir sve
čiai buvo pavaišinti skanumynais.
Šv. Kazimiero parapijos meti

nis susirinkimas įvyko gruodžio

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

Tel.: 722-3545 Res.: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.- .. ..........7 % Taupymo-special................ 41/<%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

........  73/4% Taupymo - su gyv. dr............ 4 %

1 metų .......... ........  6’/4% Taupymo-kasdienines....... 41/4%
180 d.'- 364 d. .......  6 % Einamos sąsk............ ............ 31/a%
120 d. - 179 d. .......  6 % RRIF-RRSP-1 m.term........ 7’/4%
60 d. - 119 d. .......  6 % RRIF-RRSP - 2 m.term........ 73/4%
30 d.- 59 d. .......4’/z% RRIF - RRSP - taup............. 41/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/z%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

BALTIC CONSTRUCTION
Namu Įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 691-0939 Toronte

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanu siuntos pristatomos tiesiai į gavėjo rankas lėktuvais 

per mėnesį. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, maistas 
ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Lėktuvu bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa, 
KLM ir Skandinavijos lėktuvais -

Toronto-Vilnius ........... $899 + mokesčiai

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai 
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Doleriu pristatymas
• Greitas laišku persiuntimas 

FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius 
vartotus automobilius

• Naujų “Bielarus” traktorių pristatymas
Musų adresas:

257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

“VILNIAUS” NAMUOSE išnuomo
jamas vieno miegamojo butas. Tei
rautis tel. 762-1777.

8 d. parapijos svetainėje, daly
vaujant naujajam klebonui kun. 
dr. Feliksui Jucevičiui. Aptarus 
einamuosius reikalus, prieita 
prie naujų parapijos komiteto 
narių pririnkime, dviems baigus 
kadencijas. Dabar komitetą su
daro: R. Polišaitis, K. Rašytinis,
L. Šimonėlis, M. Taparauskas, A. 
Tušienė ir J. Zenka.

Montrealio skaučių-skautų Kū
čios buvo surengtos gruodžio 19 
d. AV parapijos salėje. Pradžioje 
vyko tuntų sueiga ir humoristinė 
programėlė. Vėliau kun. Juozas 
Aranauskas palaimino Kūčių val
gius ir visi dalinosi plotkelėmis. 
Čia tiko ir Kalėdų senelis, atvy
kęs tiesiai iš Lietuvos. Jis visus 
dalyvius apdalino dovanomis. 
Šiuo metu tuntams vadovauja Ri
ma Jurkutė-Piečaitienė ir Gin
taras Nagys.

A. a. Teklė Petrunaitytė-Vičie- 
nė, 83 m- amžiaus, mirė gruodžio 
19 d. Iš Šv. Kazimiero šventovės 
gruodžio 23 d. palaidota Cote dės 
Neiges kapinėse. Liūdi sūnus ir 
kiti artimieji. B.S.

Šv. Kalėdų naktį į Bernelių Mi
šias Šv. Kazimiero šventovėn at
silankė daug tikinčiųjų, ypatingai 
jaunų šeimų su vaikučiais. Šiemet 
Betliejus buvo paruoštas prie di
džiojo altoriaus, kurį puošė kalė
dinės gėlės. Klebonas kun. F. Ju
cevičius pasakė trumpą ir gražų 
pamokslą.

Šv. Kazimiero parapijoje pasi
rodė pirmas numeris “Šv. Kazi
miero parapijos žinios”.

Pakrikštyta Franko ir Nellie 
Di Blasio dukrelė, Melissa ir 
Dawn vardais. Krikšto tėvais bu
vo Jul. Ramanauskienė ir Fausto 
Blasio. K.A.

SVEIKINAM 
su šv. Kalėdom 

ir linkim 
laimingų 

Naujų metų

GALIU prižiūrėti vaikus, slaugyti 
ligonius ir atlikti namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. (416)-853-7475.


