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Nugali ne šautuvas
Fizinėse grumtynėse stipresnis nugali silpnesnį. 

Taip atsitinka ir karinėms pajėgoms susidūrus. Užtat ir 
mažos valstybės, sykį užpultos didesnių kaimynų, jėga 
negali atsilaikyti. Tai fizinis pralaimėjimas. Deja, dar 
ne visiškas ir ne galutinis, jei tinkamai įvertinama dva
sinė pajėga, kurios paruošimu ir mobilizavimu krašto 
gynybai valstybių vadai turėtų rūpintis ne mažiau kaip 
kitais dalykais.

L
IETUVA irgi maža. Jau seniai nebe kunigaikščių 
ir Vytauto Didžiojo galybės šalis. Ką per šimtme- 

čius laimėjom, senąją galybę praradę, buvo tai 
dvasinių pajėgų nuopelnas, įskaitant ir silpnai ginkluo

tus nepriklausomybės kovų savanorius. Ne šautuvas, bet 
ryžtas išsilaisvinti lėmė pergalę. Pokarinės partizanų 
kovos fizine prasme baigėsi skaudžiu pralaimėjimu, bet 
buvo laimėta įsižiebusi pasipriešinimo ir kovos su oku
pantu kibirkštis, uždeganti pogrindžio veikėjus, išve
dusius Lietuvą į nepriklausomybę. Dabar organizuoja
ma nauja savoji kariuomenė, dėl kurios reikalingumo 
skirtingų nuomonių kol kas negirdėti. Jos apginklavi
mas numatytas lengvesniais ginklais. “Sunkiaisiais” vėl 
turės tapti patriotinis nusiteikimas, aiškus nepriklau
somybės išlaikymo nusistatymas. Žinoma, karys nepoliti
kuoja, nenustato valstybinių užmojų linkmės, nesikiša 
į valdymo sistemas. Bet vis dėlto, kai ateina laikas jam 
pasireikšti, principinis pajėgumas turi lemiančios reikš
mės. Tokiai pajėgai atsirasti nėra specialių mokyklų. 
Tam žmogus turi būti rengiamas nuo pat mažens. Patrio
tinė šeima, mokykla ir visa aplinka kuria tą dvasinę jėgą. 
PAČIAME šaltojo karo įkarštyje buvo pasigirdę aiš

kinimų, kad aukštoji technologija, erdvių užkaria
vimas ir pasaulio sumažėjimas smarkiais šuoliais 

keičia ir žmonių mąstyseną: brangu ne tai, kur tu pats 
esi, bet tai, kur tu gali būti. Atseit, sampratos apie tė
vynę pamatai pajudinti, o modernistai pradėjo dainuoti 
apie žmogų - paukštį, kurio neriša joks žemės kampelis. 
Atrodė, kad ir politinės perspektyvos, dviejų didžiūnų 
brėžiamos, tautas nuves į susimaišymą ir savaimingą 
neišvengiamą išnykimą. Išėjo betgi visai priešingai. So
vietų Sąjungos griuvimas tautas suglaudino, įžiebė ryžtą 
išnaudoti retą ir nelauktą progą žengti į savarankišką, 
nepriklausomą gyvenimą, skleidžiant garsųjį šūkį “Dabar 
arba niekada”. Lietuvos “dainuojanti revoliucija” ir jos 
vadai istorijoje liks dvasinio pajėgumo pavyzdžiais. Pri
dėjus dar televizijos bokšto gynimą plikomis rankomis 
ir dėl to gyvybę paaukojusius - tikras tokio pajėgumo 
paveikslas per amžius puoš tautos istorijos lapus. Tai 
ne pasipriešinimo simbolika, ne dainių apdainuoti žyg
darbiai, ne Pilėnų legenda. Tai šiurpi, bet garbinga tik
rovė, kurią su pasididžiavimu dera prisiminti švenčiant 
Kariuomenės šventę. Stipri žmogaus dvasia nugali. Joks 
aukščiausios technologijos ginklas negali jai prilygti. 
Užtat labai svarbu mums, lietuviams, šitą dvasią nuo
lat gaivinti ir netikėti kartais skleidžiamiems teiginiams, 
kad mažos valstybės turi lankstytis didesniems kaimy
nams, jei nori laisvėje gyventi. Iš tikrųjų menkavertiš
kumo prisiėmimas - pradžia tikros laisvės praradimo. 
Nei politinės sistemos, nei asmeninės pažiūros į tautos 
gerovę neturėtų dvasinio pajėgumo silpninti. Aiškini
mai apie šių dienų kitokį pasaulį ir kitokį žmogų netu
rėtų įtakoti tautos dvasinės stiprybės, patikimiausio 
ginklo išsaugoti laisvę. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pakeistas darbo įstatymas
Premjero Bob Rae NDP socia

listų vyriausybė pertvarkė pen
kiolika metų galiojusį Ontario 
darbo santykių įstatymą. Jį da
bar pakeitė Ontario parlamen
te priimtas naujas įstatymas 
nr. 40, įsigaliosiantis 1992 m. 
sausio 1 d. Už priėmimą balsa
vo 67 Naujųjų demokratų par
tijos socialistai, prieš — 49 li
beralai ir konservatoriai. Tiek 
tada parlamento posėdyje bu
vo valdžios ir opozicinių parti
jų atstovų. Įstatymo nr. 40 pri
ėmimą užtikrino premjero Bob 
Rae turima saugi socialistų at
stovų dauguma. Ji betgi nesu
stabdė aštrių kritikos balsų.

Ontario liberalų vadovė Lyn 
McLeod nusiskundė, kad nau
jasis darbo santykių įstatymas 
sugriaus ligšiolinį balansą 
tarp darbdavių ir dirbančiųjų. 
Esą bus atbaidytas užsienio ka
pitalas, kai jo dabar taip rei
kia nedarbo slegiamai Ontario 
provincijai. Ji taipgi pabrėžė, 
kad jos liberalų vyriausybė, 
laimėjusi parlamento rinki
mus, pakeistų kontroversinius 
įstatymo nr. 40 paragrafus. On
tario konservatorių vadas Mike 
Harris laimėjimo atveju įsipa
reigojo atšaukti visą NDP so
cialistų paruoštą įstatymą nr. 
40 ir priimti kitą.

Naujojo įstatymo kritikus la
biausiai suerzino padarytos 
nuolaidos Ontario darbo uni
joms bei jų vadams. Prekybos 

rūmų pirmininkas Pat Palmer 
jas pavadino premjero Bob 
Rae atsilyginimu už NDP so
cialistams suteiktą politinę 
paramą. Jam pritarė Kanados 
laisvųjų verslininkų federaci
jos Ontario skyriaus vadovė 
Linda Ruth Ciglen. Pasak jos, 
dėl šio įstatymo Ontario pro
vincija neteks ne tik naujų, 
bet ir lig šiol turėtų darbų. Ki
tokios nuomonės yra tik Onta
rio darbo ministeris Bob Mac
kenzie, naująjį įstatymą nr. 40 
laikantis įtampos sumažinimu 
tarp darbdavių ir darbininkų.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” savo vedamajame spalio 
2 d. aptaria darbo ministerio 
B. Mackenzie atliktus įstatymo 
nr. 40 sušvelninimus, bet juos 
laiko nepakankamais darbda
viams. Pirmojoje įstatymo ver
sijoje Ontario darbo santykių 
taryba buvo įpareigojama pa
dėti darbo unijoms, o priimta
me įstatyme — tik jas ginti. Iš 
tikrųjų tai tėra žaidimas dviem 
panašiais žodžiais. Tokiais ne
žymiais apkarpymais tik buvo 
norima nutildyti darbdavių 
protesto balsus, o unijoms pa
likti gerokai sustiprinamas tei
ses. Dienraščio vedamasis pri
mena skaitytojams, kad priva
čiose darbovietėse Ontario 
unijos padengia vos 19% darbo 
jėgos. Tad priimtas unijoms 
palankus įstatymas nr. 40 yra 
naudingas jų vadams.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Trys šimtai Lietuvos kariuomenės karininkų 1941 m. birželio 14 d. okupacinės sovietų valdžios organizuotoje 
masinio trėmimo bangoje pateko vergų darbams į Norilsko rūdos kasyklas Sibire, kur beveik visi išmirė. Jų atmi
nimui šeimų bei Lietuvos vyriausybės lėšomis nugriautos koncentracijos stovyklos vietoje pastatytas pamink
las, kurį 1991 m. rugpjūčio 10 d. pašventino mons. ALFONSAS SVARINSKAS. Viršutinėje nuotraukoje-pamink
le iškaltos mirusių karių pavardės. Apačioj kairėje - paminklas, prie kurio stovi čia mirusio a.a. j.ltn. ANTANO 
GELEŽAUSKO-GELEŽIAUS duktė Neringa. Dešinėje - apatinė paminklo dalis Nuotraukos N. Geležauskaitės
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Lietuvos seimo rinkimai

Laimėtoja - demokratinė darbo partija
Daugiau kaip pusė seimo atstovų teko Lietuvos demokratinei darbo partijai

ELTOS žiniomis, pakartoti
nuose rinkimuose į Lietuvos 
seimą iš 59 apygardų (dviejose 
dar neaišku) gauti prelimina
riniai duomenys. Demokrati
nė darbo partija laimėjo 36 
vietas, Sąjūdžio koalicija — 7, 
krikščionių demokratų bei są
jungininkų blokas — 7, social
demokratų partija — 3, po vie
ną vietą — krikščionių demo
kratų ir tautininkų sąjungos, 
Nepriklausomybės partija, 
Centro judėjimas ir Lietuvos 
lenkų sąjunga.

Tokiu būdu 80 vietų (iš 141) 
tenka demokratinei darbo par
tijai, 25 — Sąjūdžio koalicijai, 
17 — krikščionių bei sąjungi
ninkų blokui, 8 — socialdemo
kratų partijai, 4 — Lietuvos 
lenkų sąjungai, po vieną pen
kioms partijoms bei judėji
mams. Demokratinė darbo par
tija pati viena laimėjo aiškią 
daugumą.

Buvusiųjų pergalė
“The Globe and Mail” dien

raštis lapkričio 16 d. laidoje 
rašo, kad, pasibaigus antrojo 
rato rinkimams į seimą, Lietu
va į valdžią sugrąžino komunis
tų partiją. Pirmą kartą poko
munistiniame laikotarpyje iš 
15-kos buvusių sovietinių res
publikų atgavo valdžią komu
nistai. Rinkimų rezultatai yra 
juo labiau netikėti, nes lietu

viai vadovavo kovai išsilaisvin
ti iš komunizmo ir Maskvos 
jungo.

Žingsnis atgal
“Toronto Sun” lapkričio 16 d. 

laidoje taipogi rašo, kad buvę 
komunistai Lietuvos seimo rin
kimuose pasiekė triuškinan
čios pergalės. Laikraštis taip 
pat reiškia nuostabą, kaip ga
lėjo taip atsitikti, kai lietuviai 
buvo pirmieji kovoje su komu
nizmu ir Maskva.

Lietuvos parlamento spau
dos centro pranešimu, jau pa
aiškėję, kad Demokratinė dar
bo partija seime užsitikrinusi 
pergalę. Sąjūdžio koalicija lai
mėjusi tik saujelę vietų.

Politiniai žinovai nėra tikri: 
ar Lietuvos atvejis yra tik spe
cialus, ar tokia tendencija pa
sireikš ir kitose naujai nepri
klausomybę atgavusiose vals
tybėse.

Apie rinkimus
Į Lietuvą buvo suvažiavę jos 

ambasadoriai ir konsulai iš 
daugelio kraštų. Spaudos kon
ferencijoje jie atsakinėjo į 
klausimus ryšium su seimo rin
kimais.

Ambasadorius Europos bend
ruomenėje ir Šiaurės Atlanto 
organizacijoje A. Venskus pa
žymėjo, kad Europoje dabar 
yra lūkuriavimas. Tas pats pa
sakytina apie investicijas. Sun

ku ką nors pasakyti apie atei
tį, tačiau visų teigiamai įver
tinti patys demokratiniai rin
kimai.

Konsulas V. Čekanauskas 
JAV-se mano, kad, atėjus val
džion kairiųjų jėgoms, lietu
vių išeivijos nusistatymas ne
sikeis, jei bus tęsiama ta pati 
Lietuvos politikos linija. Kon
sulas H. Lapas Kanadoje pažy
mėjo, kad šio krašto lietuvių 
tarpe vyrauja nusivylimas. Ka
nados lietuviai neaukos taip 
dosniai kaip anksčiau.

Vertindamas į seimą rinki
mų rezultatus, V. Adamkus pa
žymėjo, kad jie išeiviją tiesiog 
pritrenkė. Karštesni siūlo nu
traukti net ryšius su Lietuva. 
Nuosaikesnieji mano, kad vis
kas susitvarkys savaime. Pasak 
V. Adamkaus, jei kairieji gaus 
parlamente daugumą, tai sei
mas ir vyriausybė neišgyvens 
ketverių metų.

Nustebino išeiviją
JAV lietuvių bendruomenės 

krašto valdybos pirm. V. Ma
ciūnas ir Amerikos lietuvių 
tarybos pirm. G. Lazauskas ry
šium su seimo rinkimais pada
rė bendrą pareiškimą, kurį 
lapkričio 13 d. išspausdino 
“Lietuvos aidas”, “Lietuvos ry
tas” ir “Respublika”.

Pareiškime rašoma — laisvė-
(Nukelta į 2-rą psl.)

Į Užsienio reikalų ministerijo
je įvykusį vyriausybės posėdį 
susirinko kone visas Lietuvos 
diplomatinis korpusas: užsie
nyje akredituoti ambasadoriai, 
diplomatiniai atstovai, garbės 
konsulai. Antai iš D. Britani
jos po 54 metų atvyko V. Balic- 
kas, iš JT po 56 metų A. Simu
tis, iš kitur - A. Venckus, V. An
tanaitis, P. Kūris, D. Junevi
čius, R. Kalonaitis, V. Kleiza, 
V. Čekanauskas, A. Rastaus- 
kas, H. Lapas. A. Saudargas 
perskaitė pranešimą “Lietu
vos užsienio politikos reali
jos ir perspektyvos”. Svarbiau
sias valstybės laimėjimas - 
Helsinkyje pripažinta juridi
nė Lietuvos nepriklausomybė 
nuo NVS ir rugsėjo 8 d. su Ru
sija pasirašytas kariuomenės 
išvedimo tvarkraštis. Pagrin
dinis valstybės tikslas - įeiti 
į V. Europos saugumo ir ekono
minę erdvę, “judant sava, at
skirta nuo Rusijos vaga”. Svars
tant santykius su NVS, prem
jeras A. Abišala pastebėjo: 
“Vakarams be ryšių su Rusija 
mes neįdomūs, Rusijai be ry
šių su Vakarais-taip pat”. Api
bendrindamas pripažino, kad 
apie bendradarbiavimą su Ru
sija “per mažai pateikta infor
macijos”, trūksta bendrosios 
mūsų saugumo politikos, sau
sumos sienų koncepcijos.

Lydimas ministerijų ir žiny
bų pareigūnų, premjeras A. 
Abišala aplankė Raseinių, 
Tauragės, Šilalės, Šilutės ir 
Jurbarko rajonus, kur svarstė 
ekonominio ir politinio gyve
nimo klausimus, atsakė į klau
simus, įvertino rinkimų pra
džią. Premjeras nudžiugino, 
kad nuo lapkričio mėn. nepa
siturintiems gyventojams bus 
mokamos kompensacijos, nuo 
lapkričio 15 d. - padidintos 
žemės ūkio gaminių supirkimo 
kainos; ateinančiame rate ra
gino balsuoti “galva, o ne pilvu”.

“Nenoriu būti premjeras” 
- pareiškė LDDP pirmininkas 
A. Brazauskas Lenkijos spau
dai socialdemokratų laikraš
čiui “Trybuna”, savaitraščiui 
“Spotkanie” (Susitikimai) ir 
katalikų laikraščiui “Slovo 
powszechne” (Visuotinis žo
dis). Anot pirmininko, “neno
rime vieni valdyti. Visada pa
siruošę sudaryti koaliciją. Ta
čiau nesitikiu, kad Sąjūdis no
rės jon įeiti”. Svarbiausia vy
riausybės sudaryme - “kandi
datų į ministerius kompetenci
ja, o ne partinė priklausomy
bė ... Premjeru turi būti ne
partinis specialistas”. Apie 
Lietuvos-Lenkijos santykius: 
“Dabar jie tragiški - blogi, ma
nau, kad galvojant apie atei
tį, reikia pamiršti praeitį”.

Europos taryba Lietuvos pri
ėmimą atidėjo. ET posėdis 1993 
m. vasario mėn. naujų valsty
bių priėmimo nesvarstys; anks
čiau buvo numatyta priimti Es
tiją, Lietuvą ir Slovėniją. Anot 
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Tarptautinio masto solistas-aktorius V. Grossi-V. Gruzdys 
Vakaras su “Sutartine”

Toronto lietuvių dainos vieneto pasirodymas Klivlande

Estijos delegacijos pranešimo, 
“Europos taryboje įsivyravo 
nuomonė, nešvelninti reikala
vimų naujai priimamoms ša
lims”.

Briuselio konferencijoje pa
grindinis pranešėjas - V. Lands
bergis. Konferenciją organi
zavo Europos politikos foru
mas. Ji skirta šalims, planuo
jančioms tapti bendrųjų Euro
pos namų - Europos bendruo
menės narėmis. V. Landsber
gis pranešime klausė: “Nejau
gi Europa vėl užleistų Balti
jos šalis Rusijai”? Teigė, kad 
“IMF ir pasaulio bankas pavė
lavo pusmečiu”, dėl to “pralai
mi ne tik Baltijos šalys, pra
laimi ir pati Europa. Gelbė
kit nors Estiją”.

“Būtina objektyviai įvertin
ti praeitį”, norint pasirašyti 
Lietuvos ir Lenkijos valstybi
nę sutartį; praeičiai tyrinėti ir 
buvo skirtas tarptautinis sim
poziumas “Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių santykiai XX a. vidu
rio Europos istorijoje: praei
tis ir perspektyva”. Anot žy
miausios šios temos tyrinėtojos 
dr. Reginos Žepkaitės, tokie 
renginiai vyksta jau nebe pir
mą kartą, “tačiau niekaip nesu
gebame susitikti su ta dalimi 
Lenkijos istorikų, kurie neno
ri mūsų girdėti”. Todėl “šias 
problemas gali padėti išspręs
ti tik Lenkijos vyriausybės po
litika”. Lenkų istoriko P. Lo- 
sovskio nuomone, “būtų di
džiausias absurdas ir klaida 
nusileisti lietuvių reikalavi
mui” ir pasmerkti L. Želigovs
kio akciją, padėjusią “Lenki
jai atgauti Vilnių”. (Atgauti 
galima tai, ką esi turėjęs?).

Mirė eidamas 85-uosius, po 
sunkios ligos chirurginių ligų 
katedros profesorius, medici
nos mokslų daktaras, Lietuvos 
chirurgų draugijos garbės pir
mininkas Pranas Norkūnas. 
Senas vilnietis “stebino savo 
erudicija ir naujomis origina
liomis idėjomis (...), jautrios 
sielos, dėmesingas ir gerašir
dis, neapsakomai mylėjo savo 
kraštą”. Eidamas 83-uosius 
staiga mirė Lietuvos šachmatų 
veteranas, Tarptautinės šach
matų federacijos (FIDE) gar
bės didmeisteris Vladas Mi
kėnas. Lietuvos šachmatų pat
riarchas buvo “aukštos kultū
ros ir inteligencijos, didelio 
takto žmogus”.

“Per ilgai lietuviai laukė 
tos kelionės”, pareiškė Šv. Jo- 
nas-Paulius II. Kaip informa
vo arkiv. A. J. Bačkis, Jonas- 
Paulius II ruošiasi jai “su ypa
tingu dėmesiu ir ypatinga mei
le. Jis jau dabar iš naujo stu
dijuoja lietuvių kalbą”. Kelio
nė į Pabaltijį numatoma 1993 
m. rugsėjo mėn. Lietuvoje, be 
Vilniaus ir Kauno, popiežius 
aplankys Kryžių kalną, Šilu
vą. Pirmą kartą viešai apie sa
vo norą aplankyti Lietuvą po
piežius pasakė 1984 m. G.Gust.
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PRANEŠIMAS IS ROMOS
Staigmena, bet komunizmas negrįš
Italijos spauda, rašydama apie Lietuvos seimo rinkimus, išreiškia 
didelį nustebimą, bet supranta priežastis ir pabrėžia, kad miręs 

komunizmas, kaip santvarka nebeprisikels

Vatikano radijas, kalbantis lietuviškai

Italijos spauda daug dėmesio 
parodė Lietuvos seimo rinki
mų rezultatams.

Vilniaus kritimas
Vatikano oficiozas-dienraš

tis “L’Osservatore Romano” 
straipsnį pradeda antrašte: 
“Buvusių komunistų laimėji
mas parlamento rinkimuose” 
ir pateikia spaudos agentūrų 
pranešimų iš Lietuvos san
traukų.

Romos dienraštis “II Tem
po”, po antrašte “Lietuva: lai
mėjo buvusieji komunistai. Nuo 
tautinio pakilimo iki raudono
jo atoslūgio: Vilniaus kriti
mas”, rašo: “Serbija ir Rumu
nija yra dvi Europos šalys, iki 
šiol neatsisakiusios vadinamo
jo realiojo socializmo. Slova
kija laikoma į komunizmų grįž
tančia valstybe. Prie Slovaki
jos dabar, atrodo, reiks pridėti 
ir Lietuvų. Šie rinkimai, tai 
smūgis ne tik Vytautui Lands
bergiui - ramiam ir ryžtingam 
vadui, kuris atvedė kraštų į 
nepriklausomybę, bet ir visų 
pirma smūgis visai Vakarų 
kraštų politikai, siekiančiai 
palaipsniui buvusius Rytų 
kraštus ištraukti iš pelkės, į 
kurių juos buvo įgramzdinęs 
sovietinis imperializmas. Nie
kaip negalima užmiršti, kaip 
Lietuva - mažas apsuptas kraš
tas vieningai vadavosi iš ver
gijos, kaip gynė savo parlamen
tų, kaip taikiai grūmėsi su (tur
būt Gorbačiovo) pasiųstais tan
kais. Dabar, kai tiesioginių pa
vojų jau lyg nebuvo likę, vir
šų paėmė nepasitenkinimas ir 
protestas prieš apverktinų eko
nominę padėtį, kurios pirmu
tinė priežastis buvo Maskvos 
įsakymu vykdoma energetinių 
žaliavų blokada.”

“Vilnius, - toliau rašo “II 
Tempo”, buvusi tautinio ir ka
talikiškojo atgimimo sostinė, 
dabar, dėl rusų gųsdinimų ir 
dėl vidaus rietenų, nepakėlė 
atsakomybės svorio. Šie neti
kėti balsavimų rezultatai, tur
būt jau neleis įgyvendinti kai 
kurių vakariečių svajonės pa
daryti Lietuvų tiltu į rytus.”

Dienraščių antraštės
Štai kituose dienraščiuose 

spausdintų straipsnių apie Lie
tuvų antraštės. Krikščionių de
mokratų partijos dienraštis “11 
Popolo”: “Lietuva: pirmauja 
buvusieji komunistai”; socia
listų partijos dienraštis “Avan- 
ti”: “Lietuva - laimi buvusi ko
munistų partija”; Italijos De
mokratinės kairiųjų partijos 
(buvusių Italijos komunistų) 
organas “L’Unita”: “Lietuva vėl 
save patiki Brazauskui”; kata
likų dienraštis “Avvenire”: 
“Lietuva nusidažo raudonai”; 
Romos dienraštis “11 Messagge- 
ro”: “Lietuva. Netikėtai pra
laimi prezidento Landsbergio 
partija”. Romos dienraštis “La 
Repubblica”: “Buvusių komu
nistų triumfas Lietuvoje”; Mi
lano dienraštis “II Corriere 
della Sera”: Lietuva: pralai
mėjusiųjų revanšas”; Milano 
“11 Giorno”: “Lietuviškojo Gor
bačiovo pergalė”; Torino dien
raštis “La Stampa”: “Vilnius 
vėl pakėlė raudonųjų vėliavų”; 
Neapolio “11 Mattino”: “Lietu
va atsigręžia į praeitį”; Flo
rencijos dienraštis “La Nazio- 
ne”: “Laimi komunistai - Rusi
jos šalininkai. Bolonijos “H 
Ręsto del Carlino” skelbia ant
raštę: “Į Lietuvų grįžta komu
nistai”.

Vatikano dienraštis
Komunizmas, kuris atrodė 

jau likęs praeityje, - rašo Va

tikano radijo dienraštis, - da
bar, atrodo, ima atgyti nuo Ru
munijos iki Lietuvos: raudo
noji vėliava vėl ima plevė
suoti Maskvos gatvėse; Vytauto 
Landsbergio ir Vaclovo Have- 
lio, kurie laikomi intelektualų 
kovos prieš komunizmų simbo
liais, pralaimėjimas kelia bai
mę, kad baigiasi gražus sap
nas, žlunga su džiaugsmu puo
selėtos viltys. Buvusieji ko- 
nistai, - nesvarbu kaip juos 
pavadinsi, - reformatoriai ar 
revanšistai, pasinaudoja eko
nominiu marazmu ir nestabi
lumu.”

Prelato pareiškimai
Toliau Vatikano radijo dien

raštis pateikia pokalbį su Po
piežinės dialogo su netikin- 
čiaisiais tarybos sekretoriumi 
prelatu Franc Rodė. Pastara
sis pareiškė:

“Visiškai suprantamas kai 
kurių Vakarų visuomenės 
sluoksnių nustebimas ir neri
mas buvusiųjų komunistų per
galės Lietuvoje akivaizdoje, 
ypač kai tai liečia katalikiš- 
kųjį kraštų, tautų kankinę, ku
ri per ištisus dešimtmečius iš
laikė gyvų tikėjimo liepsnų ir 
nuolat priešinosi sovietų ateis
tiniam režimui. Jei tai būtų at
sitikę Rumunijoje ar Serbijoje, 
dar būtų suprantama, bet, kad 
komunistai laimėjo Lietuvoje, 
tai tikra staigmena”.

Paklaustas, kokios šios buvu
siųjų komunistų pergalės prie
žastys, prelatas Rodė kalbėjo:

“Priežasčių daug, bet visų 
svarbiausios yra ekonominės. 
Landsbergio valdžia paveldėjo 
begalę ekonominių ir socia
linių sunkumų, kurių greitu 
laiku išspręsti neįmanoma. 
Lietuvos ekonomika 100% bu
vo susieta su sovietine, bu
vo į jų integruota. Anomis 
sųlygomis sovietai teikė ža
liavas, pirmiausia naftų ir 
dujas. Taigi Lietuvai atsisky
rus nuo Rusijos didelę vals
tybės biudžeto dalį reikėjo 
skirti energetinėms žaliavoms 
įsigyti. Viskų pasvėrus, Lands
bergio valdžia padarė tiek, 
kiek įmanoma, bet sunku rei
kalauti, kad paprasti žmonės 
visa tai suprastų.”

Sugrįš komunizmas?

Į klausimų, ar yra pagrindo 
bijoti, kad komunizmas atgims 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituo
se buvusiojo komunistinio blo
ko kraštuose, prelatas Rodė 
atsakė:

“Tikrai ne. Komunizmas, kaip 
santvarka ar ideologija, yra 
miręs, palaidotas ir neturi jo
kių šansų prisikelti. Komuniz
mas kaip santvarka gali gyvuo
ti tik labai konkrečiomis sų
lygomis. Turi būti vienparti
nė politinė sistema, komparti
ja turi turėti visiškų valdžios 
monopolį, griežtoje priežiūro
je turi laikyti švietimą ir spau
dų, privalo turėti viską kont
roliuojančią slaptąją policiją. 
Dabar visa tai jau iširo ir ši
to kratosi net patys buvusieji 
komunistai, nes tokia smurto 
santvarka jau negrįžtamai žlu
gusi. Antra vertus, jokia, net 
griežčiausia valdžia nesuge
ba iki galo užgniaužti opozici
jos. Taigi, - baigė prelatas Ro
dė, - nors Lietuvos rinkimai 
buvo skaudi staigmena, tačiau 
dėl jos jokiu būdu nereikia ma
nyti, kad jau skamba laidotu
vių varpai Lietuvos ar bet ku
rio kito krašto demokratijai. Kor.

Vatikano radijo darbuotojai su nuncijumi Lietuvai arkivyskupu J. M. GARCIA, atnašavusiu Mišias lietuviškai. 
Iš kairės: J. MALINAUSKAS, Lietuvos ambasadorius Vatikanui K. LOZORAITIS, nuncijus arkiv. J. M. GARCIA, 
kun. V. PUPINIS, SJ, I. VAIŠVILAITĖ, kun. V. VEILENTAS. Trūksta kun. K. AMBRASO, SJ

Laimėtoja - demokratinė darbo partija
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jimo laikotarpiu lietuvių tau
ta buvo atkreipusi laisvojo pa
saulio išskirtinį dėmesį ir ta
po kitoms pavergtoms tautoms 
kelrodžiu į pilnutinę demokra
tijų, atsižadant šiurpaus oku
panto palikimo.

Pirmojo rato seimo rinkimai 
spalio 25 d. tiesiog nustebino 
Vakarų demokratinius kraš
tus: “Lietuva, pirmoji nusikra
čiusi komunistinio jungo, da
bar vėl pirmoji grųžinasi ko
munistus į valdžių”.

Esanti nustebusi ir lietuvių 
išeivija Amerikoje. Praeities 
patyrimai — suėmimai, kalėji
mai, kankinimai, trėmimai į 
Sibirą, NKVD, KGB — išei
viams tik šiurpą kelia.

Jei bus tęsiamas Sąjūdžio 
tiestas kelias į nepriklausomy
bę, tai išeivijos baiminimasis 
dingsiąs. Jei valstybės vairas 
bus sukamas Rytų kryptimi, 
tai sukels naujų ir didelių rū
pesčių. “Amerikos lietuviai bu
vo ir yra kartu su tauta” — bai
giamas pareiškimas.

Siauros apimties studija
Lietuvos nuolatinės misijos 

prie Jungtinių Tautų praneši
mu, lapkričio 10 d. Lietuva ir 
kitos Rytų Europos valstybės 
padarė pareiškimus Jungtinių 
Tautų (JT) organizacijos Ant
rajame komitete apie permai
nas Rytų Europoje. Antrasis 
komitetas svarsto ekonominius 
ir socialinius klausimus.

Spalio mėnesį JT generali
nis sekretorius Boutros-Ghali 
išleido studiją apie ekonomi
nes permainas Vidurio ir Ry
tų Europoje ir jų pasekmes pa
saulinei ekonomijai. Tačiau 
šioje studijoje pastebėti ne
maži trūkumai.

Lenkijos atstovas sveikino JT 
pastangas svarstyti ekonomi
nes pokomunistinio pasaulio 
programas, tačiau apgailesta
vo, kad šios programos nagri
nėjamos siaura apimtimi. Jis 
pastebėjo, kad JT studijoje 
svarstomos reformų pasekmės, 
turinčios tik neigiamą įtaką 
Trečiojo pasaulio valstybėms.

Pasak Lenkijos atstovo, eko
nominės permainos Rytų Euro
poje iš tikrųjų bus naudingos 
visoms pasaulio valstybėms.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardu kalbėjo Lietuvos misi
jos patarėjas Darius Sužiedė
lis. Jis parėmė Lenkijos atsto
vo nuomonę, paryškindamas 
Baltijos kraštų rūpesčius. Stu
dijoje per daug neigiamai pa
teikiamas Sov. Sąjungos griuvi
mas ir iš jo kylančios ekonomi
nės pasekmės. D. Sužiedėlis iš
reiškė viltį, kad ateityje pana
šios JT studijos labiau atkreips 
dėmesį į naujų Europos valsty
bių savitumus.

Daug dabar kalbama, kad tei
kiant pagalbų Rytų Europos 
valstybėms, nukentės Trečio
jo pasaulio kraštai. Bet iš tik
rųjų šiems kraštams skiriama 
pagalba iš papildomų fondų. 
Pasaulis, pasak Sužiedėlio, tu
rėtų įvertinti ilgalaikę teigia
mą pasaulinei ekonomijai įta
ką, kurią atneš laisvosios rin
kos įtvirtinimas Rytų Europoje.

Lietuvos atstovas Baltijos 
valstybių vardu pareiškė, kad 
artimiausiu laiku šie kraštai 
siūlys JT Antrajam komitetui 
priimti rezoliuciją, remiančią 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių pastangas kaip galima 
greičiau įjungti šias šalis į pa
saulinę ekonomiją.

Sudėtingi santykiai
ELTOS pranešimu, lapkričio 

12 d. Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo salėje įvyko spau
dos konferencija, kurioje su 
Lietuvos ir užsienio žurnalis
tais susitiko AT pirmininkas 
V. Landsbergis ir ambasado
rius prie Europos bendruome
nės ir NATO A. Venskus.

V. Landsbergis išreiškė nu
sivylimą, kad bendradarbia

vimas su tarptautinėmis finan
sinėmis institucijomis įvyko 
pavėluotai. Jei būtų tai įvykę 
anksčiau, būtų lengvesnė Lie
tuvos būklė ir apsisaugota nuo 
politikos paaštrėjimų, kurie 
dabar iškilo su Rusija.

Rusijoje beveik du mėnesius 
pastebima priešiška Baltijos 
kraštams propaganda. Rusija 
pateikia du klausimus: kariuo
menės išvedimų ir rusų mažu
mos problemų Baltijos kraš
tuose, bet nevienodai. Kartais 
abu klausimai susiję, kartais 
jie pateikiami atskirai.

Rusijos kariuomenės išvedi
mas yra įtrauktas į JT posė
džių darbotvarkę. B. Jelcinas 
atskiru laišku šios organizaci
jos generaliniam sekretoriui 
siūlė į darbotvarkę įtraukti ir 
mažumos klausimų Baltijos 
kraštuose.

Pasak AT pirmininko, Lietu
vos-Rusijos santykiai yra su
dėtingi ir neapibrėžti. Su re
formų Rusija santykiai yra ge
ri. Bet neapibrėžtumai suke
lia sudėtingų uždavinį: reikia 
išlaikyti gerus kontaktus ir 
stengtis spręsti realius klau
simus. Reikia ginti savo intere
sus ir priešintis spaudimui.

Ambasadorius A. Venskus 
žurnalistams paaiškino skir
tumus tarp Europos bendruo
menės ir Europos tarybos. Pir
moji jungia 12 šalių, antroji 
— 27.

Lietuvos premjeras Vašingtone
Lietuvos vyriausybės vado

vas A. Abišala lapkričio 11 d. 
Vašingtone išreiškė baimę, 
kad Vakarai nebandys priešin
tis Rusijai, jei pastaroji gra
sintų Baltijos valstybėms.

A. Abišala kalbėjosi su JAV 
užsienio reikalų ministeriu 
(valstybės sekretoriumi) L. 
Eaglebergu. Pasirašė susitari
mų, kuriuo leidžiama Lietuvai 
prašyti leidimo žvejoti JAV 
vandenyse.

Spaudos konferencijoje Lie
tuvos atstovybėje Vašingtone 
premjeras pažymėjo, kad Ru
sijos kariuomenės išvedimas 
iš Baltijos kraštų yra didžiau
sias įtampos šaltinis. Pasak 
pačių rusų, Lietuvoje buvo 
40,000 kareivių, o dabar esu 
apie 20,000. Abišalos teigimu, 

PRANEŠIMAS
AfA

VLADAS ŽILINSKAS
mirė Treasure Island, Floridoje, 

1992 m. lapkričio 13 d.

Liūdinčios seserys - Vanda, Elena, Valė ir jų šeimos 
jo prisiminimui aukojo “Tėviškės žiburiams” $100.

MYLIMAI MAMYTEI

a.a. ONAI ŠIMILEVIČIENEI
Punsko parapijoje mirus,

jos dukrą DANUTĘ KEKIENĘ bei seseris, jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Nelė ir Kostas Astravai su dukromis -
Calgary Rūta ir Zita

AfA 
VALENTINAI BUDNIKIENEI

mirus, 
jos vyrui GUSTAVUI, šeimai ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą -

Eleonora ir Antanas Šiškai,
Fort Erie, Ontario

dalį pinigų, skiriamų Rusijai, 
vakariečiai galėtų skirti rusų 
kariuomenės išvedimui. Rei
kėtų apie 50 mil. dol. Jis taip
gi pabrėžė, kad Vakarų vals
tybės per mažai domisi įvykiais 
Rytų Europoje ir buvusioje 
Sov. Sųjungoje.

Pasakė kalbų
Lapkričio 9 d. AT pirminin

kas Vytautas Landsbergis at
skrido į Briuselį. Kitų dieną 
tarptautinėje politikos konfe
rencijoje pasakė pagrindinę 
kalbą. Jis taip pat įteikė Lietu
vos formalų pareiškimų įsi
jungti į Europos bendruomenę.

Konferencijoje V. Landsber
gis kalbėjo: “Ateitį lems Euro
pos nusistatymas — ar Baltijos 
šalys vėl bus matomos kaip 
specialių Rusijos interesų zo
na, ar kaip jautriausia, gal būt 
lemiamoji Vakarų Europos in
teresų zona”. Jis taipgi išreiš
kė nuogąstavimą, kad Vakarai 
nekreipia dėmesio į neokomu- 
nizmo bangą buvusiose komu
nistiniuose kraštuose. Pasak 
Landsbergio, trečioji komu
nizmo banga jungs visas for
mas: ir buvusias, ir naujausias, 
itin rafinuotas. Šiai naujai ban
gai pavyks, jei neatsiras su
telkto pasipriešinimo.

Pąjudėjo
Kariniai rusų ešelonai iš 

Lietuvos važiuoja į rytus, skel
bia ELTA. Pirmiausia buvu
sios sovietinės kariuomenės 
nusikratė Plungė ir Pabradė. 
Čia pirmieji sovietiniai dali
niai atsirado 1940 metais. Iš 
Plungės yra išvykusi galinga 
artilerijos brigada, kurios pa
būklai galėjo šaudyti atomi
niais užtaisais. Iš Pabradės 
išvežta saugojimo bazės visa 
ginkluotė ir šaudmenys. Tai 
buvo vienas didžiausių ginklų 
sandėlis šiaurės vakarų ka
riuomenės grupuotėje.

Iš Vilniaus Šiaurės mieste
lio išvedama 107 divizija. Iki 
Naujų metų turėtų būti išves
ta 7-ji desantininkų divizija iš 
Marijampolės, inžinerinis pul
kas ir pontoninių tiltų batalio
nas iš Kauno, vienas kariškių 
batalionas iš Tauragės ir jau
nesniųjų aviacijos specialistų 
karo mokykla iš Radviliškio. J.A.

KUN. KAZIMIERAS AMBRASAS, SJ

Lietuva 1992 m. toliau stipri
no savo laisvės ir nepriklauso
mybės pamatus. Šios tautos pa
stangos atsispindėjo ir kasdie
nėse Vatikano radijo lietuviš
kose laidose. Kadangi tautos 
gyvenimas artimai susijęs su 
Lietuvos tikinčiųjų gyvenimu, 
šiems įvykiams buvo skirta 
ypač nemažai dėmesio. Pavyz
džiui, ne vieną kartą buvo su
rengtos laidos apie naujai pa
skirtų Lietuvos ambasadorių 
prie Šv. Sosto Kazimierą Lo
zoraitį, kuris daugel metų dir
bo Vatikano radijuje ir buvo 
už uolų bei ilgametį žurnalisto 
darbų apdovanotas specialiu 
Vatikano ordinu.

Ne kartą į Vatikano radijo 
koplyčią buvo atvykę iš Lietu
vos svečiai kunigai, Romoje 
studijuoją klierikai, vienuo
lės, parlamentarai, Lietuvos 
ambasadorius prie FAO Algir
das Žemaitis su šeima ir kiti 
tautiečiai.

Lietuviškųjų laidų redakci
ja panaudodavo įdomiausius 
straipsnius iš “L’Osservatore 
Romano”, taip pat kitus laik
raščius ir žurnalus, kur būda
vo nušviečiami netik Vatikano, 
Italijos, bet ir Lietuvos, kai
myninių šalių ir viso pasaulio 
tikinčiųjų gyvenimo ir politi
niai įvykiai. Ypač dėmesingai 
būdavo nušviečiami tie daly
kai, kuriuos savo kalbose “Vieš
paties angelas” maldų ar kito
kiomis švenčių, jubiliejų, au
diencijų progomis pasakydavo 
Šv. Tėvas, kurio kelionių min
tys ir pamokslai būdavo centri
niai laidų akcentai.

Kai buvo pranešta, jog Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II keliaus 
į Lietuvą, imta rengti specia
lios laidos apie Vatikaną, jo 
politikų, popiežių istoriją, pra
dėtas naujas laidų ciklas “Baž
nyčia pasaulyje”, specialiai 
lietuviškųjų laidų redakcijos 
darbuotojo parengti reporta

Poetas PRANAS LEMBERTAS 
(1897-1967), 
miręs prieš 
25 metus,

su meile ir pagarba prisimenamas 
jo mirties dieną — lapkričio 29 — 

Lietuvoje ir Kalifornijoje.
Draugai ir pažįstami — pasimelskite už jį. 

MONIKA LEMBERTIENĖ ir 
sūnus VITALIS su šeima

AfA 
PRANAS KEBLINSKAS

mirė 1992 m. lapkričio 9 d., St. Petersburge, FL.

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Skaisgirių kaime. 
Nuliūdę liko vaikai: Dalia, Algirdas ir Kęstutis, marčios- 
Vida ir Vitalija, vaikaičiai bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Laidotuvių Mišios buvo lapkričio 13 d., 11 vai. ryto, 
Holy Name šventovėje, Gulfport, FL. Po pamaldų velio
nis buvo nulydėtas į Royal Palm kapines.

Buvusius mokinius, draugus ir pažįstamus kvie
čiame prisiminti velionį savo maldose.

Duktė ir sūnūs

BRANGIAI MAMAI

AfA 
ONAI GELEŽIENEI

mirus Lietuvoje,

jos sūnų JONĄ GELEŽIŲ nuoširdžiai užjaučia -

Paulius, Anelė, Paulius, jn., 
Mindaugas ir Sandra Adomaičiai, 
Ona Adomavičienė
Janina Benokraitienė 
Marcelė Liegienė 
Algis Dzermeika 
Vytautas Vaidotas

žai iš Filipinų, Indijos apie 
lietuvių misijonieriaus darbų, 
Šv. Rašto komentarai, įvairūs 
interviu su atvykusiais sve
čiais iš Lietuvos, mokslinin
kais, jaunimo atstovais ir kitų 
specialybių žmonėmis. Keli 
pokalbiai perduoti iš Lietuvos 
ateitininkų gyvenimo, pasako
jimai iš Kanados, JAV, Kauka
zo kalnų, iš 42-ojo “Kirche In 
Not” kongreso Vokietijoje ir kt.

Lietuviškųjų laidų darbuo
tojai pasinaudoja medžiaga ne 
vien tik iš laikraščių, žurnalų, 
bet ir gaunamais fakso prane
šimais iš Lietuvos, Vokietijos, 
JAV ir kitur. Neretai žinios ir 
pranešimai perduodami iš 
įvairių kraštų telefonu, laiš
kais, straipsniais ir gaunami 
magnetofono įrašai iš vysku
pų, vienuolių, žurnalistų ir 
kitų sričių specialistų.

Daugiausia dėmesio ir lai
ko skiriama kasdienei Vatika
no gyvenimo įvykių raidai, 
ypač tiems pranešimams, kurie 
susiję su Lietuvos tikinčiųjų 
ar tautos įvykiais. Nemaža dė
mesio skiriama tikėjimo daly
kams, katechezei, šeimos pro
blemoms ir tautos kultūrai.

Nuo rugsėjo 27 d. lietuviš
kųjų laidų laikas ir trukmė 
pasikeitė, todėl antradieniais, 
ketvirtadieniais, ir šeštadie
niais, kai lietuviškosios lai
dos trunka 30 min., transliuo
jami nauji ciklai, sakysime, 
“Bažnyčia pasaulyje”, apžval
giniai ir informaciniai straips
niai apie Vatikaną, kongrega
cijas, popiežiaus keliones, Va
tikano gyvenimo kronika, Šv. 
Rašto komentarai ir kt.

Šv. Velykų Mišios ir Didžio
jo penktadienio iškilmės buvo 
transliuotos per Euroviziją ir 
aiškintos lietuviškai. Kas sek
madienį iš Vatikano radijo 
koplyčios lietuviai gali klau
sytis lietuviškų šv. Mišių ir 
įvairių kunigų sakomų pamoks
lų, klierikų ir susirinkusių 
tikinčiųjų giedamų giesmių.
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Buvusių Lietuvos vokiečių delegacija iš Vokietijos lankėsi Vilniuje ir 
Kaune. Ta proga buvo surengtos svarstybos-simpoziumas. Delegaciją 

priėmė AT pirmininkas V. Landsbergis parlamento rūmuose

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais šalyje gyveno maždaug
l, 5% vokiečių, Lietuvos pilie
čių. Beveik visi jie 100% buvo 
repatrijuoti į Vokietiją 1941 
metų pradžioje: perkelti į jų 
tėvynę, bet prarado mylimas 
tėviškes... 50.142 repatrijan- 
tų skaičiuje maždaug 35.000 
buvo grynai vokiečių kilmės, 
o kiti - dalis kitataučiai šei
mų nariai arba žmonės, ku
riems ta proga pasisekė išbėg
ti iš sovietų pavergtos Lietu
vos.

Tie buvusieji Lietuvos vokie
čiai susibūrė į jų “žemiečių 
sąjungą”, t.y. į “Landsmann- 
schaft der Deutschen aus Li- 
tauen”. Jie neužmiršo savo my
limos Lietuvos, savo tėviškės, 
savo kaimynų, draugų, darbda
vių ar bendradarbių lietuvių 
(ir kitų tautybių!). Juk lietu
viai jau anais laikais savo 
vokiečių kilmės kaimynus pri
imdavo kaip “savuosius”, pa
žodžiui cituojant-“mūsų žmo
nes”! Buvusių Lietuvos vokie
čių laikraščiuose ir metraš
čiuose randame nesibaigian
čią temą: Tėvynės ilgesį, Lie
tuvos meilę.

Todėl nenuostabu, kad 1992
m. spalio mėn. 17 aktyvistų 
ir vienas (tikras!) vokietis 
profesorius kaip delegacija 
oficialiai aplankė Lietuvą. 
Viešėjo nuo spalio 21 iki 26 
dienos Vilniuje, aplankė ir 
Kauną. Beveik visi jų dar lais
vai kalbėjo lietuviškai, todėl 
ir nesunku buvo surengti “sim
poziumą”, kurį iš Lietuvos pu
sės globojo prof. dr. Laurušas 
(Vilniaus muzikos akademijos 
rektorius). Vokiečių bendruo
menės pirmininkas Walter Lue- 
neburger ruošė ir vadovavo 
savo pusės tam simpoziumui.

Su labai suinteresuotais da
lyviais vilniečiais ten buvo 
aptarti praeities, dabarties ir 
šiek tiek ateities klausimai. 
Prof. dr. Ekkehard Wagner iš 
Nuernberg’o skaitė pagrindi
nę paskaitą apie “Paneuropa 
rytuose”, o prof. dr. Lauru
šas - apie Lietuvos laisvės 
brendimą, Vilniaus profesorė 
Meiksinaitė - apie santykius 
tarp mūsų abiejų tautų ir jos 
žmonių. A. Franckaičiui teko 
skaityti dr. H. Stossun’o (kuris 
negalėjo kartu į Lietuvą ke

Raudonės pilies vartai Nuolr. J. Mažeikos

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.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

liauti) įdomų pranešimą apie 
Lietuvos vokiečių likimą ir 
kelius II Pasaulinio karo metu.

Kaune vokiškoji delegacija 
susitiko su saujele dabartinių 
Kaune dar gyvenančių vokie
čių. Susirinko visų pirma Karo 
muziejaus sodelyje prie amži
nos ugnies bei nepriklausomy- 
bęs kovotojų paminklo ir ten 
padėjo vainiką. Kunigas-poe- 
tas A. Franckaitis tarė žodį 
ir lietuviškai rašytu eilėraš
čiu pagerbė visus laisvės ko
vose žuvusius. Po to vyko pir
masis po repatriacijos susiti
kimas iškeliavusių ir pasiliku
sių vokiškos kilmės žmonių. 
Kiek ten buvo kalbų, prisimi
nimų ir artimų giminių sura
dimų!

Spalio 25 dieną vokiškąją 
delegaciją priėmė AT pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
ir išreiškė pasitenkinimą, kad 
ryšiai tvirtėja, kad ateityje 
bus glaudesni; tiki jis, kad 
iš šio susitikimo bus naudos 
abiem tautom ir abiem kraš
tam. Priėmimas rinkimų die
ną įvyko labai šiltoje ir nuo
širdžioje atmosferoje. Delega
cija išėjo iš parlamento rūmų 
sieloje sustiprinta, net pa
guosta, be to, dar įtikimai 
paraginta santykius su “savo 
žmonėmis” ir toliau uoliai puo
selėti. A.F.

ALFRED FRANZKEIT

(ALFREDAS FRANCKAITIS)

PRIE AMŽINOS UGNIES
Jums, broliams, teko už laisvę kovot - 
Tau, judriai liepsnelei, už juos tik liepsnot, 
Apsaugotpaminklų, priminti vaikams, 
Įdiegti tos meilės ir naujakuriams - 
Lietuvai, Tėvynei!

Paguldėte galvas Jūs mūšių laukuos, 
Kas lanko paminklų, jums n usilenks, 
Žinos, kad akmuo ir iš jo tėvonijos, 
Kad jo laisvės dienos su jumis susiję - 
Lietuva, Tėvyne!

Nusilenkiu Jums, nes buvau aš karys, 
Ir žaizdos sieloj ir kūne neb’išgys, 
Bet galvų pakelsiu, ištarsiu drųsiai: 
Mylėkime šalį, išpuoškim gražiai- 
Lietuvę, Tėvynę!

(Parašyta Kaune prie seno 
akmeninio paminklo Karo 
muziejaus sodelyje 1991.VI.3)

Lietuvių ekspedicija 1991 m. Sibiro Dolinkos politkalinių teritorijoje rado 
karcerį, kur buvo kankinami suimtieji Nuotr. H. Paulausko

Lietuviška mokykla Maskvoje
Pokalbis su pradinės mokyklos prie Lietuvos ambasados Maskvoje 
“Šaltinėlis” direktore SOLVEIGA VALATKAITE ir ambasados 
darbuotoja, kultūros ir politikos patarėja DALIA BANKA USKATTE

UGNIUS TRUMPA, 
“Tėviškės žiburių” korespondentas

Sunkiai ir sėjamos, ir augi
namos sėklos, kurias žmogaus 
ranka į žemę beria, bet dar sun
kiau pasėti ir išauginti minčių 
ir idėjų vaisius žmonių galvose 
bei širdyse sėjamus. Ir nors la
bai sunkus tas darbas, bet vai
siai jo gražūs, ir ne vieną kartą 
jais naudotis gali.

Matyt panašios mintys kilo 
žmonėms, kurie nepagailėjo 
laiko ir jėgų tai veiklai, kurios 
gražūs želmenys rodo prasmin
gą ateitį. Išties, pradinės mo
kyklos įsteigimas prie Lietuvos 
ambasados Maskvoje kol kas 
neturi jokių analogų, ir taps 
nauju puslapiu lietuviškosios 
mokyklos istorijoje po nepri
klausomybės atgavimo. Sekma
dieninės mokyklos yra gan daž
nas reiškinys didesnėse lietu
viškose bendruomenėse. Jų 
reikšmė yra jau pripažinta, nes 
jau ne viena karta lietuvių ga
li būti dėkinga joms už lietu
viškumo išsaugojimą. Tuo tar
pu lietuviška pradinė mokyk
la yra nauja kokybinė pakopa 
ir pavyzdys. Tačiau į šį faktą 
negalima žiūrėti paprastai ir 
kasdieniškai, ypač jei pakliū- 
ni į mokinukų tarpą ir pajun
ti iš jų akių ir judesių besilie
jančią vaikišką energiją, o ru
siškų žodžių sraute išgirsti čia 
pat gimstančią lietuvišką kal
bą, kuri, nors ir sunkiai, ski
nasi kelią per žodžių trūkumą.

Todėl šventinė diena mokyk
loje buvo ne vien rugsėjo 1 die
na, bet ir, sprendžiant iš mo
kinukų šypsenų, visos sekan
čios dienos. Tai, kad šis įvykis 
tapo tam tikra prasme valstybi
niu įvykiu, parodė sveikini
mai Lietuvos AT pirmininko V. 
Landsbergio, Kultūros ir švie
timo ministerio D. Kuolio, Lie
tuvos min. pirmininko A. Abi
šalos. Lietuvos ambasados Ru
sijoje ir savo vardu vaikus bei 
mokytojus pasveikino laikina
sis reikalų patikėtinis E. Bič
kauskas. Buvo gauti sveikini
mai ir iš Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos bei iš Mask
vos miesto tarybos. Kadangi 
mokykla buvo įsteigta prie Lie
tuvos ambasados, apie jos įstei
gimo detales paprašiau papa
sakoti Dalią Bankauskaitę - 
politinių ir kultūrinių reika
lų patarėją.

— Kokia buvo ambasados re
akcija į tokį pasiūlymą iš mo
kytojų pusės ir koks ambasa
dos indėlis į mokyklos stei
gimą.

— Šią įdėją nuo pat pradžios 
palaikė ambasada ir pirmiau
sia ambasados vadovas, laiki
nasis reikalų patikėtinis Ru
sijos federacijoje Egidijus Bič
kauskas. Kai mokytoja Solvei
ga atėjo pas jį ir kreipėsi, pa
sakodama idėją, tai jis pasakė: 
“Kokios problemos? Ar vaikų 
yra? Jei taip, tai darome”. Tuoj 
pat nukeliavo iš ambasados 
raštai į švietimo ministeriją 
su prašymu įsteigti tokią mo
kyklą. Ambasada garantavo ir 
patalpas, ir visą kitą pagalbą, 
kuri tik bus įmanoma. Taip pat, 
tarpininkaujant ambasadai, 
per Rusijos kultūros ministe
riją buvo gauti suolai ir rusiš
ki mokykliniai vadovėliai. Ka
dangi ambasada nuomoja pa
talpas kelioms firmoms, tai 
kreipėmės ir į jas, prašydami 
geranoriškai prisidėti. Jų pa
galba buvo apmokėti pietūs 
vaikams, nupirktas benzinas 
ir išskirtas mikroautobusas 
vaikams į mokyklą atvežti. Taip 

pat po truputį surinkti ir mo
kyklos baldai. Gaila, kad ilgą 
laiką buvo užvilkintas mokyk
los įregistravimas Lietuvoje. 
Faktiškai mokykla jau egzista
vo, mokė vaikus, o oficialiai 
įsakymu įteisinta dar nebuvo. 
Tačiau dabar atrodo reikalai 
jau pajudės. Kol kas mokytojos 
net atlyginimo negaudavo ir 
dirbo vien entuziazmo ve
damos.

— Kaip vertinate šios mokyk
los įsteigimą kultūriniu po
žiūriu?

— Kol kas tai tik faktas, ir to
limesnė jo reikšmė priklausys 
nuo mokyklos darbo. Ta pras
me reikia padėkoti tėvams, ku
rie pasitikėjo naujai įsteigta 
mokykla ir jos kolektyvu. Tai, 
kas jau padaryta, ir tai, kas dar 
bus padaryta, yra mūsų veiklos 
Rusijoje rezultatas. Juk bet 
kuri politinė veikla, kurią mes 
čia atliekame, yra daugiau su
rišta su tos dienos problemo
mis ir ta prasme laikina. O lie
tuviškos mokyklos įsteigimas 
yra impulsas bendram lietuviš
kumo palaikymui tiek Maskvo
je, tiek Rusijqje.

— Kuo labiausiai džiaugia
si vaikai?

— Mažylius daugiau nudžiu
gino ne suaugusiųjų sveiki
nimai ir kalbos, o padovano
tos įvairiaspalvės kuprinės 
bei Tauragės dramos teatro 
spektaklis. Taip pat vaikus 
aplankė būdamas Maskvoje AT 
pirmininkas V. Landsbergis, 
kuris susitikimo su vaikais 
metu įteikė jiems lietuviškas 
knygeles, pasišnekėjo apie jų 
mokslą.

Norėdamas sužinoti apie 
kasdienį mokyklos gyvenimą, 
pirmąsias pamokas, kreipiau
si į mokyklos įsteigėją ir kol 
kas dar neoficialią direktorę 
Solveigą Valatkaitę.

— Jau prabėgo beveik porą 
mėnesių nuo pirmojo skambu
čio, todėl norėtųsi Jus, kaip 
mokyklos pradininkę paklaus
ti, ar mokykla, kokią mes ma
tome šiandien, ir yra tai, kas 
buvo sumanyta?

— Praktiškai, šios idėjos link 
pastūmė jo sekmadieninė mo
kykla, kuri jau pernai veikė, 
ir buvo nemažai vaikučių, ku
rie jau šiemet turėjo eiti į pir
mąsias klases. Tačiau labai 
gaila, kad lietuvių kalbos jie 
negali niekur daugiau girdėti, 
tiktai namuose, bet ir tai ne 
visada. Tendencija labai pa
prasta ir aiški: jei šeimoje 
mama lietuvė, o tėvas rusas, 
tai vaikas greičiausiai kalbės 
lietuviškai, nes daugiausia lai
ko praleidžia su mama. Tačiau, 
jei atvirkščiai, vaikas kalba 
rusiškai. Pavyzdžiui, sėdi mū
sų klasėje Gediminas Vaičys ir 
per rugsėjo pirmąją jisai mokė
si pirmą lietuvišką žodį “ačiū”. 
Taip pat yra tėvų, kurie norė
tų greitu laiku sugrįžti į Lie
tuvą, kur turėtų leisti vaikus 
į rusiškas mokyklas. O tai jau 
tragedija. Taip pat tikimės, 
kad atvykstantiems dirbti dip
lomatams ir jų šeimoms tai bus 
gera parama. Taigi šios mintys 
ir pastūmėjo mokyklos link. 
Pirmuoju klausimu tapo pro
grama, nes mokyti vaikus vien 
lietuvių kalbos mes negalime, 
nes po pradinių klasių jiems 
teks pereiti į rusiškąsias mo
kyklas ir jie tam turi būti pa
ruošti. Taip pat norėjome, kad, 
kaip ir daugelyje mokyklų, bū-

(Nukelta į 5-tą psl.)

POGRINDŽIO METAI

Slaptosios spaustuvės sovietmečiu Lietuvoje
Primityviom priemonėm buvo dauginami įvairūs sovietų uždrausti leidiniai keliose vietovėse 

ir platinami visame krašte, slapstantis nuo KGB akių. Tai naujųjų laikų knygnešystė

PAULIUS PETRONIS, 
Kaišiadorys

Esu kupiškėnas, kilęs iš pro- 
letariškos šeimos. Nuo 2 m. am
žiaus augau prie pamotės. Bu
vome 3 broliai ir sesutė. Visi 
tarnavome pas ūkininkus. Ta
čiau, 7 metus piemenaudamas 
svetur, nepatyriau tokių skriau
dų, kokias J. Baltušis kuria 
“Parduotose vasarose”. Man 
piemenavimo vasaros, su kny
ga rankose, davė savišvietos 
ir kultūrinio išprusimo prad
menis. Kartu čia patyriau daug 
nuoširdaus gerumo iš bolševi
kinėj spaudoj smerkiamųjų 
“žiaurių buožių” - busimųjų 
Sibiro tremtinių ... (Gražiau
sius atsiminimus man paliko 
iš kupiškėnų Gyvakarų kaimo 
Petras Balčiūnas su seserimi 
Emilija, kurie ištremti mirė 
Sibire. Jie nusikalto tuo, kad, 
būdami labai darbštūs, pavyz
dingai vedė savo ūkį...).

Italijon pas saleziečius
Ganydamas labai mėgau 

skaityti knygas. Knyga man pa
dėjo subręsti pilietiškai ir 
krikščioniškai - kaip lietuviui 
ir katalikui. O knygų senose 
Lietuvos kaimų sodybose ne
trūko: įvairiausių knygų rin
kiniai, sukaupti nuo seniausių 
spaudos draudimo (XIX š.) lai
kų, gulėjo ūkininkų klėtyse, 
palėpėse. Ypač turtingi knygo
mis - seniausiomis ir naujau
siomis - buvo Balčiūnų namai, 
kur jauniąusias iš keturių bro
lių Leonas studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete. Jis man 
padėjo susiorientuoti Lietu
vos istorijoje ir Nepriklauso
mos Lietuvos idėjose. O visa 
Balčiūnų šeima sutvirtino ma
nyje pagarbą tautinėms ir krikš
čioniškoms tradicijoms.

Labai troškau mokytis, kad 
galėčiau prasmingai pašvęsti 
savo gyvenimą Dievui ir Tėvy
nei. Savo gimtojoje Salamies
čio parapijoje 1932 m. baigęs 
pradžios mokyklą ir vienerių 
metų žemės ūkio kursus, to
liau mokytis nemačiau jokių 
perspektyvų. Bandžiau ieško
ti, bet nepavyko surasti Lie
tuvoje nei įstaigos, nei žmo
gaus, kuris būtų sutikęs padė
ti. Tačiau padėjo man knyga(!). 
Ji padėjo man surasti rėmėją 
šalyje už Alpių kalnų. Svajo
nės virto tikrove. Po atkaklių 
pastangų, neįprastų nuotykių 
jau kitais metais (1933) mo
kiausi saulėtosios Italijos pa
dangėje.

Lemtinga knyga
Ganydamas skaičiau knygas 

ne vien iš smalsumo. Jų turi
nyje ieškojau žinių, kurios ga
lėtų man patarnauti gyvenimo 
kelyje. Viena labai sena knyga 
buvo ypač lemtinga. Tai Za
vadskio knygyno leidinys, iš
leistas 1873 m. — “Zinė apie 
gidimo duszos ir kuna”. Tos 
knygos vienas skyrius mane 
ypatingai sudomino. Ten bu
vo kalbama, kaip Torino mies
te (Italijoj) genialus kunigas 
Don Bosko globoja ypač netur
tingus jaunuolius — juos mo
ko, auklėja, padaro šviesiais 
žmonijos geradariais. Don Bos
ko esąs įsteigęs jaunimui įstai
gas - “salezianskas uszkalas” 
įvairiose pasaulio šalyse.

Pas saleziečius Lietuvoje
Beieškodamas sužinojau, jog 

Don Bosko jau miręs 1888 m., 
bet jo pradėtoji veikla nemirš
ta: saleziečių institutuose moks
lus eina ir jaunuoliai iš Lie
tuvos ...

Pradėtąjį mokslą Italijoje 
man sutrukdė džiova. Teko iš
kristi iš kandidatų į salezie
čius ir grįžti į Lietuvą. Bet 1935 
m. vėl įsiprašiau į saleziečių 
įstaigą jau Lietuvoje - Skirsne
munės Vytėnuose. Čia dirbome 
ir mokėmės iki 1940 m., kai bol
ševikai mus išvarė. Kai pokario 
metais laikinai bolševikai bu
vo leidę Saleziečiams Vytė
nuose atidaryti progimnaziją, 
dirbau čia mokytoju. 1948 m. 
bolševikai vėl likvidavo šią 
įstaigą: suėmė kai kuriuos mo
kytojus, kunigus, o likusiems

f 'SAMOGmA' Knygų rišykla .
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

buvo įsakyta per 6 valandas iš
sinešdinti į keturis vėjus ...

Teko keisti profesiją. Pasi
dariau medicinos felčeriu. 
Dirbdamas kaimų ambulatori
jose bei med. punktuose, arti
mai bendravau su liaudimi: 
šalia medicininių patarnavi
mų nešykštėjau žmonėms ir 
dvasinės paslaugos.

Prieš dvasinį žalojimą
Matydamas organizuotomis 

priemonėmis, net prievarta, 
vykdomą dvasinį jaunimo ža
lojimą, supratau, kad vienin
telė man prieinama gelbėji
mo priemonė yra gera knyga. 
Todėl rinkau iš žmonių prieš
karinės laidos knygas. Jas pa
tvarkęs, įrišęs, organizavau 
kaimuose skrajojančias “bib
liotekėles”.

Mano pacientai ir Raudono
jo kryžiaus draugijos nariai, 
ypač mokyklinis jaunimas, atei
davo į medicinos punktą, su 
užantyje paslėptom knygom. 
Jas skaitė, dalinosi tarp sa
vęs, domėjosi. Sulaukę pava
sario, gegužės vakarais berniu
kai ir mergaitės patyliukais 
rinkdavosi į rimtų šeimų sek
lyčias, meldėsi, giedojo ir skai
tė knygelėse tikėjimą ir doro
vę žadinančias mintis ... Ruoš- 
davome ekskursijas, geguži
nes, rengdavome uždarus po
kalbius su jaunimu ...

Deja, per mokyklas, oficia
lią spaudą, radiją buvo siste
mingai vykdomas visuomenės 
nudvasinimas. Mano pastan
gos skiepyti žmonėse dvasin
gumą nepasiekė plačiosios vi
suomenės: turėjo apsiribo
ti atskiromis šeimomis, ma
žomis jaunimo grupelėmis. 
Jaučiausi tarsi stoviu prie 
sraunios upės ir bandau su 
šaukštu sulaikyti galingą sro
vę, kuri viską neša, žemyn į 
dumblyną. Mačiau kaip skur
do jaunoji karta morališkai, 
neturėdama pačių elementa
riausių religinės-dorovinės li
teratūros leidinėlių: nebuvo 
iš ko pamokyti vaikus ruošiant 
Pirmajai Komunijai, nebuvo 
iš ko melstis ...

Stipresniais žingsniais
1960 m., dirbant Vievio ra

jone, gimė svajonė prasilauž
ti pro ateizmo tvirtovės užtva
ras ir aprūpinti Lietuvos šei
mas bent elementarine religi
ne literatūra.

PADĖKA
AfA

Mylimam vyrui ir žentui

ERICK SCHOEBE
tragiškai mirus, Lina Dumčiūtė-Schoebe, tėvai ir tėvukai, 
reiškia padėką visiems, kurie dalyvavo velionies gedu
linėse pamaldose spalio 24 d. Sv. Kazimiero švento
vėje, Delhi, Ontario. Ypatinga padėka Birutei Vytienei 
už šermenų organizacimą.

Liūdintys:
žmona Lina, tėvukai Čiuprinskai ir tėvai

ODItA
INSURANCE & TRAVEL

Siūlome keliones [LIETUVĄ 
pigiausiomis kainomis

■ Sutvarkome iškvietimus; 
draudą Kanados 
gyventojams ir svečiams

■ Siunčiame pinigus į 
Lietuvą ir (Punską

■ Galime atvykti į namus
■ Aptarnaujame lietuviškai
Kreiptis pas ELONĄ PUNKRIENĘ
Visais jums rūpimais klausimais prašom skambinti 

pirmadieniais - šeštadieniais nuo 10 v.r. -18 v.v.

Tel. (416) 536-9222 arba (416) 532-0202 
FAX: (416) 532-2180

Mūsų adresas: 
1582 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A7 

(Priešais Lietuvių namus)
Gruodžio mėnesį vykstame į Lietuvą.

Galime nuvežti jūsų giminėms vaistus arba pinigus.

Kaune susipažinau su spaus
tuvės darbininku Benediktu 
Paulaičiu, kuris su džiaugsmu 
sutiko išleisti kun. J. Paukš
čio knygelę “Leiskite mažutė
lius prie Jėzaus”. Spaustuvi
ninkus žavėjo knygelės šūkis 

“Prikelkime Lietuvą mūsų!” 
Jie uoliai ėmėsi darbo. Pasi
rodė korektūra. Alberto Ai- 
diečio rūpesčiu Vilniuje bu
vo padaryta 6000 fotografijų 
knygelėms prie autorinio lapo. 
Deja, B. Paulaitis buvo susek
tas, jo darbas konfiskuotas, o 
jis pats nubaustas kalėjimu. 
Tačiau bendradarbių jis ne
išdavė. Manoji skriauda - tik 
piniginiai nuostoliai (buvo su
mokėta už spaustuvės ir foto 
darbus).

Atsargesne linkme
Teko vėl grįžti nuo didesnių 

svajonių prie paprastesnių. 
Reikėjo apsiriboti oficialiai 
toleruojamomis visuomeninės 
veiklos formomis ir į šias for
mas įjungti daugiau pozityvaus 
turinio - visa, kas priklauso 
tikram žmoniškumui.

Mediko profesija buvo palan
ki tokiam darbui: profilakti
nis darbas su mokiniais, su 
laukininkystės darbininkais. 
Raudonojo kryžiaus draugijos 
veikla, blaivybė, kova su ne
sveikais papročiais, sveikų tra
dicijų gaivinimas ir 1.1.

Nors mano medicinos punk
tas Kauno rajone buvo įvertin
tas pirmaujančiu ir jin atėjo 
pereinamoji vėliava, iš raiko
mo pasigirdo pikti priekaištai 
ir grasinimai mane už veiklą 
perduoti teismui... Esą ma
no rengiami jaunimo vakarai, 
gegužinės yra apolitiški, juo
se nesigirdi tarybinių dainų, 
dainuojamos Maironio ir kitos 
senovę garbinančios “davatkiš
kos” dainos, jaunimas Viršužig- 
lio kolūkyje nebestoją į kom
jaunimą, o tik į Raudonąjį kry
žių ... Be to, per 100 jų įsirašė 
į blaivybę, ekskursijų metu 
įėjo Veliuonos šventovėn ...

Taip 1963 m. Kauno raikomo 
nutarimu, “už komunistinei 
ideologijai svetimą veiklą 
tarp jaunimo” buvau iš Viršu- 
žiglio med. punkto perkeltas 
į kolūkį “Kelias į komunizmą” 
ideologiniam perauklėjimui. 
(Kauno raikomo teigimu, ten 
pavyzdingiausia rajone par
tinė organizacija, ten akty
viai vykdomas ateistinis dar
bas). (Bus daugiau)
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® LAISVOJE TEVfflEJE
DVIGUBA PARODA

Lietuvos valstybės muziejuje 
Vilniuje 1992 m. spalio 12 d. buvo 
atidaryta JAV ambasados kultū
ros ir spaudos skyriaus surengta 
paroda “Lietuviai Amerikoje”. 
Iš tikrųjų tai yra dviguba paro
da, kurioje lietuviams skiriama 
tik jos pirmoji dalis. “Permainų 
sėklomis” pavadinta antroji da
lis yra susieta su Amerikos atra
dimo 500 metų sukaktimi. Ja pa
ruošė Smithsonian institutui pri
klausantis JAV gamtos istorijos 
muziejus. Šioje parodos dalyje 
pagrindinis dėmesys tenka Ame
rika atradusiam Kristopui Ko
lumbui, po atradimo prasidė- 
jusiem mainam augalais, gyvū
nais ir žmonėmis. Penkius šim
tus metų trukusią Senojo ir Nau
jojo pasaulių sąveiką pabrėžia 
kukurūzai, bulvės, arkliai ir 
cukrus. Parodos atidaryme JAV 
ambasadorius Lietuvai Darryl 
N. Johnson kalbėjo apie ame
rikiečių tautą, praturtintą dau
gelio pasaulio šalių žmonėmis, 
primindamas ir dešimtis tūks
tančių lietuvių. Ateivių dėka 
JAV suklestėjo, išaugo dviejų 
pasaulių - Europos ir Amerikos 
susilietimas.

CUKRAUS FABRIKAI
Keturi Lietuvos cukraus fab

rikai jau perdirba šiemetinį cuk
rinių runkelių derlių. Jie yra 
įsipareigoję nupirkti apie 700.- 
000 tonų cukrinių runkelių, ku
rių 218.000 tonų parūpins Lietu
vos ūkininkai. Perdirbus šią ža
liavą, bus gauta apie 70.000 to
nų cukraus. Ūkininkams pagal 
sutartis bus leidžiama už kiek
vieną fabrikui pristatytą toną 
runkelių savikaina įsigyti 10 
kg cukraus. Lietuvai aprūpin
ti cukrumi reikėtų perdirbti 
apie 1,3 milijono tonų runke
lių. Tiek galima išauginti Lie
tuvoje, bet šį kartą vietinės 
žaliavos neužteks. Užsienyje 
teks pirkti 50.-60.000 tonų pus
gaminio. Sutartis jau pasirašy
ta su prancūzų “Sucden Kerry” 
firma, tariamasi su Kubos at
stovais. Gamybos sezono pra
džiai Panevėžio cukraus fabri
ke sumontuotos naujos centri
fūgos, Kėdainių fabrike - švedų 
firmos “Sockerboglaget” viso 
cukrinių runkelių perdirbimo 
baro įrengimai. Pavenčiuose, 
padedant tai pačiai švedų fir
mai, pradėjo veikti didžiulė iš
spaudų džiovykla.

NETIKĖTA SNIEGO AUDRA
Spalio 22-23 d.d., seimo rinki

mų išvakarėse, Lietuvą užgriu
vo netikėta sniego audra. Hidro
meteorologijos centro vadovės 
Jūratės Mikalajūnienės prane
šimu, spalio 22 d. Lietuvon at
slinko Pietuose susiformavęs 
ciklonas. Buvo apskaičiuota, 
kad Lietuvą jis palies tik šiltąja 
savo dalimi, bet staiga krypte
lėjęs į rytus vakariniu pakraš
čiu įtraukė šalto oro srovę. Va
kariniuose ir centriniuose Lie
tuvos rajonuose lietus maišėsi 
su šlapdriba, o rytiniuose ją kei
tė sniegas. Ypač daug sniego bu
vo susilaukta Vilniuje, Dūkšte, 
Utenoje, Molėtuose, Zarasuose, 
Ukmergėje, Švenčionyse. Ten vi
dutinės sniego dangos storis sie
kė 10-15 cm, kai kuriose vietose 
- net 25-30 cm. Sniego danga nu
vertė daug medžių, kurie griūda
mi nutraukė elektros ir ryšio lai

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

Regina (Gina) 
*<. Gregorian 

Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba. 

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

RF/UBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

dus, nulaužė jų atramas. Ryšių 
ir informacijos ministerio G. 
Žentelio pavaduotojo A. Base- 
vičiaus pateiktais duomenimis, 
30.000 Lietuvos gyventojų buvo 
likę be telefoninio ryšio. Kai
mo vietovėse nedirbo 270 tele
fono stočių, nes pakeliui į jas 
buvo nuversta 2.500 atramų. Vien 
tik atstatymo darbams reikės 
išleisti 10 milijonų talonų, Lie
tuvoje pakeitusių rublius. Tiek 
sniego ir su juo susijusio atša
limo Rytų Lietuva buvo susilau
kusi tik 1956 ir 1976 m., o 1927 
m. išliko net ir po spalio 18 d. 
susiformavusi nuolatinė sniego 
danga. Šiaip spalio mėnesį snie
gas Lietuvoje ilgai neišsilaiko.

DIDELI NUOSTOLIAI
Susisiekimą su Zarasų rajono 

Gražutės, Pasodės, Salako gy
ventojais buvo nutraukę ant ke
lių audros išguldyti medžiai. 
Utenos, Zarasų, Ignalinos, Šven
čionių, Vilniaus rajono urėdijų 
miškuose tiek išvartyta medžių, 
kad jų apskaitai paruošti reikės 
kelių savaičių. Labiausiai nu
kentėjo lapuočiai ir jaunuoly
nai. Spėjama, kad audra sunio
kojo keliolika tūkstančių hek
tarų miško. Didelės žalos buvo 
padaryta elektros laidų lini
joms. Elektrikams vėl reikės 
prie stulpų pritvirtinti apie 
30 km laidų. Zarasų-Ignalinos ir 
Ignalinos-Daugpilio linijose 
sniegas nuplėšė net ir 110 kilo
vatų laidus. Neveikė ir pora tūks
tančių transformatorinių pasto
čių. Elektros tinklų darbuoto
jai sunaudojo beveik visą ben
ziną, laidų ir atramų atsargas. 
Kai kuriose Molėtų, Anykščių 
rajonų rinkiminėse apylinkėse 
net ir Lietuvos seimo rinkimų 
balsus teko skaičiuoti žvakių 
šviesoje.

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Spalio 22 d. buvusiuose So

vietų Sąjungos KGB saugumo 
rūmuose Vilniuje atidarytas 
Lietuvos genocido (tautžudys- 
tės) muziejus. Iš tikrųjų jis tik 
pradedamas steigti Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
jungos bei Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerijos iniciaty
va. Sukviestiems žurnalistams 
B. Gajauskas ir ministeris D. 
Kuolys tegalėjo parodyti buvu
sias kalinimo kameras KGB rū
mų rūsyje. Vienoje buvo kalin
tas ir Aukščiausiosios tarybos 
atstovas B. Gajauskas. Kitos ka
meros visos sienos yra aptrauk
tos guma. B. Gajauskas paaiški
no, kad šitoje kameroje būda
vo mušami tardomieji kaliniai. 
Guma norėta nuslėpti skausmo 
atneštus kalinių šauksmus. Bu
vusiose kamerose įsteigtame 
muziejuje lankytojų lauks KGB 
kruvinosios veiklos slaptieji 
dokumentai, archyvinė medžia
ga, kalinių ir tremtinių gyveni
mą primenantys daiktai. Pasak 
kultūros ir švietimo ministerio 
D. Kuolio, naujasis Lietuvos ge
nocido (tautžudystės) muziejus 
liudys sovietinės imperijos pa
darytas žaizdas lietuvių tautai. 
Muziejaus steigėjų laukia dide
lis darbas, nes KGB archyvuose 
rasta 43.000 politinių kalinių 
bylų. Didžioji jų dalis yra iš Sta
lino laikų. Reikės peržiūrėti do
kumentinę medžiagą, apklausi
nėti išlikusius liudininkus, at
kurti autentišką aplinką. V. Kst.

Garbės sargyba prie teisininko a.a. ANTANO DIRZIO karsto šermeninėje 
Niujorke. Nuotraukoje - dr. J. P. LENKTAITIS, ALDONA NOAKAITĖ- 
PINCH, kun. STEPONAS ROPOLAS, OFM

Užbaigė žemės kelionę
Š. m. spalio 13 d. savo namuo

se Woodhavene mirė visuomeni
ninkas, teisininkas a.a. ANTA
NAS DIRŽYS.

Velionis gimė 1906 m. gegužės 
25 d. Audros kaime, Rokiškio 
valsčiuje ir apskrityje. Gimna
ziją baigė 1926 m. Rokiškyje. Stu
dijuoti pradėjo Vytauto Didžio
jo universitete Teologijos fakul
tete, vėliau perėjo į Teisių fakul
tetą, kurį baigė 1934 m. Sekan
čiais metais buvo paskirtas Su
valkų Kalvarijos apylinkės tei
sėju. Nuo 1938 iki 1940 metų bu
vo teisingumo ministerijos de
partamento direktorius. Užėjus 
sovietams buvo atleistas iš pa
reigų, vėliau suimtas ir kalintas 
Kauno kalėjime. Iš jo išsilaisvi
no 1941 m. birželio 23 d., kai pra
sidėjo vokiečių - sovietų karas.

Vokiečių okupacijos metu ver
tėsi advokatūra Šakiuose ir Ky
bartuose. Antrą kartą atslenkant 
raudoniesiems į Lietuvą, pasi
traukė į Vakarus, gyveno Vieno
je, po karo - Memmingene, Vo
kietijoje. 1948 m. išvyko į Vene- 
zuelą, o 1958 m. persikėlė į JAV 
ir apsigyveno Niujorke.

Jau studentaudamas, A. Diržys 
įsijungė į visuomeninę veiklą, 
priklausė studentų “Neo-Litua
nia” korporacijai ir buvo jos pir
mininku. Baigęs studijas, stip
riai veikė tautininkuose ir jau
nalietuviuose.

Venezueloje buvo Lietuvių sa
višalpos bendruomenės centro 
valdybos sekretorius ir metraš
tininkas. Amerikoje pirmininka
vo “Neo-Lituania” korporacijos 
filisterių sąjungai, dalyvavo 
SLA, ALTO, lietuvių teisininkų 
organizacijose. Taipogi reiškėsi 
spaudoje, uoliai rėmė radijo

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 
draudę. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per
vedame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio. ,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' r

(Esu “Union Gas” 
atstovas) ’a?

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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).

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario I 
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programą “Laisvės žiburys” ir 
buvo jos rėmėjų komiteto pirmi
ninkas.

Lietuvoje bendradarbiavo “Stu
dentų žodyje”, “Akademike”, 
“Vaire”, “Lietuvos aide” ir kt.; 
Vokietijoje — “Mintyje”, “Mūsų 
kelyje”; JAV-se — “Dirvoje”, “Tė
vynėje” ir “Karyje”. 1964 m. su
redagavo “Neo-Lituania” korpo
racijos sukaktuvinį leidinį.

Atsisveikinimas su velionimi 
įvyko spalio 18 d. M. Shalins lai
dotuvių namuose. Dalyvavo vysk. 
P. Baltakis, OFM. Atsisveikini
mui vadovavo “Neo-Lituania” 
korporacijos Niujorko skyriaus 
pirm. dr. J. Lenktaitis. Kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų A. Simutis, tau
tininkų vardu — A. Vebeliūnas, 
SLA — G. Meiliūnienė, radijo 
programos “Laisvės žiburys” — 
direktorius R. Kezys. Plačiau 
apie velionį kalbėjo dr. J. Lenk
taitis.

Maldas sukalbėjo kun. St. Ro
potas, OFM. Velionis palaidotas 
spalio 19 d. iš Apreiškimo para
pijos šventovės Cypress Hills 
kapinėse. Gedulines Mišias at
našavo kun. B. Kruzas ir kun. J. 
Pakalniškis. Pastarasis atliko 
religines apeigas kapinėse.

Velionis paliko žmoną Geno
vaitę ir sūnų Saulių, kuris į lai
dotuves atskrido iš Lietuvos. K.

Hamiltono “Gyvataro” šokėjai, atlikę programą savo ansamblio koncerte 
lapkričio 7 d. Jaunimo centre Nuotr. E. Tarvydienės

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į Torontą ir atgal.
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 

STERLING AIRWAYS - Toronto-Kopenhaga-Vilnius 
nuo $799 įskaitant mokesčius. Kaina priklauso nuo sezono.

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1.15 dienai.

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Automobilių pristatymas laivais į Baltijos kraštus.
• Naujų “Bielarus” traktorių, naujų automobilių “Lada” pristatymas.

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

UrT A T A » lietuvių kredito 
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 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% 
santaupas.........................2.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% 
90 dienų indėlius ...............  6%
1 m. term, indėlius ..........6.50%
1 m. term.ind.mėn.pal......... 6%
3 m. term.indėlius ...........6.50%
RRSP ir RRIF (pensijos)...2.75% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 6.50%
RRSP ind. 3 m................... 6.50%

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ CHORAS 

“PAŠVAISTĖ”, sustiprintas naujų 
ir buvusių choristų balsais, spar
čiai ruošiasi 15 metų sukakčiai 
lapkričio 21, šeštadienį, 6.30 v.v., 
Šiluvos Marijos parapijos salėje. 
Programa bus įvairi ir įdomi: sol. 
Irenos Černienės dainos, “gracin
gųjų balerinų” šokis, nauji kuple
tai ir “Pašvaistės” dainos. Po to 
- vakarienė, pasilinksminimas, šo
kiai. Visi nuoširdžiai kviečiami tas gražia rudens sekmadienio 
drauge švęsti šią džiugią Londono 
mažos lietuvių bendruomenės me
no vieneto sukaktį. Įėjimas su
augusiems - $10, moksleiviams 
-$6. Gr.P.

Calgary, Alberta
A.a. J. STANKEVIČIUS mirė 

1992.IX.16 Kalgaryje. Velionis bu
vo gimęs 1909 m. kovo 11 d. Kaune. 
Turėjo du brolius ir tris seseris. 
Abu broliai Juozas ir Adomas jau 
mirę, o taip pat sesuo Anelė. Liū
desyje paliko dukrą Elvyrą Krau- 
sienę, žentą Arvydą Krausą, vai
kaitę Veroniką, seseris - Felę 
Alchimcevičienę Lenkijoje ir Eva- 
liną Matešonek Gudijoje bei kitus 
giminaičius.

Velionis po karo per V. Vokie
tiją išvyko į Australiją. Ten 1951 
m. mirė jo žmona Ona. Australijo
je jis su šeima išgyveno 25 metus 
ir vertėsi privačia prekyba. 1975 
m. atvyko į Kanadą ir apsigyveno 
netoli dukters šeimos Kalgario 
mieste. 1985 m. čia mirė jo antro
ji žmona Mary. Velionis aktyviai 
reiškėsi Kalgario lietuvių visuo
menėje, nuolat ją rėmė, turėjo 
čia didelį būrį draugų ir bičiulių.

N. Astravienė

Ottawa, Ontario
PADĖKA

Po trijų per septynias savaites 
man padarytų operacijų su džiaugs
mu stiprėju mylimųjų tarpe.

Nuoširdžiausią padėką skiru 
savo mielam vyrui Don, tėveliams, 
broliams, uošviams, visiems gimi
nėms bei draugams iš arti ir toli. 
Už jūsų maldas, gėles, rūpesčius 
ir nesibaigiančią meilę, nuošir
džiai dėkoju. “Vingio” ansamblio 
draugėm-gams - lietuviškas ačiū.

Liksiu visiems ir visados labai 
dėkinga.

Jūsų Loreta Lukšaitė-Cassidy

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės Buvo pasiųsta beveik 1.100 siun- 
prenumerata, testamentiniu pa- tinių, kainavusių $70.900. Lietu- 
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai viM Šalpai iš viso ten išleista 

$103.704. Pietų Amerikos lietu
viams pasiųsta finansinė $1.535 
parama, Vokietijos lietuviams — 
$450. BALFas, persiųsdamas au
kas Vasario 16 gimnazijai, prie 
jų kasmet iš savo iždo prideda 
$3.600. Naujiems lietuviams 
ateiviams į JAV pernai maistu 
ir drabužiais suteikta $10.000 
parama, pinigais — $7.940. Ne
galima užmiršti ir BALFo para
mos čia gydyti atvežtiems vai
kams bei jų palydovams. Finan
sinės paramos susilaukė ir be
viltiškoj būklėj šiame krašte at
sidūrę ateiviai. Direktoriams 
buvo primintas didelis skirtu
mas tarp atvykusiųjų iš Lietuvos 
ir iš Suvalkų trikampio. Pirmie
ji vengia jiems parūpinto pras
tesnio darbo ir net jo atsisako, 
o antrieji mielai dirba ir susi
taupę grįžta namo. Koncertinę 
programą BALFo direktorių su
važiavime atliko muz. Stasio Sli
žio vadovaujamas vokalinis mo
terų vienetas, padainavęs lietu
vių liaudies ir kompozitorių su
kurtų originalių dainų. Sekma
dienio Mišias, skirtas mirusiems 
ir gyviems BALFo veikėjams, at
našavo Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas.

Australija
A.a. Vladas Patašius, Lietuvos 

kariuomenės kapitonas, sulau
kęs aštuoniasdešimt penkerių 
metų, mirė Adelaidėje 1992 m. 
spalio 2 d. Kilme velionis buvo 
kaunietis, mokęsis “Aušros” ber-

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 12.25% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 7.75% 
nekil.turto pask. 3 m............ 8%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Jūros šaulių “Švyturio” kuopa 
Detroite turi vasaros mėnesiais 
labai populiarią “Pilėnų” sto
vyklavietę prie Mičigano Man
česterio. Šiemetinis veiklos se
zonas “Pilėnuose” buvo užbaig- 

popiete gamtoje spalio 18 d. Iš
vyką suorganizavo kuopos val
dybos pirm. Bronius Valiukėnas. 
Atvykusius svečius pavaišino 
švyturiečiai ir švyturietės.

A.a. Mykolo Minikausko, rug
pjūčio 21 d. mirusio savo namuo
se Westbore, Mass., neteko Wor- 
cesterio lietuvių kolonija. Ve
lionis, iš Lietuvos atvykęs 1912 
m., pradžioje dirbo Worcestery, 
o vėliau 35-rius metus tvarkė 
prie Graftono miestelio įsigytą 
pieno ūkį. Gyvenimą sudrumstė 
ankstyva žmonos Elenos, dukrų 
Marijos ir Elenos mirtis. Pats 
velionis, globojamas sūnaus An
tano, mirė sulaukęs 99-rių metų. 
Palaidotas rugpjūčio 24 d. iš Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
šventovės Notre Dame kapinėse 
šalia žmonos Elenos. Gedulines 
Mišias klebonas kun. V. Parulis 
koncelebravo su daugeliu į lai
dotuves atvykusių kunigų.

BALFo direktorių suvažiavi
mas, įvykęs 1992 m. spalio 10 d. 
Detroite, 
rapijos patalpose, aptarė dėl po
litinių įvykių pasikeitusius lab
daros reikalus. Bendrą šalpos 
vaizdą suvažiavusiems direkto
riams padėjo susidaryti Marija 
Rudienė, Kostas Čepaitis ir Al
binas Dzirvonas. 1991 m. šalpai 
Lietuvoje drabužiais, avalyne 
ir pinigais buvo išleista $86.892. 
Didžiausia paramos dalis teko 
iš Sibiro tremties grįžusiems se
neliams ir ligoniams. Šalpa Lie
tuvon buvo siunčiama per Trem
tinių ir politinių kalinių są
jungą. Dabar siuntiniai siun
čiami tiesiogiai pagalbos reika
lingiems asmenims Lietuvoje. 
Didesnės pagalbos reikia ir Len
kijos lietuviams Suvalkų trikam
pyje. Pagrindinis dėmesys per
nai teko ligoniams ir vaikams. 

:ęs 1992 m. spalio 10 d. 
Šv. Antano lietuvių pa-

Jeigu norite praleisti Kalėdas ir Naujuosius metus 
su draugais ir giminėmis Kanadoje arba Lietuvoje,
naudokitės “STERLING AIRWA YS” ir “LITHUANIAN AIRLINES“

skrydžiais TORONTO- VILNIUS ten ir atgal

tik $599 plius mokesčiai jeigu išvyksite iš Vilniaus 

gruodžio 2, grįšite gruodžio 17 
$699 plius mokesčiai jeigu išvyksite iš Vilniaus 

gruodžio 2, grįšite sausio 14 
$799 plius mokesčiai jeigu išvyksite iš Toronto 

gruodžio 3, grįšite gruodžio 16 
arba sausio 13 

Apie šias keliones teiraukitės:
WIEEOEERSEEIXJ world tours inc.

Tel. (416) 882-5470 FAX (416) 882-5472 
Nemokamai: 1-800-268-9049/8063

Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.

niūkų gimnazijoje, baigęs Lietu
vos karo mokyklą. II D. karo me
tais velionis pasitraukė Vokie
tijon, Lietuvoj palikęs žmoną, 
dukrą ir sūnų. Australijon atvy
kęs 1949 m., gyveno Sidnyje ir 
Adelaidėje. Gedulines Mišias 
Šv. Kazimiero koplyčioje spalio 
8 d. atnašavo ir pamokslą sakė 
klebonas kun. J. Petraitis, MIC. 
Su velioniu Adelaidės lietuvių 
sąjungos vardu atsisveikino V. 
Neverauskas, pensininkų — E. 
Dukas, Lietuvių namų archyvo — 
J. Lapšys. Antroji atsisveikinimo 
dalis įvyko Centennial Park ka
pinių krematoriume. Ten ALB 
Adelaidės apylinkės vardu kal
bėjo A. Šerelis, ramovėnų — J. 
Bočiulis. Laidotuvių apeigas at
liko klebonas kun. J. Petraitis, 
MIC. Jų dalyviai sugiedojo Tau
tos himną.

Tradicinį pavasario balių Ade
laidės lietuvių katalikų centre 
rugsėjo 26 d. surengė vietinė Lie
tuvių katalikių moterų draugi
ja. Svečius pasveikino jos valdy
bos pirm. S. Vasiliauskienė. Pa
vasariu dvelkė gausiomis gėlė
mis papuošta salė. Grojo vokie
čių orkestrėlis, nuotaikingomis 
melodijomis priminęs pokarinės 
Vokietijos stovyklose praleistus 
laikus. Baliaus dalyvių laukė 
skanūs patiekalai, gera loterija.

Britanija
Britanijos lietuviai surinkto

mis aukomis nupirko invalidams 
vaikams vežioti specialiai įreng
tą greitosios pagalbos automo
bilį. Spalio 4 d. jį pašventino ir 
kelionei į Vilnių palaimino Lon
dono lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovės klebonas kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC. Spalio 19 
d. autobusas jau buvo pristaty
tas Vaikų ugdymo centrui Vil
niaus Karoliniškėse. Autobuso 
perdavime dalyvavo DBLS val
dybos narys D. Kasparas, P. Žiu- 
renkas, F. Senkuvienė ir H. Piš- 
čikienė.

Tautos šventės minėjimą Man
česterio lietuvių klube 1992 m. 
rugsėjo 12 d. surengė DBLS sky
rius. Jam vadovavo skyriaus val
dybos pirm. Arkadijus Podvois- 
kis. Paskaitą skaitė iš Londono 
atvykęs DBLS centro valdybos 
pirm. Jaras Alkis, pagrindinį dė
mesį skirdamas dabartinėms lie
tuvių išeivijos problemoms. Jis 
pabrėžė, kad išeivija, Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę, yra 
atlikusi savo didįjį uždavinį. 
Dabar jau galima grįžti laisvon 
Lietuvon. Esą negrįžimas yra su
sietas su Lietuvos atsisakymu. 
Deja, išeivijos lietuvių jauni
mas neskuba grįžti tėvų žemėn. 
Tad Lietuvos seime reikėtų tu
rėti užsienio lietuvių atstovą, 
galintį iškelti naujas lietuvių 
išeivių problemas.

Vokietija
Teisininkas Juozas Kairys, kil

me švenčioniškis, gimęs 1902 m. 
spalio 20 d., atšventė devynias
dešimtąjį gimtadienį. Sukaktu
vininkas, nuo 1952 m. gyvenantis 
Miuncheno priemiestyje Lud
wigsfelde, yra baigęs Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune tei
sių ir teologijos-filosofijos fakul
tetus. Nepriklausomoj Lietuvoj 
jis dirbo teisėju Kaune ir Vil
niuje, lektoriumi policijos mo
kykloje ir liaudies universitete 
Vilniuje. Vokietijon pasitrau
kęs 1944 m., liko pokario metais, 
kai kiti lietuviai veržėsi į užjū
rius. Sukaktuvininkas reiškėsi 
pavasarininkų, skautų, ateiti
ninkų organizacijose, Darbo fe
deracijose. Jam taipgi, teko bū
ti ir VLIKo vykdomosios tarybos 
nariu, bendradarbiauti išeivi
jos lietuvių spaudoje.



Užsienio lietuvių seimas Amerikoje
Pasaulio lietuvių bendruomenės aštuntojo seimo 1992 liepos 1-4 d.d. 

Lemonte, JAV, sveikinimai, nutarimai ir padėkos
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Lietuviška mokykla Maskvoje
1. Pasaulio lietuvių bendruome

nės seimas sveikina:
a. seses ir brolius tėvynėje, sa

vo darbais atstatančius demokra
tijų Lietuvoje;

b. Lietuvos tikinčiųjų bendri
jų vadovus, keliančius tautos dva
singumų;

c. Lietuvos sportininkus pa
saulinėje olimpiadoje.

2. PLB seimas įpareigoja kraš
tų bendruomenių valdybas intensy
viai veikti savo kraštų vyriausybes, 
kad jos darytų spaudimų Rusijai, 
reikalaudamos neatidėliojant iš
vesti iš Lietuvos teritorijos rusų 
kariuomenę, kuri sudaro nuolatinę 
grėsmę ir Lietuvos piliečiams, ir 
kitoms Baltijos regijono valsty
bėms.

3. PLB seimas dėkoja Lietuvos 
respublikos Aukščiausiajai tary
bai už įstatymų pataisas, teikian
čias sųlygas užsienyje gyvenan
tiems lietuviams atstatyti Lietu
vos respublikos pilietybę, ir prašo 
jų suteikti svetur gimusiam lietu
vių jaunimui galimybę įgyti Lietu
vos respublikos pilietybę, nepra
randant gyvenamo krašto piliety
bės.

4. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybų išstudijuoti galimybes 
teikti paramų buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje besikurian
čiom Lietuvių bendruomenėm, jas 
suporuojant su jau stipriai vei
kiančiomis Lietuvių bendruome
nėmis.

5. PLB seimas įpareigoja visų 
kraštų Lietuvių bendruomenių 
valdybas ypatingu būdu paminėti

Miestiečiai šąla, kaimiečiai šyla
Aplankius artimuosius Lietuvos kaimuose darbymečio metu

Atvažiavau į Lietuvę jau bai
giantis rugiapjūtei. Laukuose 
dar parpė kombainai, suren- 
kantys grūdus ir paliekantys 
šiaudų tumulus. Kur-ne-kur 
dar matėsi ir nenuimtų javų 
plotų. Grūdų derlius šiemet 
Lietuvoje buvo bent trigubai 
menkesnis, negu pernai. Kraš
tą labai nualino visą vasarą 
trukusi sausra. Tokių karščių, 
be lietaus tris mėnesius nėra 
buvę šimtą metų. Todėl Lietu
vos vyriausybei tenka gerai 
pasukti galvą, iš kur pirkti 
grūdų papildymą duonai ir pa- 
šarams, o svarbiausia - kur 
gauti pigiau. Į pagalbą Lietu
vai žada ateiti kai kurios stip
rios Vakarų valstybės, tarp jų - 
JAV ir Kanada.

Dėl sausros šiemet Lietuvoje 
žymiai mažiau užderėjo ir 
runkelių, bulvių. Kai ruošiau
si atgal Kanadon, nuo rugsėjo 
vidurio prasidėjo bulviakasis. 
Kas tik gyvas kaime, išskubėjo 
į laukus. Kai kurios žemės ūkio 
bendrovės, ūkininkai, kuriems 
trūksta darbo rankų, kviečiasi 
talkon ir miestiečius. Už tokį 
darbą brangiau mokama, nes 
derlių reikia sudoroti kuo grei
čiau, kol neužklupo rudeniniai 
lietūs.

Beje, nemažai žemdirbių, ku-

Nauja akcinė bendrovė Lietuvoje
Naujai įsteigta Lietuvoje 

elektroninių reikmenų įmonė 
‘‘Neris Ine.” Kaune ir Vilniuje 
gavo pradžią tuojau po Ka
nados vyriausybės Lietuvos 
de jure pripažinimo 1991 m. 
rudenį. Tai laisvos rinkos rė
muose komercinė įmonė. Jos 
51% akcijų pasiliks visam lai
kui Lietuvos piliečių rankose, 
kad išlaikytų ekonominę ne
priklausomybę.

Jos pagrindiniai steigė
jai Lietuvoje - "Organizuotos 
technikos specialaus projekta
vimo biuras”Vilniuje (54 Pylimo 
g-vė) ir “LETA” valstybinės įmo
nės (Draugystės 17, Kaune).

Jos direktoriai yra patyrę tos rūšies pramonės vedėjai inži
nieriai. Mano pareiga yra sukaupti pradinį kapitalą, kurio apimtis 
yra $250,000.00.

Įteisinant “NERIS INC.” Lietuvoje buvo išduotas Lietuvos 
respublikos Ekonomikos ministerijos pažymėjimas Bi 91-406, 
įmonės kodas 1004961. įmonė įregistruota 1991 m. lapkričio 7 d. 
Įteisinimas Kanadoje bendrovės “Lithcan Neris Investments 
Inc.” išduotas Consumer and Corporate Affairs ministerijos, pažy
mėjimas nr. 282404-3, Otavoje 1992 m. birželio 8 d. Vienos akci
jos kaina kan. $5.00. Yra Kaune pastatas (virš vieno milijono dole
rių JAV), pervestas “Neris Ine.” bendrovei.

Pati pradžia sukaupimui kapitalo didžiumoje priklauso 
nuo Šiaurės Amerikoje gyvenančių tautiečių noro prisidėti prie 
Lietuvos ekonomijos atkūrimo. Daug gabių ir darbščių žmonių yra 
šių dienų Lietuvoje. Savo investicijom Jūs padėsite įsijungti į Va
karų pasaulio laisvąją rinką Lietuvoje pagamintom prekėm. Bend
rovės akcijų vertė pakils ir, laikui bėgant, atneš dividendus. Dabar 
geriausias laikas įsigyti šio pradinio kapitalo akcijų.

Adresas: A. J. Dudaravičius, 10726-107 Street, 
Edmonton, Alta, T5H 2Z1, Canada.

75-jų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį 1993 metais.

6. PLB seimas reiškia savo soli
darumų lietuviams Seinų-Punsko 
krašte, Gudijoje, Rusijos federaci
joje, Karaliaučiaus srityje ir pa
veda PLB valdybai kreiptis į jų gy
venamų kraštų vyriausybes, tarp
tautines organizacijas, konferen
cijas bei kitus forumus reikalau
jant, kad lietuviams būtų suteik
tos tos pačios teisės, kaip jos yra 
teikiamos tautinėms mažumoms 
Lietuvoje.

7. PLB seimas, įsitikinęs pa
saulio lietuvių jaunimo kongresų 
nauda ir reikalingumu ugdant lie
tuviško jaunimo tautinį sųmonin- 
gumų, įpareigoja PLB valdybų, 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
ga remti VIII-jo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso ruošimų Eu
ropoje.

8. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybų sudaryti PLB konstitucijai 
peržiūrėti komisijų, kuri artimiau
siu laiku pasiūlytų pakeitimus, at
spindinčius pasikeitusias sųlygas 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

9. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybų sudaryti Ekonominės pa
galbos Lietuvai komisijų, kuri 
kraštuose organizuotų analogiškas 
komisijas, kurios efektyviai rū
pintųsi teikti savo kraštų ekono
minę pagalbų Lietuvai.

10. PLB seimas pritaria Lietuvos 
vyriausybės skiriamai paramai 
lietuvybės išlaikymui už Lietuvos 
ribų gyvenančiose Lietuvių bend
ruomenėse ir įpareigoja PLB val-

rie suspėja anksčiau nuvaly
ti savo laukus, ateina į pagal
bą kaimynams. Lietuvos kaime 
nuo seno galioja paprotys, 
kad kaimynas iš kaimyno už 
pagalbą pinigų neima. Už pa
galbą atsilyginama gerais pie
tumis. Todėl vėl nudžiugau iš
girdęs nuo vaikystės primirš
tą suvalkiečių posakį: “Talka 
- pilvo alga”.

Atseit, jeigu padėjai kaimy
nui, galėsi gerai pasisotinti, 
o priėjus reikalui - jis tau pa
gelbės, ir tu galėsi parodyti 
savo.vaišingumą.

Bulviakasį pradėjo ir mano 
giminaičiai Kelmėje. Pussese
rė Stefa Rimkienė sakė, kad 
sau bulvių tikrai užteks. Jos 
vyras Jonas pajuokavo, esą ge
rai šiais laikais turėti namą 
su nuosavu šildymu:

- Dideliems miestams jau da
bar trūksta mazuto, o aš sau
suolių aplinkui bet kada ga
lėsiu pasirinkti.

Lietuvos žmonių laukia ne
lengva žiema. Tačiau jie pasi
ryžę atlaikyti visus sunkumus, 
kad tik mūsų gimtinė būtų lais
va. Kuo galime, padėkime jiems.

Algimantas J. Dudaravičius,
Lietuvos-Kanados bendrovės 

NERIS, INC., pirmininkas 

ALGIMANTAS J. DUDARAVIČIUS, 
“Lithcan Neris Investments Ine.” 

bendrovės pirmininkas

What is it?
The Child Tax Benefit combines the existing 
Family Allowances and tax credits for 
children into a new tax free, monthly 
payment. It also includes a new supplement 
for low income working families.

The benefit provides more money for 
children -- $2.1 billion more, over five years
- and targets money to those families who 
need it. In fact, most families will receive 
more money than they do now.

What are the improvements?
The benefit is fairer and simpler. It is 
designed with a very important goal in mind
- to ensure that the money reaches the 
families who need it, as quickly as possible.

• The monthly payments are tax free.

• Because benefits are delivered each month, 
parents no longer have to wait until the end 
of the year to claim child tax credits.

There is no need to moke annual

calculated from the tax returns you file 
each year.

Benefits can be adjusted quickly when 
there is a change in your family, such 
as the birth of a child.

Please remember to file your I 992 income 
tax return to continue to qualify for the 
Child Tax Benefit.

The Brighter Futures Initiative.

What do I have to do?
Watch your mailbox.

A special information package is being 
sent to people who currently receive Family 
Allowances. Please read it carefully. It tells 
you how the benefit is calculated and how 
much you will receive if your family qualifies.

If you have not received your information 
package by the end of November, please 
call this toll-free number: I-800-387-1 I 93. 
(For service in French, I-800-387-1 I 94).

In January the new monthly benefits will 
begin.

As part of the Federal 
Government’s Brighter Futures 
Initiative, the new Child Tax 
Benefit is an important step 
toward providing a brighter 
future for our children. By 
working together, we 
ensure that every |
Canadian child 
looks forward f
to a brighter f 
future. ** I

thililrerj
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dybų, kur įmanoma, remti Lietuvos 
pastangas.

11. PLB seimas ragina kraštų 
bendruomenes organizuoti paramų 
Vilniaus senamesčio atnaujinimo 
darbams ir ekologinėms proble
moms išspręsti.

12. PLB seimas pareiškia, kad 
lietuvių išeivija, jausdama Lietu
vos gyventojų ir išeivių vieni ki
tų pažinimo, supratimo ir nuolati
nių ryšių štokų, mato reikalų Lietu
vos parlamente turėti bent vienų 
atstovų, užtikrintų Lietuvos konsti
tucija. Atstovas būtų renkamas 
PLB seimo sesijoje ar korespon- 
denciniu būdu.

13. PLB seimas įpareigoja kraš
tų bendruomenių valdybas, artimai 
bendradarbiaujant su PLB valdy
ba, rūpintis lituanistiniu švieti
mu ir tautiniu auklėjimu, steigti 
lituanistines mokyklas, tobulin
ti mokslo priemones ir, Lietuvos 
respublikos Kultūros ir švietimo 
ministerijai padedant, parūpinti 
lietuvių kalbos mokytojus.

14. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybų paruošti Lietuvių bend
ruomenės istorijų, su kuria turi 
būti supažindinami lituanistinių 
mokyklų mokiniai.

15. PLB seimas visus ragina rem
ti Vasario 16 gimnazijų Vokieti
joje. Kraštų Bendruomenės įparei
gojamos sudaryti palankias sųlygas 
mokiniams, norintiems lankyti Va
sario 16 gimnazijų.

16. PLB seimas dėkoja Lietuvos 
respublikos Kultūros ir švietimo 
ministeriui Dariui Kuoliui už pa
žadėtų paramų lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvynės pažinimo 
programoms.

17. PLB seime per svarstybas 
apie kultūrų išryškėjo daug porei
kių, kuriems patenkinti reikia 
konkrečių planų, kad būtų ugdo
mas lietuvių išeivijos kultūrinis 
kūrybingumas. PLB seimas įparei
goja PLB valdybų ir kraštų bend
ruomenių valdybas:

a. skatinti savo praeities pro
gramų (“oral history”) paskleidimų 
ir įgyvendinimų, suteikiant reika
lingų finansinę pagalbų to projek
to išvystymui;

b. neatidėliojant sudaryti kul
tūrininkų, kultūrinių vienetų ir 
kultūrinių vertybių kartotekų;

c. konkretizuoti įvairių pro
jektų (archeologinių, geografinių, 
kraštotyros, istorijos, tautotyros 
ir kitų) išeivijos jaunimo tauti
nio sąmoningumo kėlimo planus su 
Lietuvos Kultūros ir švietimo mi
nisterija;

d. sudaryti projektus su Lietu
vos kultūriniais vienetais ar kul
tūrinėm įstaigom, tarpininkau
jant Lietuvos Kultūros ir švieti
mo minsterijai, kurie būtų nau
dingi išeivijos kultūros kokybės 
pakėlimui pedagoginiu ir infor
maciniu pagrindu;

e. numatyti ir paruošti vado
vų lavinimo programas pagal kul
tūrinių vienetų ir organizacijų 
poreikius;

I m p a r t b r\t Ihforrnst/an 
fbr Parents

In January 1993, the new Child Tax Benefit begins.

Jauni pranciškonai - kandidatai iš Lietuvos ruošiasi tapti vienuolijos 
nariais lietuvių pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte, JAV-se. Vidu
ryje (stovi) jų vadovas kun. BERNARDAS GRAUSLYS, OFM

Nuotr. E. Barnausko

f. koordinuoti (PLB valdybai) 
didelių švenčių (dainų, tautinių 
šokių, kitų) organizavimų, kurio
se dalyvauja ne vieno, bet kelių 
kraštų vienetai;

g. rengti regijoninius festiva
lius ar kitokius kultūrinius pasi
rodymus, kad bendruomenių ma
žesnės apylinkės būtų skatinamos 
dirbti ir tobulėti;

h. atrankos būdu padėti jauni
mui, vadovams ir mokytojams il
giau pabūti Lietuvoje ir aktyviai 
įsijungti į tenykščių folklorine, 
archeologinę, kultūrinę, visuome
ninę ir gamtos apsaugos veiklų;

i. skatinti išeiviją daugiau dė
mesio kreipti į kitus Lietuvos ra
jonus, kad ne vien tik Vilnius ir 
Kaunas susilauktų užsienio pa
ramos.

18. PLB seimas dėkoja:
a. Lietuvos respublikos vyriau

sybės min. pirmininkui Gedimi
nui Vagnoriui, Kultūros ir švieti
mo ministeriui Dariui Kuoliui ir 
Ryšių su užsienio tautiečiais tar
nybos viršininkui Audriui Antana
vičiui už aktyvų dalyvavimų seime;

b. Lietuvos respublikos Aukš
čiausiąjai tarybai, vyriausybei ir 
Vilniaus miesto merui už pažadėtas 
patalpas ir paramų steigiant PLB 
būstinę Vilniuj^

c. buvusiai PLB valdybai ir jos 
pirmininkui dr. Vytautui Bieliaus
kui, visoms komisijoms ir talkinin
kams už nuoširdų darbų, koordinuo
jant Pasaulio lietuvių bendruo
menės veiklų per praėjusius ketve
rius metus;

d. buvusiai Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybai ir jos 
pirmininkui Alvydui Sapliui už jų 
darbų per lemtingus praėjusius 
ketverius metus;

e. Septintojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Pietų Amerikoje 

rengėjų komitetui, jo pirmininkei 
Arianai Rastauskaitei ir visiems 
kongreso darbo talkininkams visa
me pasaulyje už paaukotų laikų, 
lėšas ir pasišventimų sutelkti pa
saulyje pasklidusį lietuvių jau
nimų naujam mūsų tautos gyveni
mui. Jų pastangomis padėtas tvir
tas pagrindas tęsti jaunimo atei
ties uždavinius aštuntajame Pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese;

f. Seimo rengėjų komitetui, jo 
pirmininkui Broniui Nainiui, JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkui Kaziui Laukaičiui, JAV 
LB Lemonto apylinkės pirmininkui 
Kęstučiui Sušinskui, jų valdyboms 
ir talkininkams, sudariusiems ge
ras sųlygas seimo darbams;

g. Pasaulio lietuvių centrui 
už patalpas ir Bronei Nainienei 
bei jos talkininkėms už globų sei
mo metu;

h. visiems seimų sveikinu
siems ir jo pasėdžiuose dalyvavu
siems svečiams;

i. visiems seimo talkininkams 
ir rėmėjams, spaudai, radijui.

PLB seimo prezidiumas -
VYTA UTAS KAM ANT AS 
RASA KURIENĖ 

PAULIUS MICKUS

PLB aštuntąjame seime dalyvavo 
19 Bendruomenių atstovai: Ar
gentina, Australija, Belgija, Bra
zilija, Didžioji Britanija, Estija, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, Ka
nada, Latvija, Lenkija, Maskva (Ru
sija), Moldova, Sibiras, Sant Peter
burgas (Rusija), Šveicarija, Ukrai
na, Urugvajus, Vengrija, Vokietija.

Nauja PLB valdyba 4-rių metų ka
dencijai (1992-1996): pirmininkas 
BRONIUS NAINYS, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirmininkas 
PAULIUS MICKUS, vicepirminin
kai - RIMAS ČESONIS, KOSTAS

(Atkelta iš 3-čio psl.)
tų dėstoma užsienio kalba. Di
džiausias sunkumas buvo taip 
išdėstyti šį tikrai didžiulį krū
vį, kad jis netaptų mažyliams 
nepakeliama našta. Todėl mes 
sutrumpinome pamokas iki 35 
minučių, kurių pilnai pakanka. 
Pamokas nutarėme pradėti 10 
valandą ryto, kad vaikų nevar
gintume ankstyvu kėlimu. Taip 
pat darome ilgą pertrauką po 
trijų pamokų, per kurią vai
kai šoka ir žaidžia, o po to dar 
dvi pamokos ir pietūs.

— Gal galėtumėte papasa
koti, kaip jūsą mokyklą verti
na tėvai? Turint galvoje, kad 
vaikai gyvena didžiuliame 
mieste, kuriame ir šiaip daug 
sunkumą su transportu, ar ne
tampa tėvams ir vaikams nepa
keliama našta atvykti į mo
kyklą?

— Mes jau iš anksto žinojo
me, kad šios problemos bus. 
Todėl reikia nulenkti galvas 
prieš tuos tėvus, kurie pasiry
žo savo vaikus leisti į šią mo
kyklą. Yra vaikų, kuriems į mo
kyklą tektų važiuoti dvi valan
das. Kas yra buvęs Maskvoje, 
tas žino, kad po dviejų valan
dų važiavimo miesto transpor
tu galima tiktai gultis ir mie
goti. O juo labiau mažiems vai
kams. Todėl mano pirmoji sąly
ga buvo transporto suradimas. 
Taip mes nusprendėme perim
ti tą krūvį, kuris senosios sis
temos laikais buvo paliekamas 
spręsti tėvams. Tačiau proble
mų šiuo klausimu nemažai, nes 
kol kas naudojamės ambasa
dos mikroautobusu. Mes Mask
vą suskirstėme į pietų ir šiau
rinę dalis, tai mums reikia 
dviejų autovežimių, kad lai
ku atvežtų vaikus. Kitą auto- 
vežimį mums duoda statybinė 
firma “Ranga”. Kadangi ji 
jiems taip pat reikalinga ir nė
ra specialiai paskirta, tai nie
kad neturime tvirtų garantijų. 
Be to, reikia pridėti ir nuolat 
didėjančias benzino kainas. 
Mes turime rėmėjus - UAB

BEND-
Lithuanian World

DOČKUS, VACYS GARBONKUS, 
VYTAUTAS KAMANTAS, dr. PET
RAS KISIELIUS, MILDA LEN
KAUSKIENĖ, dr. VITALIJA VA- 
SAITIENĖ; sekretorė BANIUTĖ 
KRONIENĖ.

Naujas PLB valdybos adresas: 
PASAULIO LIETUVIU 
RUOMENĖ,
Community, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439 USA. Telefonas 
708-257-8714; FAX 708-257-9010.

PLB būstinės Vilniuje adresas: 
PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ, 2026 Vilnius, Gedimino 
pr. 53, Lietuva-Lithuania. Tel. 7- 
0122-61-34-41. FAX 7-0122-22-68-96. 

“Audra” iš Kauno, kuri mums 
apmoka benziną, tačiau po pas
kutinio pabrangimo mums jau 
pradeda nebeužtekti pinigų, o 
dar reikia ir vairuotojų darbą 
apmokėti. Kol kas vaikus vaka
re po darbo pasiima tėvai, bet 
artėjant žiemai norėtųsi ir šią 
problemą išspręsti. Turint au- 
tovežimius galima būtų rengti 
ir ekskursijas į kinus, parodas, 
o geriau pasiruošus gal ir į Lie
tuvą pavažiuoti. Mes tikimės, 
kad atsiras ir žmonių, ir firmų, 
kurios panorės mums padėti. 
AT pirmininkas V. Landsber
gis, viešėdamas mūsų mokyklo
je, žadėjo mikroautobusą.

— Turint galioje jūsą mokyk
los originalumą, kyla klausi
mas apie jūsą programas: kaip 
ir kokiu pagrindu buvo jos su
darytos? Taip pat įdomu pa
žvelgti ir į jūsų pedagoginės 
veiklos perspektyvas. Ar ma
note plėsti mokyklą arba bent 
išlaikyti dabartinės veiklos 
plotmę?

— Kadangi mes negalėjome 
laukti kol kas nors ją sudarys, 
teko patiems imtis šio darbo. 
Reikia pažymėti, kad mokyti 
vaikus Maskvoje yra visai kas 
kita, negu mokyti rusus ar len
kaičius Lietuvoje. Mes netu
rime lietuviškos aplinkos 
Maskvoje, kurioje galima būtu 
stiprinti gaunamas žinias. Jie 
niekur praeidami Maskvos gat
vėmis nepamatys lietuviško 
užrašo. Todėl visą metodiką 
kuriame ir patikriname patys. 
Šiuo metu mokome lietuvių, 
rusų, anglų kalbų, matemati
kos, tikybos, dailės, muzikos 
ir šokių. Taip pat turime kai 
kuriuos būrelius, kurių veiklą 
žadame išplėsti ir mokyti įvai
rių amatų. Na, o didžiausias 
planas būtų pilnos vidurinės 
mokyklos įsteigimas.

Baigdamas pokalbius apie 
naująją lietuvišką pradinę 
mokyklą Maskvoje, norėčiau 
paprašyti žmones, kuriuos su
domino ši mokykla ir jos pro
blemos, parašyti jos mokyto
joms ar mokinukams. Jūsų dė
mesys tikrai neliks be atsako. 
Adresas: Lietuviškoji mokykla 
“Šaltinėlis”, Vorovskogo 24, 
Moscow 121069, Russia.

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



Nepraraskime didelio turto
Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje

Iš Vasario 16-sios gimnazijos 
gauta informacinių duomenų, su 
kuriais labai verta susipažinti.

Po karo Vokietijoje gyveno 
daugiau kaip 60 tūkst. lietuvių 
įvairose pabėgėlių stovyklose. 
Vienu metu veikė net 25 lietu
vių gimnazijos. Jos visos sunyko, 
kai prasidėjo tautiečių emigra
cija į užjūrius.

Tuo laiku Lietuvių bendruo
menė Vokietijoje, vadovaujama 
Prano Zundės, įsteigė vieną gim
naziją ir ją pavadino Vasario 
16-sios vardu. Pirmiausia patal
pas gavo Diepholzo kareivinė
se, vėliau persikelta į Rennhofo 
pilį Hiutenfelde prie Mannhei- 
mo. Šias patalpas surado kun. 
Alfonsas Bernatonis, kapuci
nas, kuris rūpinosi lietuvių ka
talikų sielovada.

Pradžioje gimnaziją lankė tik 
Vokietijoje gyvenantys lietu
viukai. Vėliau dėmesį atkreipė 
mokinių tėvai ir iš kitų kraštų. 
Mokiniai atvyko iš Šiaurės ir Pie
tų Amerikos, Australijos, Afri
kos ir kitų kraštų. Gimnazija ta
po viso pasaulio lietuvių aukš
tesnioji mokykla.

Pritaikyta programa
Mokiniai, gyvenantys Vokieti

joje, mokosi pagal Vokietijos 
gimnazijų programą, abitūros 
egzaminai laikomi vokiečių švie
timo vadovybės priežiūroje. 
Plačiai pripažintas aukštas gim
nazijos mokslo lygis. Brandos 
atestatai pripažįstami visame 
pasauly.

Mokiniai iš JAV ir Kanados X- 
je ir XI-je klasėje mokosi su
stiprintai lituanistinių dalykų. 
Atvyksta mokinių, baigusių vie
tines gimnazijas. Čia jie stip
riai yra mokomi lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos. Pvz. iš Pietų Amerikos at
vykę lietuviukai, nemokėdami 
lietuvių kalbos, per metus iš
moksta susikalbėti lietuviškai. 
Kiekvienas mokinys mokosi lie
tuvių, vokiečių ir anglų kalbų. 
Dar gali pasirinkti prancūzų, 
rusų ar lotynų kalbas.

Pasitaiko mokinių, kurie nori 
baigti Vasario 16-sios gimna
ziją ir įsigyti vokiečių brandos 
atestatą. Tokių baigusių tar
pe pasitaiko gerų mokinių. Pa
vyzdžiui nurodoma Vilija Bi- 
jūnaitė iš Kanados, geriausiai 
gimnazijos istorijoje 1991 m. 
išlaikiusi baigimo egzaminus. 
Jos pažymių vidurkis, kaip pa
žymi gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, buvo pats geriausias 
Vokietijoje.

Iki šiol gimnazijoje mokėsi 
1,500 mokinių. Per paskutiniuo
sius 10 metų iš 500 mokinių 200 
buvo iš Vokietijos, 300 iš užsie
nio valstybių. Skaičiai rodo, 
kaip pažymi direktorius, kad mo
kyklos išlaikymas neturėtų būti 
tik Vokietijos valdžios rūpestis, 
bet viso pasaulio lietuvių rei
kalas.

Ar verta svetur turėti 
lietuvių gimnaziją?

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, toks klausimas gali 
lengvai iškilti. Bet apsižvalgius 
pastebėta, kad kitos, net didelės 
tautos - kaip vokiečiai, prancū
zai, italai, graikai išlaiko savas 
mokyklas užsienyje, kad išeiviai 
galėtų mokytis kalbos, pažinti 
krašto kultūrą, iš kurio jie yra 
kilę. Juo labiau turėtų rūpėti 
lietuviams, kaip mažai tautai, 
Vakaruose išlaikyti vienintelę 
savo gimnaziją.

Rugsėjo 8 d. - Tautos šventės proga Vasario 16 gimnazija surengė iškylą 
į Odenvaldo kalnus. Kalno viršūnėje poilsiauja mokytojai. Iš kairės: B. 
Lipšienė, E. Tesnau, G. Venckuvienė ir kun. E. Putrimas. Apačioje: smagia 
iškyla į Odenvaldo kalnus džiaugiasi Vasario 16 gimnazijos mokiniai. Iš 
kairės: R. Slankauskaitė (Liet.), J. Viebernaitytė (Vok.), E. Šulcaitė (Vok.), 
A. Balaišytė (Kan.), L. Philips (JAV), V. Sruoginis (JAV)

Nuotr. M. Šmitienės

Ji šiuo metu įgauna naują už
davinį, tampa susitikimo vieta 
tarp Lietuvos ir užsienio lietu
vių jaunimo. Šiais metais iš 103 
mokinių, 22 yra iš Lietuvos, 2 iš 
Kanados, po vieną iš Argentinos 
ir Australijos, 2 iš Urugvajaus, 
6 iš Brazilijos, 2 Seinijos kraš
to ir 57 iš Vokietijos, mergaičių 
- 51, berniukų - 52.

Mokiniams iš Lietuvos yra 
speciali papildoma programa, 
kad jie greičiau išmoktų vokie
čių kalbą, susipažintų su Vokie
tija ir įsigytų vokišką brandos 
atestatą. Vokietija yra artimas 
Lietuvos kaimynas, ryšiai tarp 
abiejų kraštų yra itin svarbūs 
ir naudingi Lietuvai. Gimnazija 
gali paruošti Lietuvai gerai vo
kiškai kalbančių žmonių.

Geros sąlygos
Vasario 16-sios gimnazijoje 

yra visokeriopai geros sąlygos. 
Mokiniai naujose patalpose gy
vena po du, o kartais ir po vieną 
kambaryje. Kambariai turi visus 
patogumus. Berniukų bendrabu
tis pastatytas 1987 m., o mergai
čių atnaujintas 1990 m. Patal
pose yra koplyčia, biblioteka, 
patalpos susirinkimams. Taipogi 
yra didelis parkas su sporto aikš
telėmis.

Hiutenfeldo miestelyje galima 
visko nusipirkti. Arti taip pat 
yra gydytojai, vaistinės ir ligo
ninės. Arti ir Lietuva. Velykų 
atostogoms organizuojamos eks
kursijos į Lietuvą aplankyti sa
vo gimines, pamatyti kraštą.

Į Vasario 16-sios gimnaziją 
užsuka pravažiuojantys į kitus 
kraštus kultūriniai ansambliai 
su programomis. Dažnai aplan
ko Lietuvos valdžios ir Bažny
čios atstovai, šiaip žymūs žmo
nės randa laiko pabūti su moki
niais. 1994 m. vasarą gimnazija 
yra pakviesta dalyvauti Lietu
vos dainų šventėje Vilniuje.

Gimnazija labai reikalinga
Gimnazijos direktorius pa

stebi - reikia susirūpinti ir ne
leisti gimnazijai užsidaryti. Jie 
atlieka svarbų darbą savo tautie
čiams ir kraštui. Primenama, kad 
saleziečių lietuvių progimna
zija Italijoje, Šv. Antano gim
nazija Kennebunkporte ir Put- 
namo lietuvaičių bendrabutis 
Amerikoje užsidarė daugiausia 
dėl lėšų stokos.

Vokiečiai gimnazijos išlaiky
mui skiria du trečdalius lėšų. 
Lietuviams tereikia pridėti tik 
trečdalį. Bet labai svarbu ne
prarasti šio trečdalio. Tautie
čiai, gyvendami pasiturinčiose 
šalyse, ypatingai turėtų paro
dyti savo geranoriškumą ir sa
vo aukomis paremti svarbų lie
tuviškąjį švietimo židinį - Va
sario 16-sios gimnaziją.

Lietuvių bendruomenė Vokie
tijoje yra įsigijusi didelį me
džiaginį turtą. Pastatytas nau
jas bendrabutis, atnaujinta pi
lis. Iki šiol visa tai kainavo 13.4 
mil. vokiškų markių. Iš jų 8.2 
mil. paskolino Vokietijos val
džia. Šių pinigų nereikia grą
žinti, kol veiks gimnazija.

“Nepraraskime šių patalpų. 
Neuždarykime savo išeivijos 
lietuvių centro, nes mums jis 
yra reikalingas. Todėl ir toliau 
remkime Vasario 16-tos gimnazi
ją ir joje besimokantį išeivijos 
ir Lietuvos jaunimą” - sako gim
nazijos direktorius A. Šmitas. 
Gimnazijos adresas: Privati- 
sches Litauisches Gymnasium, 
Lorscher Str. 1, Lamperheim- 
Hiuttenfeld 6840, Germany. A.

Vasario 16 gimnazija įspūdingai paminėjo Tautos šventę - rugsėjo 8 d., kuri buvo ir padėkos bei džiaugsmo šventė 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Mokiniams kalba Vokietijos parlamento narys dr. Klaus Kuebler

1 Nuotr. M. Šmitienės

Lvilgsnis į ateitį Č. SENKEVIČIUS

Lietuvių bendruomenės veikėjai svarstė veiklos klausimus Toronte • Bandymai 
surinkti žmonių nuomones • Iš kur atsiras nauji darbuotojai?

Dvi priežastys gilina rūpes
tį dėl mūsų organizuotos Lie
tuvių bendruomenės ateities: 
smarkiai retėjančios gretos ir 
atgautą nepriklausomybę tvir
tinanti Lietuva, kuriai reikia 
visokeriopos paramos ir pagal
bos. Ateities netikrumas su
teikia progą kai kurių veikėjų 
pareiškimams: mes savo pada
rėme, kam rūpi lietuvybė, te
grįžta Lietuvon, kuri jau lais
va. Rodos, paprasta ir logiška. 
Deja, nerealu. Grįžtančiųjų 
skaičius nebus didelis, todėl 
išeivija neišvengiama. Klausi
mas tik - kokia ji bus toliau, 
kaip išsilaikys, kas liks, o kas 
turės keistis bei prisitaikyti 
prie antros ir jau netrukus prie 
trečios išeivijos kartos.

Žvilgsnis į ateitį sutelktiniu 
būdu jau buvo mestas KLB kul
tūros ir švietimo komisijų su
organizuotame suvažiavime 
1992 m. balandžio 25-26 d.d. 
Mississaugos Anapilyje su šū
kiu “Mes ir 2001 metai”. Tuo 
rūpesčių bei spėliojimų “le
dai” lyg ir buvo pralaužti. Po 
to KLB krašto valdybos posė
džiuose apie išeivijos ateitį 
ir prisitaikymą naujiems po
reikiams nenustota kalbėti. 
Valdybos nariai nutarė tą klau
simą paliesti KLB XV4osios 
krašto tarybos pirmojoje sesi
joje 1992 m. spalio 31 d., kas ir 
buvo padaryta.

Svarstybos
Antroji popietinės tos sesi

jos dalis paskirta svarstyboms, 
prieš tai atitinkamai pasiren
gus, panaudojus apklausos an
ketas. Pradėta Č. Senkevičiaus 
įvadinėmis mintimis. Nustaty
ta, kad “išeivijos veiklą suju
dino du reiškiniai: nepriklau
somybę atgavusi Lietuva ir už
augusi nauja veikėjų karta, ku
ri perima tėvų bei senelių su
organizuotos bendruomenės 
vadovavimą”, kad žvelgiant į 
ateitį būtina pažiūrėti į nuei
tą kelią. “Ką šiandien matome, 
kuo naudojamės - matyti ne
užtenka. Busimieji vadovai 
turi žinoti, kaip visa tai atsi
rado”, norint ar prireikus “tuos 
atradimus gerinti”. Pašnekesy 
paliesta organizacinė struktū
ra, kas įsteigta, kas padaryta. 
Tai “lietuvybės pamatai išeivi
joje”, tarnavę “bendruomenės 
tikslui - išlaikyti lietuvybę ir 
prisidėti prie Lietuvos išlaisvi
nimo darbų”. Nueitas kelias 
suskirstytas į keturis dešimt
mečius, kurių kiekvienas tu
rėjo būdingų bruožų. Suminėti 
jų pavyzdžiai, paliestos ir veik
los kliūtys - mūsų pačių sudė
liotos ir grynai išorinės. “Ne
gerovės nemažą visuomenės 
dalį atšaldė (...) trintis nega
lėjo būti patraukli idealiau 
žiūrint į lietuviškuosius rei
kalus (...) todėl dažni apsi
sprendimai buvo - visai nesi- 
maišyti”.

“Šiandien būklė pasikeitu
si (...) Lietuva nepriklausoma 
valstybė”. Politiniai uždavi
niai, jei dar nepasibaigė, tai 
jau visiškai pasikeitė. Šalia to 
atsirado daugybė naujų užda
vinių, kilo baimė, ar įstengsi
me įveikti visa, ko iš mūsų Lie
tuva gali tikėtis. Iš kitos pu
sės “plėtėsi ir kita baimė: o kas 
bus su mumis, kur mes savo vai
kus vedame, kur patys nueisi
me?” Pasipylė klausimų dau
giau, negu atsakymų. Ir šitoje 
pynėje “ryškėja tik viena tie
sa, būtent — išeivių vaikai nė
ra išeiviai, nors toliau mes kal
bame apie išeiviją”. Formalus 
požiūris, žinoma, nesaisto veik
los planų, “tačiau būtų klaida 
tikėtis, kad išeivių vaikai (...) 
galės veikti kaip veikė jų tėvai 
ar seneliai”. Į lietuvybės išlai

kymą iš esmės pažvelgus “išli
kimo problema buvo ne išei
vių, bet jų vaikų”. Jei tikslai 
liks tie patys, “kyla klausimas, 
kokiomis priemonėmis tai bus 
daroma”. Šeima su lietuvių 
kalba etc. nurodyta pagrindi
niu lietuvybės išlaikymo cent
ru. Dabar “keičiantis bendruo
menės narių sudėčiai, gali tek
ti spręsti pažiūrų klausimą, 
būtent - kas gi yra lietuvybė 
ne Lietuvoje gimusių žmonių: 
idealas, paveldėjimas, tyči
nis savitumas ar tėvų užsispy
rimas?”

Šalia orientacinių proble
mų iškeltas ir veiklos užnu
gario klausimas - lėšos: “pri
prasti aukoti ir raginti, kad 
kiti aukotų”. Atkreiptas dėme
sys ir į vis plačiau pasireiš
kiantį vengimą įsipareigoti. 
Gal tai ženklas, kad laikas kai 
ką suprastinti, ryžtantis net 
iki struktūrų keitimo”. Visi pa
keitimai bus geri, jei “nepa
žeis užsibrėžtų tikslų” ir iš
liks lietuviški.

Apklausos duomenys
Apklausos suvestinę pagal 

gautas įvairaus amžiaus toron- 
tiečių anketas pateikė Ant. 
Rygelis. Atsiliepė 42 žmonės, 
kurie suskirstytu į tris grupes: 
I grupė iki 20 metų amžiaus; II- 
oji nuo 20 iki 50 metų amžiaus; 
III-čioji vyresni negu 50 metų. 
Į klausimą, kas KLB veikloje 
šiandien svarbiau - išeivija ar 
Lietuva - atsakė (nurodyta 
nuošimčiais): I grupė - 50% iš
eivija, 50% Lietuva; II-oji gru
pė - 72% išeivija, 28% Lietu
va; III-čioji grupė lygiai kaip 
ir pirmoji - po 50%. 
Analizuojant veiklos sritis, į 
klausimą, kas svarbiausia iš
eivijai, visos grupės atsakė: 
lietuvybės išlaikymas. I-oji 
grupė atskirai pabrėžė kultū
rinės veiklos būtinumą. Į klau
simus apie pagalbą Lietuvai 
pirmumas teikiamas humani
tarinei pagalbai. Politinei - 
keturis kartus mažiau. Bend
roje veikloje, apimančioje iš
eiviją ir Lietuvą, pirmumas 
teikiamas lietuvybei ir jau
nimui. Finansinę pagalbą Lie
tuvai pabrėžia I-oji ir III-čioji 
grupės, kai tuo tarpu II-oji to
li nuo jų atsilieka. Politinės 
pagalbos klausimui visos gru
pės vienodai didesnės reikš
mės neskiria.

Pažiūrų skirtingumas pri
klauso ir nuo to, ar šeimoje 
yra vaikų ar ne. Pvz. II-oje gru
pėje šeimos su vaikais pirmu
mą skiria švietimui, bevaikės - 
keturis kartus mažiau. Bet už 
lietuvybės išlaikymą bevaikės 
šeimos pasisako tris kartus 
stipriau negu šeimos su vai
kais. Suvestinės lentelėje į 
akis krinta pirmumai kultūri
nei veiklai, švietimui, lietu
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Pirkite namus geresnei savo ateičiai

vybės išlaikymui, humanita
rinei pagalbai ir intensyviam 
bendradarbiavimui su Lie
tuva.

Suprantama, kad ne visi an
ketos atsakovai buvo atidžiau 
įsigilinę į klausimus ar juos 
supratę. Todėl matyti kiek ir 
prieštaravimų. Tokio tipo ap
klausa buvo įvykdyta bene pir
mą kartą. Susirinkime pasisa
kyta, kad pagal galimybę ap
klausos anketas reikėtų pa
skleisti plačiau. Atliktas ban
dymas buvo naudingas. Nuo
monių rinkimas kiekvienu at- 
vjeu padės vadovams tiksliau 
orientuotis.

Iš kur veikėjai?
Žvilgsnio ateitin svarstybos 

baigtos klausimu: “Iš kur ateis 
KLB veikėjai?” Energingai, jai 
įprastu entuziazmu ir tikrovės 
pripažinimu tą klausimą palie
tė Rasa Lukoševičiūtė-Kurie- 
nė. Kas yra bendruomenė? Ar 
kažkas šalia manęs egzistuo
jantis, ar aš pats? Tai klausi
mas, nuo kurio viskas praside
da ir vienaip ar kitaip pasisu
ka. Bendruomenę reikia išgy
venti, jausti ją kaip neatski
riamą asmens dalį taip, kaip 
šeimos narys jaučia kiekvieną 
kitą šeimos narį, pripažįsta, 
myli, gerbia, bendrai dirba, 
kartu pergyvena džiaugsmus ir 
nelaimes.

Vaikams neužtenka apie 
bendruomenę mokytis, į ją iš 
tolo žiūrėti. Nuo pat mažens 
jis joje turi dalyvauti. Vaikas 
po dainų ar tautinių šokių 
švenčių, jei jis aktyviai daly
vavo ar bent visa tai matė, il
gai dar tuo gyvena. Todėl to
kios didelės šventės, sutrau
kiančios tūkstančius tautiečių, 
yra būtinos. Vaiko pasąmonėn 
įstringa girdėti garsai, maty
ti reginiai, kurie padeda įsi
gyventi, įsijausti į dalykus, 
daugumos pripažintus svar
biais. Pripratusi, giliai įsi
gyvenusi ir savon kultūron įau
gusi karta nebebus abejinga jo
kioms veiklos apraiškoms. 
Naujų veikėjų paieškojimas 
nebus sunkus - jie patys ateis.

Galimas dalykas, ne vienas 
iš klausytojų neabejojo, kad tai 
įmanoma, pagalvojus apie kal
bėtoją, kuri dar taip neseniai 
sugebėjo sujudinti vieną pa
vargusią bendruomnenės apy
linkę, iš “numirusių” prikelti 
lietuvišką mokyklą. Kiek šian
dien panašių žmonių turime ir 
kiek dar galime naujų išaugin
ti? Kad asmenybių stoka gali 
stoti skersai kelio gražiau
siems planams ir plėsti atei
ties netikrumą, apie tai dar 
nesvarstyta. Ir vis dėlto rei
kėtų.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?
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Televizijos programa, sudominusi Ameriką
Ilgas žmogaus amžius, surištas su raudonojo vyno vartojimu?

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Manau, kad Š. Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai yra gir
dėję bei matę televizijoje ame
rikiečių programas “60 minu
čių”. Jos yra populiarios ame
rikiečių visuomenėje, nes ran
da naujesnių ir įdomesnių te
mų pirmiau, negu jos patenka 
į didžiuosius laikraščius.

Prieš keletą mėnesių šios 
programos metu buvo iškelta 
įdomi mintis: kodėl vidurinio 
amžiaus amerikiečiai vyrai 
miršta širdies priepuoliu tris 
kartus daugiau, negu tokio pat 
amžiaus prancūzai? Pastarieji 
suvartoja 30% daugiau riebalų 
negu amerikiečiai. Jie daugiau 
rūko ir mažiau sportuoja. Ko
dėl yra šis skirtumas?

Pradėjus aiškinti kasdieni
nio gyvenimo būdą ir vartoja
mo maisto rūšis, paaiškėjo, 
kad vidutiniškai kiekvienas 
prancūzas išgeria dešimt kar
tų per dieną daugiau raudono 
vyno negu amerikietis.

Jau prieš daugelį metų gydy
tojai tikėjo, kad alkoholis, 
ypač raudonas vynas, sumažina 
širdies priepuolio pavojų.

Šis televizijos programoje 
cholesterolio klausimas pasi
darė pirmaeilis radijo pokal
bis visoje Amerikoje.

Didžiųjų Amerikos laikraš
čių puslapiuose - “New York 
Times”, “Los Angeles Times”, 
“Washington Post”, “Chicago 
Tribune”, “Boston Globe” ir 
kituose buvo parašyta daug 
straipsnių šia kontroversine 
tema.

Pirmąjį mėnesį nuo šios pro
gramos 1991 m. “60 minučių” 
transliacijos Amerikoje rau
dono vyno krautuvės, kurių 
lentynos buvo tuščios, staiga 
pasipildė. Pardavimas padi
dėjo 46%, palyginus su pra
ėjusiais metais. Sekančių me
tų mėnesiais pardavimas padi
dėjo 37%.

Algirdas Vaičiūnas, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas, prie Kristi
jono Donelaičio kapo Tolminkiemio šventovėje Rytprūsiuose

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Nauji pasiūlymai Kalėdų proga 
Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 
SIUNTINIAI LAIVU

95 c. už kg plius $10 už patarnavimą
43 C. už sv plius $10 už patarnavimą 

SIUNTINIAI LĖKTUVU
$4.50 už kg plius $10 už patarnavimą 
$2.04 už sv plius $10 už patarnavimą

Mes siunčiame naujus ir vartotus automobilius į

Garantuotas patarnavimas.
Nemokamas paėmimas iš namų- 
greitas pristatymas.

Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 
Kanadoje tik per

^POLIMEX
TORONTO: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
MISSISSAUGA: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
SCARBOROUGH: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Kai 1992 m. liepos mėnesį ši 
“60 minučių” programa buvo 
pakartota, vyno pardavimas 
pašoko 49%.

Kodėl ši raudonojo vyno is
torija turėjo tokią dramatišką 
ir staigią įtaką į amerikiečių 
visuomenę? Kodėl kitos kar
tais svarbesnės istorijos ne
sudaro tokio didelio įspūdžio?

Atsakymas į šiuos klausimus 
paliečia daug elementų: socia
linių, verslo, įtaigojimų, tele
vizijos ir radijo pranešimus, 
sveikatos ir žinių organizaci
jas. Trumpiausiai ir tiksliau
siai į šį reiškinį atsakė Ame
rikos televizijos komentato
rius Safer: raudonojo vyno che
minė sudėtis turi specialią sa
vybę: nuplauna kraujo ląstelė
se vadinamas “platelets” su 
riebalų kiekiais. Šie riebalų 
kiekai, užblokavę arterijas, 
sukelia širdies priepuolį.

Įdomiausia, kad Amerikos 
valdžios įstaiga, kuri kontro
liuoja alkoholio, tabako ir 
ginklų priežiūrą, leido Napa 
Valley vyno gamyklai Kalifor
nijoje prie kiekvieno vyno bu
telio pridėti užrašą, kad nuo
saikus raudono vyno vartoji
mas sumažina širdies priepuo
lio riziką.

Bendra prancūzų ir ameri
kiečių medicinos žinių nuomo
nė šiuo klausimu sutampa. 
Prancūzijos gydytojas Serge 
Renault iš Lyono pažymėjo, 
kad nėra kito vaisto, kuris sėk
mingai padėtų išvengti širdies 
ligų, kaip nuosaikus alkoho
lio vartojimas.

Red. pastaba. Ar šios gydyto
jų nuomonės yra galutinis me
dicinos žodis, dar gali dauge
liui kilti klausimas. Antra, ar 
su tomis nuomonėmis nesieja
mi medicinai svetimi kokios 
nors naudos motyvai? O ką tuo 
klausimu pasakjdų dr. J. Ado
mavičius?



Gyvenimas scenai
Tarptautinio masto solistas-aktorius Vito Grossi — 
Vytautas Gruzdys, pasiilgęs savo tėvynės Lietuvos
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE.
ANTANINA GARMUTĖ

Lietuvos žemė dainuoja 
Laisvės dainą, ir plieno paukš
čiai per Atlantą perneša į Tė
vynę svečiose šalyse įsikūru
sių tautiečių širdies šilumą. 
Susirašinėjame su lietuviu iš 
JAV Vitu Gruzdžiu. Jis — įdo
mios profesijos, juolab neei
linio likimo žmogus.

“Aš esu visuomet — širdyje 
ir sieloje — su partizanais!” 
— rašo Vitas. “Skaitau, ‘Išėjo 
broliai’ nuo pradžios iki ga
lo. Ir nuo galo iki pradžios. 
Mano brangi pusseserė Kristi
na Šumauskaitė atsiuntė man 
šią knygą. Esu labai sujaudin
tas, net ašaras šluosčiau. Ge
rai žinau aprašomas vietas: 
Prienus, Išlaužą, Balbieriškį, 
Šilavotą. Mano seneliai Šu- 
mauskai turėjo ūkį Gustaity- 
nės kaime — ten prabėgo ma
no vaikystės vasaros. Seneliai 
palaidoti Išlaužo kapinėse. 
Rezistencijos dalyvis Juozas 
Lukša-Skirmantas — Dauman
tas yra mano jaunystės drau
gas. Vokiečių okupacijos me
tais susitikdavom su juo Ža
liakalnyje, Vydūno alėjoje ir 
prie Zoologijos sodo. Ten iš jo 
gaudavau platinti slaptos li
teratūros prieš nacių okupaci
ją. Pogrindžio leidinius išne
šiodavau po gimnazijas, į uni
versitetą ir Muzikinį teatrą. 
Dažnai Juozą matydavau tais 
pačiais tikslais Kauno sena
miesčio turguje. Pažinojau jo 
brolius Jurgį ir Stasį. Bend
ravau su Juozu Lukša ir 1948- 
1949 m. Hanau stovykloje, Vo
kietijoje”.

Skirtingai negu daugelio 
jaunystės draugų susiklostė 
Vito gyvenimo drobė.

Europoje gerai žinomo ope
ros solisto-tenoro ir dramos 
aktoriaus Vito Grossi biogra
fija prasidėjo Kaune. Čia, Šan
čiuose, 1925 m. spalio 24 d. gi
mė jis, lietuvis Vytautas Gruz
dys. Kartu su tėveliais ir 
dviem broliais gyveno Žalia
kalnyje, tylioje Žemuogių gat
velėje. Baigė Jono Jablonskio 
mokyklą. Mokytojavo Kauno 
gimnazijose, dirbo aktoriu
mi teatre ir radijuje. 1944 m. 
birželio mėn. atsidūrė Vokie
tijoje. Po penkerių metų išvy
ko į JAV.

Pradžioje dirbo Luizianos 
cukraus plantacijose. Paskui 
dainavo ir vaidino Čikagos 
radijo programose. Trejetą 
metų tarnavo JAV kariuome
nės daliniuose Korėjoje ir 
Japonijoje. Grįžęs į Čika
gą, Šiaurės Vakarų univer
sitete studijavo teatro meną, 
operą, muziką. 1956 m. Kali
fornijoje, Los Angeles mieste 
pas tenorą Aleksandrą Gran
dą tobulino dainavimą. Vėl te
levizija ir teatrai. Vaidina 
Šekspyro, Moljero dramose. 
Nauji vaidmenys ir miestų 
pavadinimai: San Francisco, 
San Diego, Dallas, New Or
leans. 1965 m. vėl studijos — 
Italijoje. Švelnaus balso te
noras atlieka svarbiausius 
vaidmenis klasikinėse opero
se Europoje, Kanadoje, Ame
rikoje. Keičiasi scenos Itali
joje, Ispanijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje. Ir 
vėl Amerikoje. 1972 m. dai
nuoja Rudolfą Pučini operoje 
“Bohema”, 1975 m. — Alfredą 
Verdi operoje “Traviata”, Ka- 
varadosi — Pučinio “Toskoje”. 
Vitas Grossi — Germanas Čai
kovskio operoje “Pikų dama”. 
Atlieka rečitalius. Dalyvau
ja operečių festivaliuose.

Artisto gyvenimas — kaip 
nesibaigianti, audringa ir 
linksma fiesta. Jis gyvena teat
ru. Teatras — pirma ir paskuti
nė Vito meilė. Didysis gyve
nimo siekis. Džiaugsmas. Pras
mė. Kančia. Visur talentingą 
lietuvį lydi sėkmė bei pripa
žinimas. Tačiau artisto kas
dienybė nepavydėtinai sunki, 
reikalaujanti ištvermės ir ge
ros sveikatos. Didžiulių krū
vių ir emocinės įtampos fiziš
kai neišlaiko širdis. Du prie
puoliai. Insultas.

Vito Grossi sceninis gyveni
mas baigėsi aštuntojo dešimt
mečio pabaigoje. Pasitraukęs 
iš operos ir operetės pasau
lio, jis tyliai bei ramiai gyve
na vieno JAV didmiesčio apar
tamentuose (“Nenoriu, kad 
mano adresas ir miestas būtų 
žinomi”). Jo gražų lyrinį teno
rą ir išraiškingą vaidybą gir
dėjo ir matė pasaulio žmonės. 
Likimo ironija: tik ne Lietu
va! Ne jo numylėta maža gin
taro širdis žemėlapyje ...

“Man negalima nervintis, 
pyktis, bartis. Gyvenu ramiai. 
Valgau visokius vaistus ir kas 
mėnesį lankau gydytoją. Sap
nuoju Tėvynę. Skaitau lietu
viškus laikraščius, kai kurių 
teks atsisakyti — kam jie at
stovauja?”

Vitas jautriai reaguoja į vis
ką, kas vyksta Lietuvoje. Pa
čias naujausias žinias jis ran
da savo brolio — vilniečio Bru
nono Gruzdžio laiškuose (ir tai 
suprantama — Brunonas yra 
Vytauto Landsbergio padė
jėjas). Jis mėgsta gauti laiš
kus ir rašyti juos pats. “Gavau 
naujausią Kauno žemėlapį, tai 
žiūriu ir žiūriu ...”

Jis rašo apie tai, kaip šiemet 
lankėsi Europoje, kur Austri
jos sostinėje Vienoje operetės 
festivalyje susitiko buvusius 
scenos partnerius, dirigentus 
ir režisierius — jame vėl atgi
jo muzikinio gyvenimo vaizdai.

Kitame laiške Vitas domisi, 
kaip gyvena Lietuvos didvyriai
— partizanai. Pergyvena rezis
tencijos dalyvių Vilijos — Vė
lyvienės ir Mortos Linkaitės 
išėjimą iš gyvenimo. Siunčia 
linkėjimus Antanui Lukšai ir 
Liepai — Antaninai Mackelie- 
nei. Jis trokšta sužinoti, kas 
dainuoja svarbiausius vaidme
nis Leharo “Linksmojoje naš
lėje” ir Kalmano “Grafaitėje 
Maricoje”. Kokios “žvaigždės” 
naujai sužibo Kauno Muziki
niame teatre? Jis nesupran
ta, kaip laisvoje Lietuvoje 
laisvi gali vaikščioti buvę 
tautos budeliai ir veikti teis
mai, neteisiantys išdavikų?! 
Daug kas nesuprantama Vitui. 
Viena aišku: jis su mumis. Jo 
širdyje — Lietuva.

Į Tėvynę miškais ir pievo
mis atbrenda ruduo. Artėjan
čio gimtadienio proga linki
me daug saulėtų dienų ir ge
ros sveikatos mūsų tautiečiui
— pasaulinio garso artistui 
Vitui Grossi — Vytautui Gruz
džiui.

• Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, bet pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti

(J. M. Barrie)

JONAS NEVERDA USKAS

Pakilusi pasaka
Iš drebulio perskeltos žemės, 
palaidota magnetinės audros, 
pakilo baltaplaukė pasaka: 
linų audinio skarele 
uždengdama sudžiūvusius savo pirštus.

* * *

Aš pasaka, kad būčiau lengva, 
įaudžiau filosofų vardus: Platoną, Aristotelį, 
kad pagrįstų įstatymus kilti konstitucijom, 
kad motinos neparduotų savo kūdikių, 
ir visa, kas yra neparduodama.

Aš skridau nuo židinio liepsnos 
iš pirkelės į pirkelę tamsiais vakarais, 
motulės lūpomis sakydama vaikams, 
kad ten yra užburtos girios, 
žavios merginos ir narsūs kunigaikščiai. 
Aš tą sakiau, nes pasaka esu.

Aš vėl sakau, ką dabar matau: 
atvertęs istoriją, iš jos valdovas tarė: 
“Mauras atliko savo, mauras gali eiti”. 
Išdavęs draugus nužudyti, mauras išėjo . . . 
Prie tako raudonos uogos sirpo, 
šiaurėj mėlynas sniegas tirpo.

O žeme, žeme, dabartine žeme, 
laukai aprūkę, apdulkėję, kur bitės 
žieduose dūzgė, krepšelio kraudamos medų - 
smala apteptos piktžolės ir lapai nukritę . . . 
Apie tai nelemta šnekėti, tik tylėti . . .

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto priesalį-vestibiulį dail. R. GIBAVIČIUS išdekoravo garsių Lietuvos 
žmonių atvaizdais. Šioje nuotraukoje - rašytojas VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS, kurio pelenai iš JAV-bių 
perkelti į Lietuvą ir palaidoti Subartonių kaimo kapinėse Nuotr. Alf. Laučkos

Vakaras su
JAV LB Klivlando apylinkės 

valdyba sąžiningai tęsia seną 
Lietuvių dienų tradiciją. Iki 
šiol Lietuvių dienos ribojosi 
vieno rudens savaitgalio ren
giniais. Šiais metais prieš dvi 
savaites buvo surengta mugė, 
kurią trumpa programa paįvai
rino Klivlando tautinių šokių 
grupė “Grandinėlė”.

Antroji Lietuvių dienų dalis 
įvyko spalio 24 d. vakare Die
vo Motinos parapijos auditori
joje su iš Toronto atvykusio 
“Sutartinės” dainos vieneto 
programa “Atsiliepki dainoj”. 
Dviejų jaunų vyrų ir keturių 
jaunų merginų ansamblis atve
žė įvairų ir jaunatvišką reper
tuarą.

Jam vadovauja Lietuvoje 
muziką studijavusi Nijolė Be-

“Sutartine”
notienė, kuri, šalia gražaus 
balso, groja keliais muzikos 
instrumentais. Danutė Par- 
gauskaitė akompanuoja akor
deonu ir elektroninės klavia
tūros aparatu. Šalia jų, žavios 
Zita ir Daina Gurklytės ir du 
gražiabalsiai vyrai Aras Nau
sėdas ir Paulius Sukauskas su
daro “Sutartinės” vienetą.

Programą pradėjo “Sutarti
nės” vadovė Nijolė Benotie- 
nė, humoristiškai pasiskųsda- 
ma, kad “niekas mūsų neprista
to, o mes per liūtį iš Toronto 
važiavome”. Ji pranešė, kad 
du vieneto nariai neatvyko, to
dėl iš anksto atsiprašė už ne
sklandumus, bet buvę per vėlu 
atšaukti koncertą. Ji publiką 
supažindino stfvieneto nariais, 
visus prajuokindama savo ko
mentarais. Aras Nausėdas anot 
jos, visada juokiasi, vos paro
džius pirštą, o Paulius Bukaus
kas “intensyviai ieško mergi
nos” ... Danutę Pargauskaitę 
ji pristatė kaip vieneto akor
deonistę, o Danutė publikai 
pristatė Nijolę ir aiškino su
tartines.

Programos metu publika ne
pastebėjo “nesklandumų”, tik 
gėrėjosi nuostabia dainininkų 
klausa, įdomiu balsų suderi
nimu ir gyva scenos laikysena 
su vaidybiniu elementu. Dai
nuojant “Augo putins”, publika 
turėjo pritarti plojimais pagal 
scenoje duodamus ženklus. 
Prieš dainuojant “Šarkela, var- 
nela”, vadovė skundėsi “ne
drausmingu išeivijos jauni
mu”, o į sceną grįžo merginos, 
jau labai “moderniai” apsiren
gusios — trumpomis suknelė
mis ir didelėmis juodomis 
skrybėlėmis, už kurių kyšojo 
milžiniškos plunksnos. Viena 
jų prisistatė kaip “tikra žemai
tė”, kitos suabejojo, bet visi 
linksmai sudainavo “Žemaitiš
ką pasirokavimą”.

Po pertraukos merginos grį
žo į sceną vėl pakeitusios dra
bužius, apsirengusios juodo
mis kelnėmis ir žvilgučiais pa
dabintomis palaidinėmis, o vy
rų “varliukės” atrodė prie jų 
priderintos. Linksmai nuskam
bėjo “Pelėda”, toliau sekė dvi 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

liaudies dainos ir M. Noviko 
“Atsiliepki dainoj”, pagal ku
rią buvo pavadinta vakaro 
programa. Tai sentimentali 
daina, neva “taip skamba išei
vijos lietuviškas jaunimas”.

Dviem vieneto nariam neat
vykus, vietoj programoje nu
matytos Beethoveno “Nakties” 
buvo sudainuota sutartinė “Ei
siu į girią”. “Ir širdys susitiks” 
nuskambėjo pagal “roko” tak
tą. “Atjos bernelis” lingavo val
so tempu, o vien dviejų vyrų 
liaudies motyvais sentimenta
liam duetui “Avietėlė” piani
nu akompanavo Nijolė Beno- 
tienė. Argentiniško tempo “Mi
ražas”, lydimas šokių judesių, 
iššaukė publikos ovacijas.

Prieš dainuojant paskutinę 
dainą, J. Masanausko “Lietu
va”, jaunieji vieneto nariai pa
aiškino, kad pagaliau suprato, 
“kodėl buvome barami kalbėti 
lietuviškai, kodėl turėjome 
važiuoti į lituanistines mokyk
las ir stovyklas”. Visi šeši įspū
dingai sudainavo “Lietuva”. 
Daina nuskambėjo gyvai, entu
ziastiškai, artima šių dienų 
jaunimui, greito tempo ir “ro
ko” takto. Į galą visi susiėmę 
rankomis, dainuodami “kokia 
nuostabi Lietuva esi”.

Publika taip ilgai plojo, kad 
dainininkai turėjo grįžti į sce
ną, nešini jiems įteiktomis gė
lių puokštėmis. Besišypsodami 
sudainavo romantišką, argen
tiniško tempo dainą “Esu gra
žiausiame sapne”. Publika rei
kalavo dar vienos dainos. Buvo 
pakartotas “Miražas”, prieš tai 
pranešus: “Padainuosim dai
ną, kuri ir mums, ir jums la
biausiai patiko”.

Po audringų ovacijų LB apy
linkės pirm. Romas Apanavi
čius padėkojo “Sutartinei” už 
gražią programą ir visus pa
kvietė pasivaišinti parapijos 
svetainėje. Buvo graudu ste
bėti, kad tokiame jaunatviška
me vakare beveik nesimatė 
jaunimo ...

Turėjau malonią progą pasi
kalbėti su “Sutartinės” vado
ve Nijole Benotiene. Vienetas 
1988 m. buvo pakviestas į Aust
ralijoje vykusį jaunimo kong
resą, dainavo Kanberoje, Ade
laidėje ir Sidnyje. “Sutartinė” 
dainavo Čikagoje, Los Angeles, 
Detroite, Bostone, o Klivlande 
- jau antrą kartą. Repetuoja
ma vieną kartą savaitėje, daž
niau - prieš koncertą. Vadovė 
pasiskundė, kad prieš pat iš
vykstant į Klivlandą du viene
to nariai be rimtos priežasties 
atsisakė važiuoti, tuo pastaty
dami savo koleges ir draugus į 
nepatogią padėtį, rizikuodami 
pakenkti geram vieneto var
dui. Stebėjausi tuo ir aš, nes 
tai parodo jų visuomeninio įsi
pareigojimo ir atsakomybės 
jausmo stoką. Įdomu, kaip į tai 
reaguoja jų tėvai, kuriems pa
prastai rūpi jų augančio jauni
mo pareigingumas ir žodžio 
tęsėjimas. Malonu betgi paste
bėti, kad nepareigingųjų vie
neto narių nebuvimas nepa
kenkė nei koncerto repertua
rui, nei geram “Sutartinės” 
vardui.

Poetas Kazys Bradūnas, dau
gelio poezijos rinkinių autorius, 
nuo 1961 m. iki išėjimo pensijon 
redagavęs Čikagoj leidžiamo 
“Draugo” kultūrinį priedą, dabar 
ruošia spaudai knygą apie lietu
vių išeivijos literatūrą 1945-90 
m. Ja, matyt, bus papildytas ir 
užbaigtas K. Bradūno 1968 m. re
daguotas kolektyvinis veika
las “Lietuvių literatūra svetur 
1945-67”.

Maironio 130 metų gimimo ir 
60 metų mirties sukaktis rugsėjo
6 d. paminėjo Adelaidėje gyvenan
tys Australijos lietuviai. Minėji
mą Lietuvių namuose surengė 
ALB kultūros taryba. Jis pradėtas 
ir baigtas tautine giesme tapusia 
Maironio ir J. Naujalio daina “Lie
tuva brangi”. Įvadą “Prel. Jonas 
Mačiulis-Maironis” buvo parašiusi 
Janina Vabalienė. Maironio eilė
raščiais sukurtas dainas atliko sol. 
Genovaitė Vasiliauskienė ir jos 
vadovaujamas Adelaidės lietuvių 
moterų oktetas. Sol. G. Vasiliaus
kienei akompanavo Dalia Kamins
kienė. Populiariausius Maironio 
eilėraščius deklamavo Sietynas 
Kubilius. Intarpais tarp dainų ir 
deklamacijų buvo panaudoti trys 
trumpi pranešimai apie Maironio 
kūrybą. Elena Varnienė gvildeno 
jo kūrinių lyrinius, religinius ir 
tautinius motyvus, Ieva Pocienė 
aptarė poemas ir dramas, Jonas 
Gerulaitis — satyras. Minėjimo 
dalyviams ir rengėjams ALB Ade
laidės apylinkės valdybos vardu 
padėkojo A. Šerelis.

Naująjį 1992-93 m. koncertų se
zoną Čikagos lietuviams pradėjo 
sol. Jolanta Stanelytė, sopranas iš 
Lietuvos. “Margučio” vadovo Pet
ro Petručio rugsėjo 20 d. Jaunimo 
centre surengtan koncertan ji at
skrido iš Italijos. Gavusi JAV lie
tuvių fondo stipendiją, sol. J. Sta
nelytė dabar gilina dainavimo stu
dijas Nicolinio konservatorijoje 
Piačencos mieste ir yra pakviesta 
debiutuoti pagrindiniu vaidmeniu 
G. Puccinio operoje “Tosca”. Jai 
daug padėjo laimėta pirmoji vieta 
tarptautiniame dainininkų konkur
se, kuriuo buvo pagerbtas pernai 
automobilio nelaimėje žuvęs žy
musis italų tenoras Flaviano Lobo. 
Į savo koncertą Čikagos lietuviams 
sol. J. Stanelytė buvo įjungusi ir 
tame konkurse atliktų operų ari
jų. Vyravo tarptautiniai klasikai 
— G. B. Pergolesi, J. S. Bach, G. 
Caccini, F. Cilea, P. Tosti, G. Puc
cini, G. Verdi ir kiti. Operiniame 
repertuare talentingai buvo atlik
tos Desdemonos arijos “Gluosnis” 
ir “Avė Maria” iš G. Verdžio ope
ros “Otelio” paskutinio veiksmo. 
Negausiai lietuviškajai koncerto 
daliai atstovavo Vytauto Laurušo 
“Granitas” iš ciklo “Bangos”, dvi 
kompozitorių harmonizuotos lie
tuvių liaudies dainos — Stasio Šim
kaus “Susvarcyk, antela” ir Balio 
Dvariono “Oi, užkilokit vartelius”. 
Sol. J. Stanelytei akompanavo pia
nistas Alvydas Vasaitis. Po kon
certo buvo surengtos susipažinimo 
vaišės Jaunimo centro kavinėje.

Literatūros klasikas Vincas 
Krėvė-Mickevičius, gimęs 1882 
m. spalio 19 d. Subartonyse, Dai
navos šalyje, mirė 1954 m. liepos
7 d. Pensilvanijos Springfielde ir 
buvo palaidotas Filadelfijoje. Li
ko tik skulptoriaus Petro Vaškio 
padaryta pomirtinė kaukė ir am
žiaus septyniasdešimtmečio minė
jime 1952 m. Filadelfijoje V. Krė
vės tarti graudūs žodžiai: “Jaunie
ji sugrįš, džiaugsis laisva Lietuva, 
o aš amžinai pasiliksiu svetimoje 
šalyje . . .” Matyt, tų žodžių dė
ka, šiemet minint V. Krėvės 110 
metų gimimo sukaktį, jo ir žmo
nos Marijos Onos palaikai buvo 
parvežti Lietuvon. Palaikų perkė
limu rūpinosi Lietuvos rašytojų 
sąjunga, jai talkinę išeivijos rašy
tojai, dukra Aldona Mošinskienė, 
10.000 dolerių paskyręs JAV lie
tuvių fondas. Pirmiausia palaikai 
buvo atkasti ir sudeginti kremato
riume, o urnos su pelenais atvež
tos Šv. Andriaus lietuvių parapi
jos šventovėn Filadelfijoje. Ten 
spalio 10 d. atsisveikinimui skirtas 
Mišias atnašavo poetas kun. Leo
nardas Andriekus, OFM, pamoks
le nusiskundęs, kad V. Krėvė ne
susilaukė tinkamo įvertinimo išei
vijoje. Skaitymus atliko JAV LB 
Filadelfijos apylinkės valdybos 
pirm. Teresė Gečienė. Po Mišių 
apie Dainavos šalin sugrįžtantį V. 
Krėvę ir jo kūrybą kalbėjo Lietu
vių rašytojų draugijos valdybos 
pirm. Paulius Jurkus. Skrydis Lie
tuvon buvo pradėtas spalio 16 d. 
Urnas su Vinco Krėvės ir jo žmo
nos Marijos Onos palaikais lydė
jo dukra Aldona Mošinskienė, į 
JAV anksčiau palaikų pervežimo 
reikalais atvykęs literatūros kriti
kas prof. dr. Albertas Zalatorius.

Lietuvon sugrįžusius Vinco 
Krėvės ir žmonos Marijos Onos 
palaikus Vilniaus orauostyje spa
lio 16 d. sutiko kultūros ir švietimo 
ministeris Darius Kuolys, akade
mikai dr. Juras Požėla, dr. Eduar
das Vilkas, Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos pirm. Vytautas 
Martinkus ir gausus būrys kultū
rai ištikimų vilniečių. Urnos su pe
lenais buvo palydėtos Vilniaus 
universitetui priklausančion Šv. 
Jono šventovėn. Čia V. Krėvės ir 
jo žmonos atminimą palaikų ap
lankymu pagerbė Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis, jos atstovai, vyriau
sybės nariai bei kiti vilniečiai. Spa
lio 17 d. po Mišių palaikai iš Vil
niaus buvo nuvežti Merkinėn. Ten 
urnos buvo iškilmingai sutiktos ir 
atlydėtos vietinėn šventovėn. Per
laidojimo apeigos spalio 18 d. pra
sidėjo gedulinėmis Mišiomis ir iš
kilminga procesija į senąsias Su
bartonių kapinaites, kuriose ne
užteko vietos gausiems dalyviams. 
Pakeliui buvo sustota prie V. Krė
vės gimtosios sodybos. Ten jo kū
rinių ištraukas skaitė aktorius To
mas Vaisieta, buvo pašventintas 
neseniai pastatytas lietuviškas 
kryžius.

Vincas Krėvė norėjo, kad jį pa
laidotų senosiose gimtųjų Subar
tomis kapinaitėse, kur ilsisi jo tė
vai. Žodį tarė palaikus iš JAV at
lydėjęs prof. dr. Albertas Zalato
rius, perskaitęs ir iš Filadelfijos 
atvežtus dramaturgo Kosto Ost
rausko atsisveikinimo žodžius, 
primenančius, kad jis visą asmeni
nį V. Krėvės archyvą yra atidavęs 
Lietuvai. Prie kapo duobės taipgi 
kalbėjo Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytauto Landsber
gio pavaduotojas Bronius Kuzmic
kas, Lietuvos mokslų akademijos 
prez. dr. Benediktas Juodka, Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto 
atstovas dr. Vytautas Kaminskas, 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirm. 
Vytautas Martinkus, laidotuvių 
procesijoje dalyvavęs vysk. Juo
zas Matulaitis. Buvo pašventintas 
Ipolito Užkurnio sukurtas ąžuoli
nis koplytstulpis. Skambėjo T. 
Vaisietos skaitomos V. Krėvės kū
rinių ištraukos ir netgi perspėjimas 
tauriųjų metalų vagims, kad užkas
tų pelenų urnos yra pagamintos iš 
paprasto metalo. Spalio 19 d. vi
suotiniame Rašytojų sąjungos ir 
Lietuvos mokslų akademijos na
rių susirinkime buvo atidengtas V. 
Krėvės bareljefas, prisimintas jo 
šimtas dešimtasis gimtadienis. 
Stambesnio masto minėjimui buvo 
skirtas iškilmingas vakaras Me
nininkų rūmuose spalio 20 d. Prof, 
dr. Albertas Zalatorius padarė 
pranešimą apie V. Krėvės kūrybą, 
atsiminimais dalijosi jo dukra Al
dona Mošinskienė, kūrinius skaitė 
aktoriai T. Vaisieta ir G. Urbonai
tė. Vilniaus pedagoginio universi
teto etnografinis ansamblis “Po
ringė” atliko V. Krėvės gimtojo 
krašto dainų programą.

Lietuvos kino mėgėją sąjunga 
Vilniuje surengė jau trisdešimt 
ketvirtąjį saviveiklinių filmų fes
tivalį. Jam buvo gauta dešimt kū
rinių, kurių net septyni buvo vaiz
dajuostės. Pirmojo laipsnio dip
lomus gavo kauniečiai K. Dobke
vičius ir V. Dekšnys už dokumen
tinę juostą “Mūsų atmintis”. Ant
rojo laipsnio diplomus laimėjo: 
šiauliečiui A. Kulikauskui — “Vi
zijos”, vilniečiui V. Kažukauskui 
— “Sugrįžimas į praeitį”, vilnie
čiui L. Raudoniui — “Žmogus di
deliais sparnais” ir smalininkiečiui 
R. Tamašauskui — “Anykščiai 91”.

Tris dienas trukęs vaikų teat
rų festivalis “Vaikystės rampa 
92” buvo surengtas Šiauliuose. 
Lietuvos vaikų teatrų draugijos 
vadovė Vija Dūdoriūtė, priklau
siusi festivalio iniciatorių gretoms, 
džiaugėsi net aštuoniais mokslei
vių teatrais, įsijungusiais festiva- 
lin. Tarp jų buvo ir Rygos anglų 
gimnazijos absurdo teatras. Festi
valis neturėjo vertintojų komisi
jos, rinkusios geriausius aktorius 
ir spektaklius. Apdovanoti tik tie, 
kuriems labiausiai plojo žiūrovų 
salėje sėdintys vaikai. Plojimai liu
dija, kad vaikams labiausiai pati
ko Pepė iš Kuršėnų vaikų teatro 
“Ikaras”, Joniukas iš Klaipėdos 
“Aušros” teatro, atvežusio J. Ge
niušo spektaklį “Joniuko liga”, 
Ragana Mažeikių V-sios vidurinės 
mokyklos teatro sukurtame “Be- 
benčiuke”, Lapė Šiaulių XVIII- 
sios vidurinės mokyklos spektak
lyje “Lapė karalienė”. Spektak
liuose dalyvavę vaikai aplankė 
Šiaulių gamtininkų stotį, Katinų 
muziejų, nuvežė festivalio “Vai
kystės rampa 92” kryžių į Kryžių 
kalną prie Meškuičių. Sekančiais 
metais festivalis “Vaikystės ram
pa 93” įvyks Šalčininkuose. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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........... 5.25%

180-364 d. term. Ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term, indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 6.25%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.75%
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 7.00%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 9.50%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.75%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.75%

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 mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

Proltolonali Ine.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

MASKELL INSURANCE
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 -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( Greitas ir tikslus patarnavimas

" DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Paraolimpiečiai medalininkai. Iš kairės: Vytautas Girnius, Sigita Kriau
čiūnienė, Malda Baumgartė ir Danutė Šmidek Nuotr. B. Talaikio

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

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

“Niekas negimė krepšininku...”
Šarūno Marčiulionio krepšinio 

mokyklos atidarymas tapo didžiau
siu metų sportiniu įvykiu daugiau 
nei dviem šimtams Vilniaus berniu
kų, gimusių 1983-1984 m. Pats krep
šininkas antradienį Vilniaus kultū
ros rūmuose susitiko su jaunaisiais 
mokyklos auklėtiniais ir sporto ger
bėjais. Rūmų choras “Eglė”, klasiki
nio ir modernaus šokio studija “Po
lėkis”, pramoginių šokių šokėjai su
rengė nedidelį koncertų, kurį galima 
laikyti skirtu ne tik Š. Marčiulio- 
niui, bet ir mokyklos atidarymui.

Kalbėta, kad krepšinio mokykla 
turėtų ugdyti ne tik gerus krepšinin
kus, bet ir puikius žmones. Kaip pa
sakė Šarūnas Marčiulionis, “moky- 
sim ir valgyti, ir vandenį nuleisti 
tualete”.

Vaikai pateikė keisčiausių klausi
mų: “Ką reikia valgyti, kad užaugtum 
kaip Sabonis? Ar mokysimės taisyk
lių, ar iš karto krepšinį žaisime? Ko
dėl vieną grupę pavadino raudonai
siais, o kitą — žaliaisiais?” Į pasta
rąjį klausimą atsakyta, jog čia jokios 
politikos nėra. Š. Marčiulionis pri
siminė, kad pirmą mokyklos darbo 
dieną, žiūrėję transliaciją iš Barce- 
lonos, klausė, “Kodėl tu nemoki mes
ti tritaškių?”, ir konstatavo, jog “Sa
bonis visai nepabėga".

Š. Marčiulionis apgailestavo, kad 
ne visi norintys galėjo patekti į jo 
mokyklą, tačiau pažadėjo jau kitais 
metais baigti sporto salės su trimis 
aikštelėmis statybą. Ten galės treni
ruotis ne tik daugiau berniukų, bet 
ir naujai sudarytos mergaičių gru
pės. Jis pasakė, jog “niekas negimė 
krepšininku”. Reikia ne tik vykdyti 
visus trenerio nurodymus, bet ir tre
niruotis pačiam. “Didžiausias tobu
lėjimas vyksta paprastoje cementi
nėje kiemo aikštelėje. Greitai pa
jusime skirtumą tarp savęs ir drau
go, kuris nedaro mankštos ir nesitre- 
niruoja papildomai”, — pasakė žy
miausias Vilniaus krepšininkas.

Vilniaus “Sporte”, 1992 m. rugsė
jo 17 d. laidoje, Remigijus Kazilio
nis taip pat aprašė šį įvykį. Aprašy
mas dar vienas šio gero lietuvio ir 
iškilaus sportininko pareiškimas, 
kuris atskleidžia jo rūpestį ir pastan
gas skiriamas Lietuvos jaunimui. . . 
Atsakydamas į klausimą dėl tolesnio 
mokyklos finansavimo, Marčiulio
nis pareiškė: “Nereikia paversti 
krepšinio vien komercija. Kada šne
kame apie vaikus ir Lietuvos krep
šinį, negali būti kalbos apie pinigus. 
Mūsų tikslas — išugdyti ne tik gerus 
žaidėjus, bet ir gerus žmones, todėl 
mokykloje visi turime būti viena šei
ma bei kiekvienas jausti malonumą 
iš to ką darome”. (“Lietuvos aidas", 

1992 m. rugsėjo 17 d. laida)

Šarūnas Marčiulionis
Los Angeles lietuvių dienose

Šeštosios Los Angeles lietuvių 
dienos, vykusios 1992 m. spalio 3-4 
d.d., buvo gausios svečiais. Atsilan
kę gėrėjosi lietuvių menininkų dar
bais, tautodaile, tautiniais šokiais 
ir lietuvišku tradiciniu maistu. Per 
dvi dienas apsilankė daugiau kaip 
3000 svečių.

Šios šventės tema buvo “Sapnas 
išsipildė”, turint galvoje Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą ir pasieki
mus Barcelonos olimpiadoje. Atžy
mint sportinius pasiekimus, Šarū
nas Marčiulionis buvo pakviestas 
būti garbės pirmininku, o Pranas 
Lubinas vyriausiu šventės viršinin
ku. Šventės atidaryme tarpe kitų gar
bės svečių dalyvavo Los Angeles 
miesto tarybos atstovas Michael 
Woo, o sekmadienį apsilankė ir pats 
miesto burmistras Tom Bradley.

Svečius džiugino Toronto lietuvių 
tautinių šokių grupė “Gintaras” ir 
Los Angeles “Spindulys”. Liaudies 
dainomis imponavo Veronika Povi
lionienė iš Lietuvos, pritariant Bos
tono etnografiniam ansambliui “So- 
dautas”. Lietuvių sportininkų pasie
kimai visose olimpiadose buvo ati
džiai apibūdinti ir meniškai pavaiz
duoti brolių Andriaus ir Jono Kuli
kauskų.

Šarūno Marčiulionio pasirašymo 
stalas susilaukė daug dėmesio. Prie 
jo darbavosi “Warriors" krepšinio 
komandos trenerio padėjėjas Don 
Nelson su savo trimis pagelbinin- 
kais ir keliais “Bangos” klubo žmo
nėmis, kurie platino marškinukus 
ir kelnaites, suprojektuotus moder
naus roko grupės “Grateful Dead”. 
Marškinėliai tapo populiariausiu 
pirkiniu iš Barcelonos olimpiados. 
Lietuvos krepšininkai juos dėvėjo 
medalių priėmime.

Prieš šios šventės atidarymą vy
ko Šarūno Marčiulionio informaci
nis pranešimas amerikiečių spau
dai. Tarpe jų dalyvavo ir “Sports 
Illustrated”. Šarūnas pranešė, kad 
savo lėšomis jis jau atidaręs Lietu
vos jaunimui krepšinio mokyklą Vil
niuje. Į ją yra priimta 200 mokykli
nio amžiaus jaunuolių. Čia jaunimas 
bus ruošiamas ne tik sportuoti, bet 
bus ugdomas savimi pasitikėjimas, 
pagarba kitam, mandagumas, moko
ma anglų kalba. Šarūnas, būdamas 
Lietuvoje, patyrė, kad ateinanti žie
ma bus labai sunki dėl menko der
liaus Lietuvoje ir kuro trūkumo. Mo
kyklos ir ligoninės turės suvaržytą 
šildymą. Padėti vargstantiems Lie
tuvos vaikams Šarūnas įsteigė Šarū
no Marčiulionio Lietuvos vaikams 
fondą. Pelnas iš parduotų marški
nėlių bus paskirtas tam tikslui. Fon
das rems Lietuvos našlaičius, aklų

vaikų mokyklą, vaikų ligonines, 
bendradarbiaus su Lietuvoje įsteig
tu Lietuvos vaikų fondu, kurio pir
mininkas yra rašytojas Juozas Nek
rošius. Šarūnas tam tikslui nori iš
plėsti piniginį vajų ne tik JAV-se, 
bet ir Kanadoje bei Australijoje. Iš 
Los Angeles lietuvių dienų pajamų 
12 tūkst. dolerių jau pasiekė Lietu
vą. Jie paskirti 100 daugiausia pa
galbos reikalingiems našlaičiams.

Sporto klubai ir lietuvių visuome
nė, norintys padėti, gali skambinti 
Mike Murphy tel. (415) 292-7338.

Nepalūžę nelaimių ištiktieji
Skaudžių nelaimių gyvenime iš

tiktiesiems žmonėms vis daugiau 
stengiamasi padėti, juos pakeliant 
virš baisios juos ištikusios tikrovės, 
skiepijant viltį gyventi, kurti ir... 
nepalūžti.

Sporto pasaulis tokiems žmonėms 
organizuoja net tarptautines varžy
bas. Neseniai Barcelonoje vyko IX- 
sios paraolimpinės žaidynės, kurio
se dalyvavo keturi sportininkai iš 
Lietuvos: Sigita Kriaučiūnienė, Da
nutė Šmidek, Malda Baumgartė ir 
Vytautas Girnius.

Sigita Kriaučiūnienė, 1985 m. au
tomobilio nelaimėje praradusi akių 
šviesą (silpnai matanti), Panevėžio 
aklųjų įmonėje, trenerio ir sporto 
metodisto Sergejaus Sokolovo prie
žiūroje besitreniruodama, jau 1988 
m. laimėjo 200 m. bėgime SSSR čem
pionatą, o iš Barcelonos parsivežė 
net 4 medalius. Ji antroji baigė 800 m. 
ir 1500 m. bėgimus ir buvo trečioji 
400 m. ir 3000 m. distancijose.

Danutė Šmidel (visiškai nematan
ti) Barcelonoje iškovojo bronzos me
dalį 3000 m. bėgimo rungtyje. Malda 
Baumgartė (invalidų sportas) buvo 
trečia penkiakovėje ir Vytautas Gir
nius, Seulo paraolimpinių žaidynių 
čempionas, laimėjo sidabro medalį 
penkiakovės varžybose.

Grįžusius sportininkus maloniai 
sutiko visa Lietuva. Jie buvo apdo
vanoti piniginėmis ($) premijomis, 
o Kūno kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius A. 
Raslanas žadėjo paramą paraolim- 
piečiams ateityje.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai gavo iš švietimo departamento 
sueigoms patalpas toje pačioje 
mokykloje, kur vyksta Maironio 
mokyklos pamokos. Visos sueigos 
bus pasibaigus pamokoms.

• 1993 metais bus dvi sukaktu
vinės stovyklos: viena “Rakė” lie
pos 31-rugpjūčio 11 d.d.; kita Lie
tuvoje, prie Palangos Kunigiškė- 
se liepos 3-12 d.d.

• “Rambyno” tunto vadijos 
branduolį sudaro: tunt. s. A. Sen
kus, tel. 233-9092; pav. ps. Alvydas 
Saplys, tel. 829-5228; adj. sk.v. v.sl. 
J. Zenkevičius, tel. 873-6580, ko
mendantas ps. dr. R. Saplys tel. 
271-6144; ižd. v.s. V. Sendžikas, 
tel. 233-4188; korespondentas v.s. 
F. Mockus, tel. 489-7735, ūkio sk. 
j.ps. M. Yčas, tel. 767-4264; lauža- 
vedys s.v. v.sl. G. Karasiejus tel. 
279-9079.

• “Šatrijos” tunto vadija: tunt. 
ps. V. Senkuvienė, tel. 233-9092; 
adj. ps. I. Paškauskienė, tel. 604- 
9261; ižd. E. Simonavičienė, tel. 
769-3270; laužavedė v.sk. I. Pivo- 
riūtė, tel. 233-9092; koresponden
tė j.s. E. Namikienė, tel. 534-3763.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų tiekimą tvarko A. ir S. Kišonai, 
tel. 767-6606. Pas juos galima gau
ti įvairių ženklų uniformoms bei 
kitų skautiškų reikmenų. M.

• Auka bei talka lietuviškąjai 
spaudai — parama savajai tautai.

LIETUVIŲ 
_--įį J _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.25% už 90 dienų term. Indėlius
5.25% už 6 mėnesių term. Indėlius
5.25% už 1 m. term. Indėlius
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC Invest, pažym.
6.25% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 4 m. GIC Invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
6.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.50% UŽ taupymo sąsk. (Oyvyb*a drauda)
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.75%
(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.

7.75%
8.00%
8.75%

AKTYVAI per 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). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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 537-2869

Cavalier
CLEANERS

Kur kokybė pirmoje vietoje!

ŠARŪNAS MARČIULIONIS vaikšto su ramentais Lietuvių dienose 
Los Angeles. Nelaimė jį ištiko, grįžus iš olimpiados Lietuvon

BALTIC CONSTRUCTION
Narny įrengimai ir pataisymai: , 

| * staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall) 
j * 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) 604-1871 Toronte

Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

66 MMIC.O AVĖ. 
ETOBICOKE. ONT.MSV IRS.

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon
less) popieriaus blankus; lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.
Susitarus užsakymus paimame ir pristatome.
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

OFFORD
REALTY LTD.

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

• Sausas 
valymas 
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
tėS į IAngelę
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

” Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svori

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE
614 The Queensway

Etobicoke, Ontario M8Y1K2
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

specialus
pasiūlymas oro 
paštu 4.90 už kg
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Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.
Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.
Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko neturi 
primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovai Hamiltone:
517 Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ontario. Tel. (416) 643-3334, 
Vytas ir Genė Kairiai
Mūsų atstovas Montrealyje 
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881

Mūsų atstovai Fort Erie: Donald V. French ar Danguolė 
921 Concession Rd., Fort Erie, Ont. L2A 6B7, tel. (416) 871-1799



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Svarbiausias naujojo įstaty
mo paragrafas neleis darbda
viams ilgo streiko metu pasi
samdyti streiklaužiais vadina
mų kitų darbininkų. Tokiu at
veju įmonei, dėl streiko nete
kusiai visų pajamų, gali iškilti 
bankroto grėsmė. Jai lieka ir 
kita išeitis — patenkinti strei
kuojančios unijos reikalavi
mus, dėl kurių betgi tektų pa
branginti gaminių kainas, ap
sunkinančias jų pardavimą 
tarptautinės rinkos varžybose. 
Šiom nuostatom unijos galės 
pasinaudoti tik tokiais atve
jais, kai streikui balsavimu 
pritaria daugiau kaip 60% visų 
darbininkų. Naujasis įstaty
mas tokiai įmonei leis gamybą 
perkelti į kitus savo skyrius ar 
panaudoti ten nestreikuojan

čius darbininkus.
Šis paragrafas gali padaryti 

daug žalos Ontario provinci
jos ekonomijai. Kyla klausi
mas — kas norės užsienio kapi
talą investuoti darbovietėn 
Ontario provincijoje, kur jį ga
li ištikti ilgas finansiškai ne
pakeliamas streikas? Unijoms 
juk nesunku surinkti 60% strei
kui pritariančių balsų. Ar ne
geriau tokiu atveju investuo
jamam kapitalui rasti sauges
nį kraštą? Juo labiau, kad ne 
visos naujos įmonės Ontario 
provincijoje turės kitus savo 
skyrius, į kuriuos įstatymas 
leidžia perkelti streiko nu
trauktą gamybą ar iš jų atsi
kviesti streiko nepaliestų dar
bininkų.

Nuolaidų susilaukė ir darbo

ELECTRICAL Licence

ENGINEERING 6-2392
Taisau senas ir Įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS '
Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 236-9071 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

BVL

f AMBER Mūsų naujas adresas nuo lapkričio 15 d.:
S 1968 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 3K9« 1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9 

Prie High Park požeminės stoties. j) 
Nemokama automobiliams pastatyti aikštė.

i
GLOBĘS
Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1P2. 

į x Tel. (416) 604-9750 FAX (416) 604-9748 
F Branch: 1880 Queen St.E., (prie Woodbine), Toronto, Ont. M4L1H2. 
r Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878. ft

S

KALĖDŲ proga 
pavaišinkite savo 

artimuosius Lietuvoje 
Kalėdinis siuntinys 34 kg

S
S

1. Miltai 10 kg
2. Cukrus 10 kg
3. Mėsa dėžutėse 2x0.5 kg
4. Rūkytas kumpis 2 kg
5. Salamės dešra 1 kg
6. Šprotai aliejuje 4x250 g
7. Sviestas 1 kg
8. Riešutų sviestas 0.5 kg
9. Sausos mielės 3 pak.

ri 10. šampanas 2 buteliai
K

1

11. Šveicariškas šokoladas 5x100 g
12. Malta kava 2x230 g
13. Tirpstanti kava 100 g
14. Kakava 2x125 g
15. Vaisiniai saldainiai 6 pak.
16. “Granola bars” 10 pak.
17. Migdolai 1 kg
18. Razinos 1 kg
19. Mandarinai 2 kg
20. Kalėdinės žvakės 20 vnt.

5

Iš viso $179, įskaitant persiuntimą ir pristatymą į namus 
(ir kvito su gavėjo parašu atsiuntimas)

Kiti patarnavimai

SSiuntiniai lėktuvu - $4.50 už kg plius pristatymas į namus
Sekantys išsiuntimai: lapkričio 20, 27 d.d.,
gruodžio 4, 11 d.d. Jie pasieks jūsų draugus ir gimines prieš Kalėdas. 45
Siuntiniai laivu - $6.00 už kub. pėdą ar $0.95 už kg plius pristatymas 
į namus. Sekantis išsiuntimas lapkričio 24 d., gruodžio 28 d.
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų.
Pinigų pervedimai - kelionės į Lietuvą - Iškvietimai - vizos ir kt.

Prieškalėdinės darbo valandos: nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d.
iL nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais ir J
v. sekmadieniais 10 v.r. - 4 v.p.p. $

&

unijų organizavimas. Pagal 
naująjį Ontario darbo santy
kių įstatymą unijai darbovie
tėn įvesti pakaks 51% prita
riančių darbininkų parašų. 
Kai jie bus įteikti oficialiam 
unijos užregistravimui, įstaty
mas neleis kitiems darbinin
kams sudaryti unijos įsteigimą 
atmetančio sąrašo. Jau minė
tas dienraščio “The Globe and 
Mail” vedamasis sutinka, kad 
šis paragrafas apsaugos darbi
ninkus nuo darbdavių vykdo
mo bauginimo, bet nori žinoti, 
kas juos apsaugos nuo pana
šios unijų organizatorių tak
tikos.

Naujasis įstatymas nr. 40 leis 
Ontario provincijoje įsijungti 
į darbo unijas matininkams, 
namų ruošos darbininkams, 
advokatams, dantistams, gydy
tojams ir netgi architektams, 
anksčiau neturėjusiems darbo 
unijų. Įdomu būtų žinoti, iš ko 
tokie specialistai reikalaus 
atlyginimų padidinimo, kai jų 
darbas jau yra susietas su tie
sioginiu atsilyginimu už atlik
tas paslaugas, v. Kst.

Paieškojimai
Melissa, Julija M., gimusi 1970 m. 

birželio 10 d. Toronto Western li
goninėje, pakrikštyta 1970 m. rug
pjūčio 23 d. St. Rose of Lima šven
tovėje Scarborough, Toronto, ieško 
motinos. Ji prašo motiną skambin
ti tel. 1-705-688-1415.

Ieško tetos Onos Mačiokienės ar 
jos vaikų, gyvenusios Kaukakalnio 
kaime, Alvito valsč, Vilkaviškio 
apskr., išvykusios 1944 m. iš Lietu
vos. Tas pats asmuo ieško taip pat 
Kastutės Muslinauskaitės, gyvenu
sios Kapų gatvėje, Vilkaviškyje, 
1944 m. išvykusios iš Lietuvos. Pa
čios ar apie jas žinantys prašoma 
rašyti: Bronius Puodžiūnas, Šiau
rės prospektas 26-61, Kaunas, Li
thuania.

Stanslava Petrauskienė ieško 
brolio Juozo Zakaro, gimusio 1920 
m., gyvenusio su motina ir broliu 
Petru Tauragėje. Abu broliai buvo 
įstoję į gen. Plechavičiaus armi
ją, pasitraukė į Vakarus ir vėliau 
apsigyveno Kanadoje, Otavos, To
ronto miestuose. Pats ar žinantys 
apie jį prašoma rašyti šiuo adre
su: Lietuvos raudonasis kryžius, 
Gedimino pr. 3a, 2600 Vilnius, 
Lithuania.

Aldona Namajuškienė ieško pus
brolių ir pusseserių. Teta Elena 
Kavarskaitė-Sabalevska iš Lietu
vos išvykusi 1906 m. Paieškomųjų 
vardai: Kotryna, Stasys, Jonas. Ra
šyti adresu: Laisvės 8/5 Širvintų 
raj. Lithuania.

Jonas Pakeltis, 1944 m. išvažia
vęs iš Lietuvos, dingo be žinios. 
Kas turėtų apie jį žinių, prašome 
pranešti: tel. 1-313-751-6718, arba 
rašyti: 11473 Edgeton Dr., Warren, 
MI 48093, USA, Romas Leparskas.

Birutė Dagilytė - Pranevičienė 
ieško savo pusseserių ir pusbro
lio gyvenančių Floridoje: Lepnia- 
kovaitės Inos, Petro, 50 m. amž., 
Lepniakovo Eugenijaus, Petro, 48 
m. amž. Teta yra mirusi ir gyveno 
5133 So. 40 Str., Omaha, NE 68107 
USA. Rašyti: Birutė Pranevičienė, 
Taikos pr. 86-91, Kaunas, 3036, Li
thuania.
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SPECIALIOS KAINOS MŪSŲ PERSIKĖLIMO PROGA
Siuntiniai lėktuvu- $4.50 už kg išsiunčiami kiekvieną penktadienį. 
Siuntiniai laivu - $6.00 už kub. pėdą ar $0.95 už kg (kas yra 
Pristatymas į namus $10 už siuntinį. pigiau)
Nemokamas siuntinių paėmimas Toronto mieste.

"TORVIL”

REMKITE LIETUVIŠKUS
VERSLUS!
Naudokitės mūsų 
vienintelio Kanadoje 
lietuviško kelionių 
biuro paslaugomis!

SPECIALI KALĖDŲ PASIŪLA

Geriausias, greičiausias 
ir labiausiai prieinamas 

siuntinių patar- 
Cūlymas| navimas į

W LIETUVA
PATRAUKLIOS KAINOS UŽ j

GRUPĖS l LIETUVĄ:
1993 m. gegužės 8-23 d.d.

Teatro mėgėjų grupė į pirmą lietuvišką
Pasaulinį, teatro festivalį. Vilniuje.
Jaunavedžių ir jų svečių grupė, 

Šv. Tėvo vizito Lietuvoje metu.
Nepamirštamos vedybos Lietuvoje pagal senovinius papročius su popie
žiaus palaiminimu. Jaunavedžiams parūpinami žiedai bei kitos dovanos 
iki 75% nuolaidos nuo reguliarių kainų. Sutvarkome vedybines apeigas, 
parenkame geriausią vietą Lietuvoje, Europoje ar kitam pasaulio krašte 
jaunųjų medaus mėnesiui. Grupėms užsakymus priimame dabar.

SIUNTINIUS LAIVU - 
$0.43 už sv - ($0.95 už kg) 

SIUNTINIUS LĖKTUVU- 
$2.04 už sv - ($4.50 už kg)

Plius $10 pristatymas į namus

Dabar galima gauti skubaus 
ir nepaprasto pristatymo 
naujus siuntų (paketų) 

komplektus

Mūsų biure:
* Siūlome geriausias kainas patogiausioms kelionėms į Lietuvą 

ir iš Lietuvos, pradedant $799
* Parduodame kelionių ir sveikatos draudas Kanados 

gyventojams ir jų svečiams
* Pasiilgusiems saulės ir gero poilsio, rekomenduojame puikias 

poilsiavietes šiltuose kraštuose kiekvienam už prieinamas kainas
* Organizuojame individualias ir grupines keliones slidinėjimo ir 

golfo mėgėjams bei keliones pramoginiais laivais urmo kaina
* Pervežame giminėms Lietuvoje vaistus ir pinigus bei juvelyrinius 
dirbinius, kuriuos galite įsigyti mūsų įstaigoje iki 75% nuolaidos 
nuo reguliarios kainos. Dovanų perdavimas - kiekvieną mėnesį.
SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 

pirmadieniais-penktadieniais: 9.30 - 17.00 vai. 
šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Tel. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279

Dabar jūs galėsite užsisa
kyti keliones per “TORVIL” 
į savo tėvynę ir aplink 
pasaulį!!! Dėl smulkesnės 
informacijos skambinkite 

tel. (416) 766-4291

MŪSŲ ĮSTAIGOS
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ont. M5W 5P1

Tel.: (416) 798-3320
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ont. M6R 2M9

Tel.: (416) 534-3860
12 Jane St., 

Toronto, Ont. M6S 3Y2
Tel.: (416) 766-4291

RAŠO IŠ LIETUVOS
Apsidžiaugiau gavęs “Tėviškės 

žiburius”, kurie tarp Lietuvos skai
tytojų galėtų tapti rimčiausiu laik
raščiu. Rašau “galėtų”, nes dabar 
nedaug kas jį gauna. Raginu savo 
studentus skaityti jį bibliotekoje, 
o dažnai nunešu ir pats į auditori
ją, kad nors per pertaukas pavar
tytų. Norėčiau tokį rimtą laikraštį 
matyti ir Lietuvoje.

Prof. St. Vaitekūnas 
LIETUVOS KAIME

Smunkam kasdien vis gilyn į 
skurdą. Dujų nebėra, prie kurių 
buvom taip pripratę. Benzino ne
bėra. Autobusai labai retai važi
nėja, nebeturim kuo nuvažiuoti į 
bažnyčią, sėdim namuose. Peštiem 
į abi puses žiemos metu per toli. 
Benzinas pasidarė nežmoniškai 
brangus - vienas litras kainuoja 
100 rb., ir to dar nėra. Pasibaigė 
visos kelionės.

Pas mus prisnigo daug sniego 
(spalio 23 d.). Medžiai su la
pais neišlaikė sniego svorio - 
daug jų išlūžo. Sniego pūga išgrio
vė elektros stulpus, nutraukė elek
tros laidus. Visą savaitę buvom be 
elektros. Elektros laidus jau su
taisė, bet telefoną turėsim dar ne
greitai. Zosė

“UŽAUGAU LIETUVOJ, ŠALELĖJ 
MYLIMOJ”

Retkarčiais gaunu paskaityti 
“Tėviškės žiburius”, tai nutariau 
ir aš trumpai parašyti.

Mano tėvelis gimė ir augo Sibire, 
ten pradėjo lankyti rusišką mokyk
lą. Namuose jo tėvai mokė jį lietu
viškai. Laimė lėmė jiems sugrįžti 
į tėvynę Lietuvą 1961 metais. Aš 
jau gimiau taip vadinamoje tarybi
nėje Lietuvoje. Mes apsigyveno
me Alytaus mieste, kuriame gyve
name ir dabar. Pradžioje mums 
buvo nepaprastai sunku, bet kabi- 
nomės už žemės kaip įmanydami. 
Iš pat mažens aš girdėjau senelių 
ir tėvų pasakojimą apie jų liki
mus, apie baisią tremtį, laisvės 
netekimą, religijos priespaudą ir 
viską dėjausi į savo mažą širdelę. 
Pradėjau lankyti mokyklą, Alytaus 
5-tąją vidurinę, kurioje mokausi 
ir dabar. Esu 10-tos klasės moki
nė, man 15-ka metų. Esu labai lai
minga, kad mano tėvynė laisva, kad 
išsipildė mano senelių ir tėvų 
brangiausi siekimai. Nors ir sun
ku mums dabar, bet tikiu, kad ma
no karta sulauks šviesesnės atei
ties. Intensyviai mokausi anglų 
kalbą ir labai norėčiau, kad man 
parašytų mano bendraamžiai lie
tuvaičiai. lt;

Galėtų man rašyti angliškai, tai 
aš galėčiau toliau lavintis anglų 
kalboje.

Tad iki pasimatymo - susitikimo 
laiškuose mano brangūs tautiečiai, 
berniukai ir mergaitės. Mano 
adresas: Jurga Mataitytė, Vilties 
14-24 Alytus, Lithuania.

LIKO TIK VALSTYBĖ
Štai ir įvyko ... Visada sakiau, 

kad neteisingai skaičiuojame oku
pacijos aukas: nužudytus, ištrem
tus į Rytus ir į Vakarus. Būtina 
priskaičiuoti tuos, kurie yra nu
žmoginti. Pati neįsivaizdavau, kad 
šios kategorijos aukų yra toks di
delis nuošimtis.

Aš buvau rinkiminės komisijos 
sekretorė, mačiau, kad rusai ir 
lenkai šį kartą buvo ypač aktyvūs. 
Beraštės senutės, atėjusios į rin
kimų būstinę, reikalavo parodyti, 
kur įrašytas 15-as partijų nume
ris t.y. komunistai. Apie pusė mi
lijono tautiečių balsavo už komu

nistų partiją (LDDP). Štai kokia 
vertybių skalė. Pirmiausia - pri
kimšti pilvai, karštas vanduo, vi
los ... o tik antroje pusėje - Tė
vynė, jos Nepriklausomybė.

Dvi atostogų savaites prieš rinki
mus nuo ryto iki vakaro ėjau ir ėjau 
pas rinkėjus. Įrodinėjau. Aiškinau. 
Galvojau, gal atsiras tėvynainių 
širdyse pareigos jausmas Tėvynei. 
Ne. Šis jausmas prarastas. Dauge
liui sąvoka “Tėvynė” visai sveti
ma. Yra tik valstybė, kuri privalo 
duoti, duoti, duoti...

Pirmadienį po rinkimų, namuo
se vietos nerasdama, išėjau į mies
tą. Prie Sąjūdžio būstinės susi
rinkę žmonės verkė. Tyliai, net 
žodžio ištarti negalėdami. Viena 
senutė, apsigaubusi skurdžiu pal
tuku, vis bandė aiškinti, kad su
tinkanti imti tik 1/4 pensijos - te
gul kiti pinigai būna skirti Lietu
vai, kad tik Tėvynė būtų laisva. 
Deja...

Bijau spėlioti, kas mūsų laukia. 
Jau dabar duotas nurodymas nu
statyti, kokiais klijais buvo pri
klijuoti antikomunistiniai rinki
mų plakatai. Šiandien paskelbė, 
kad bus naikinamas Valstybės mu
ziejus, sukaupęs genocido medžia
gą. Netikiu į kariuomenės išve
dimą. Net jei ir išeitų, tai dar ne
reiškia, kad nesugrįš. Gali ir po 
pusmečio apsižiūrėti, kad koks 
ruskių generolas Lietuvoje nosi
nę pametė. Ir įgarmės į mūsų žemę 
kelios jų divizijos, kaip 1940-ai- 
siais. Brazauskas jau pasakė, kad 
jo vyriausybė mažins Krašto ap
saugos finansavimą. Taigi, net pa
sipriešinti nebus kam. Tikriau
siai prisimenat, kai Stalinas pa
sakė - “tam ir yra Lietuvoje ko
munistų partija, kad nepanorėtu- 
mėt atsiskirti nuo Sovietų Są
jungos”.

Gerai suprantu, kaip skaudu 
šiandien išeivijai. Nesistebiu, 
kad vienas Kanados lietuvis pasa
kė: “Dabar niekur nebesakysiu 
esąs lietuvis”. Tik ką per “Laisvo
sios Europos” radiją kalbėjo dak
taras L. Sidrys iš Čikagos. Jis įsiti
kino, kad Lietuvai “padėti jau nie
kuo negalima”, nes ten sutinkąs 
vien įtarumą, priešiškumą. Net jo 
padovanotais Tėvynei geriausiais 
medicinos įrengimais gydytojai 
nesinaudoja (arčiau prie širdies
- sovietinis šlamštas).

Man visada skaudėjo širdį ma
tant, kaip švaistomos užsienio lie
tuvių sudėtos aukos. Reikia pasa
kyti tiesą - vagiamos. Dabar vagis
- gerbiamas, protingas žmogus. Už 
jį ir rinkimuose balsavo. Neringa,

Vilnius

Nori susirašinėti
Inga Iždonaitė, 18 m., besidomin

ti anglų kalba, norėtų susirašinė
ti su bendraamže ar bendraamžiu 
iš Kanados ar JAV-bių. Rašyti: Ak
menės 9, Šiauliai 5409, Lithuania.

Prašo paramos
Jolanta ir Gintaras Stankevičiai, 

prieš porą metų Kauno medicinos 
mokykloje įsigiję dantų techniko 
specialybes, prašo užjūrio lietu
vių dantų technikų ir gydytojų pa
galbos. Jie negali verstis savo spe
cialybe, nes neturi priemonių. Jie 
mano, kad užsienio šios srities spe
cialistai gali turėti jiems nereika
lingų įrankių, aparatūros ir me
džiagų. Būtų nepaprastai dėkingi 
savo tautiečiams, jei susilauktų 
prašomos pagalbos. Rašyti šiuo 
adresu: J. G. Stankevičiai, Merki
nės 9-13, 4690 Druskininkai, Lith
uania.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS inc.
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai St. Catharines:

ANNA KUSYJ 
40 Facer St.
(416) 937-1385

MEATLAND 
RED & WHITE 
150 Bunting Rd. 
(416) 685-8863

WHITE
EAGLE MEAT 
169 Pelham Rd. 
(416) 684-9717

EUROPE 
MEAT & DELI 
359 Carlton St. 
(416) 934-9334

PANORAMA 
TRAVEL AGENCY 
363 Vine St. 

(416) 646-9909

POLONIA 
MEAT & DELI 
89 Pelham Rd. 
(416) 684-3188

Niagara Peninsula: RAINBOW PRINTING, 73 Ontario Rd., 
Welland, Ont. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

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

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d. D.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

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

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

$500-00
Remkime svarbius lietuvių projektus.
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. RF/MBK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 

**^—*^~"*^~,“~***‘*—^" Toronto. Ontario M6P 1A9
Phone:(416)769-1616An independent member broker

TFF! nrTjCl <w> Member Broker
Tel. 233-3334 FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7QIJ17D INSURANCE JLr IV JLbSxl.il/lV 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

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRA ŪDA — INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

JLr_IV_JLbSxl.il/lV
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Anapilio žinios
— Ateinantį sekmadienį visos 

Anapilio salės bus išnuomotos libe
ralų partijos suvažiavimui. Todėl 
prašome tų sekmadienį į kitas sales 
neiti, tik į parapijos salę. Prašome 
tų sekmadienį ir autobuso laukti ne 
didžiosios salės prieangy, o parapi
jos salėje.

— Kalėdų eglutė mūsų mažiesiems 
Anapilio salėje bus gruodžio 20, sek
madienį, po 11 v.r. Mišių. Jų rengia 
mūsų parapijos Jaunų šeimų sekci
ja, vadovaujama Vidmanto Valiu-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias solo giedojo sol. Anita Pa- 
kalniškytė-Puodžiūnienė.

— Susituokė Laima J. Karosaitė ir 
Vincent Laffiette.

— Pakrikštyti: Stefan-Lucas, Apo
lonijos (Paliulytės) ir George Bat- 
tiston sūnus; Catherine-Lynn, Ja
nette (Campbel) ir Ted Morandin 
dukrelė.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims, kurias organizuoja KLK mo
terų mūsų parapijos skyrius, įvyks

Lietuvos kariuomenės;

MINĖJIMAS
Programoje: kalbės ats. Itn. Algirdas Stulgys.
Meninę dalį atliks Toronto vyrų choras “Aras”, vadovaujamas 

muzikės Lindos Marcinkutės.
Maloniai kviečia visus dalyvauti -

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

atkūrimo
įvyks 
lapkričio 29, 
sekmadienį, 
2.30 v.p.p., 
Toronto 
Lietuvių 
namų 
didžiojoje 
salėje

M

M MONTREAL

lio. Dovanėlėms bei užkandžiams 
imama nuo kiekvieno vaikučio iki 
10 m. amžiaus po $8, o suaugusiems 
už užkandžius bus imama prie įėji
mo po $3. Vaikučių registracija jau 
šiandienų prasideda ir vyks sekma
dieniais parapijos salėje iki gruo
džio 6 d.

— Mississauga mieste yra miręs 
a.a. Stasys Ginčauskas, 70 m. am
žiaus. Jis laidojamas lapkričio 18, 
trečiadienį iš Lietuvos kankinių 
šventovės.

— Anapilio knygyne galima gauti 
Broniaus Aušroto atsiminimų kny
gų “Laisvės niekas nežadėjo”. Taip
gi galima įsigyti: naujų lietuvių-ang
lų kalbų žodynų “Words-Words”, pa
ruoštų E. Kolupailaitės ir Br. Masio- 
ko; lietuviškų vadovėlių “Tikiu” 
komplektų, susidedantį iš knygų 5 
skyriams.

— Nekaltai Pradėtosios Švč. M. 
Marijos seserų vienuolijos rėmėjų 
Toronto skyriaus metinei šventei 
pakvietimai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje. Kitu metu 
prašome skambinti S. Aušrotienei 
tel. 242-3648 arba Gr. Balčiūnienei 
tel. 767-8667.

— Mišios lapkričio 22, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Juozų Valeškų, 11 v.r. 
už parapijų; Wasagoje lapkričio 22, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už Jokūbaičių 
ir Skaisgirių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 217 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: Montrealio vyrų okteto na
riai: V. Murauskas, A. Urbonas, P. 
Dunderas, A. Mickus, R. Meliešius 
iš St. Croix, Virgin Islands, JAV; 
H. J. Karautkai iš Šiaulių; V. Petru
lis iš Biržų. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN valdybos na
rys Rimas Juodis.

— LN valdybos posėdis - lapkri
čio 19, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN vyrų būrelio susirinkimas - 
lapkričio 22, sekmadienį, 1 v.p.p. 
LN seklyčioje. Narių dalyvavimas 
būtinas. Kviečiami nauji nariai. Visi 
bus pavaišinti.

— Gruodžio 2, trečiadienį, 6 v.v. li
gonių lankytojai renkasi pasitari
mui. Žinantys apie sergančius arba 
pagalbos reikalingus tautiečius 
kviečiami dalyvauti šiame pasitari
me arba pranešti R. Juodžiui tel. 
239-4445.

Aukos slaugos namams
$29,750 - palūkanos už $350,000 ter

minuotų indėlių; $500 - K. Gilman; 
$100 - R. Sirutis; $50 - O.P. Polgrimai 
iš St. Catharines. Iš viso statybos 
fonde yra $850,816. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P1A6.

“LAISVĖS NIEKAS NEŽADĖJO” 
- tai Il-ra Br. Aušroto atsiminimų 
knyga, šiemet išleista Lietuvoje. 
Jau galima užsakyti šiuo adresu: 
V. Aušrotas, 29 Sun Row Dr., Eto
bicoke, Ont. M9P 3H5. (Kaina su 
paštu $10).

REIKALINGAS veržlus asmuo 
dirbti raštinėje ir sandėlyje. Turi 
turėti vairuotojo pažymėjimų ir 
laisvai kalbėti lietuviškai ir ang
liškai. Teirautis Amber Globus tel. 
(416)604-9750.

gruodžio 4-6 d.d. Augustinijonų vie
nuolyne King City, Ont. Registruo
tis klebonijos raštinėje ar pas sky
riaus valdybos narę Irenų Punkrie- 
nę tel. 277-8682.

— Uždaros rekolekcijos vyrams, 
vyks ten pat, kur moterų, gruodžio 
11-13 d.d. Registruotis parapijos 
raštinėje.

— Vaikų Mišios, kurias organizuo
ja parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija, įvyks ateinantį sekmadienį 
9.20 v.r. Kadangi šios Mišios yra ang
lų kalba, yra gera proga seneliams 
atsivesti mišrių šeimų vaikučius į 
mūsų parapijos šventovę, tuo pačiu 
paraginti ir tėvelius, kad jie irgi 
dalyvautų.

— KLK moterų metinė šventė įvyks 
gruodžio 13 d. po 11.30 v. Mišių Pa
rodų salėje su agape-pietumis ir 
menine programa.

— Naujų metų sutikimų mūsų salė
je šiais metais rengia parapijos ta
rybos jaunų šeimų sekcija. Bilietai 
jau platinami po Mišių salėje, o ki
tu laiku kreiptis pas Bronių Genčių 
tel. 532-8531.

— Mišios lapkričio 22, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Juozų ir Anas- 
tazijų Peseckus, 9.20 v.r. - už a.a. Lu
cia Vu, 10.15 v.r. - už Vėlinių nove- 
nai pavestas sielas, už a.a. Stasį ir 
a.a. Onų Olekus, už a.a. Elenų Kava
liauskienę, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Metinis Kanados lietuvių kata
likų kunigų suvažiavimas įvyko 
1992 m. lapkričio 11 d. Hamilto
no lietuvių parapijos klebonijo
je. Pirmininkavo kun. A. Sima
navičius, OFM, sekretoriavo kun. 
K. Butkus, OFM. Apie sielova
dos rūpesčius Lietuvoje kalbėjo 
praėjusią vasarą ten lankęsis 
prel. Pr. Gaida. Jį papildė kun. 
J. Liauba, OFM, ir kun. K. Kak
nevičius, kurie taip pat praėju
sią vasarą lankėsi Lietuvoje. Ap
tarta visa eilė klausimų, susiju
sių su lietuvių sielovada Kana
doje. Išrinkta valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas kun. J. Staškus, iždininkas 
— kun. A. Simanavičius, sekre
torius — prel. Pr. Gaida. Suva
žiavimas baigtas maldomis už 
mirusius sanbrolius ir pietumis, 
kuriais dosniai vaišino šeimi
ninkas vietinis klebonas kun. 
J. Liauba, OFM.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 - J. K. Ališauskai, M. 
Petersonienė, V. Sližienė.

A.a. Birutės Stonkienės atmini
mui A. Deksnienė su šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Mindaugo Šelmio atmini
mui, užjausdamos žmoną ir šei
mą J. Pacevičienė ir D. Šakienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Aloyzo Ramono vienerių 
metų mirties prisiminimui A. ir 
B. Liškauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

\ Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi-

“TŽ” leidėjai ~

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija prieškalėdiniame lai
kotarpyje bus atidaryta nuo lap
kričio 15 d., sekmadieniais po 
9.30 v.r. pamaldų iki maždaug 1 
v.p.p. Bus galima sutvarkyti 
prenumeratas, sumokėti skolas, 
įteikti kalėdinius sveikinimus, 
užsakyti “TŽ” kaip dovaną savo 
bičiuliams.
Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

“TŽ” numeris, kuris išeis gruo
džio 15 d. Visa medžiaga, skir
ta šiam numeriui, laukiama iki 
gruodžio 8 d. Kalėdinius svei
kinimus kviečiame siųsti dar 
prieš šią datą, kad spaustuvė 
galėtų juos laiku paruošti. Yra 
dvejopi sveikinimai - bendras 
ir atskiri, asmeniniai. Į bend
rąjį sveikinimą įrašomi visi 
tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką “TŽ”. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai 
yra rėminiai. Jų kaina pagal 
užimamą plotą. Jais daugiau
sia naudojasi parapijos, orga
nizacijos, institucijos ir pa
vieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra ge
riausias būdas pasiekti savo 
artimuosius ne tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje. Tuo būdu iš
vengiama atvirukų siuntinėji
mo, kuris pareikalauja daug 
laiko ir išlaidų.

Kalėdinis koncertas
“IN DULCIJUBILO” — šių me

tų kalėdinių giesmių ir Advento 
minčių valandėlę bei koncertą 
atliks “Volungė” — Toronto lie
tuvių choras, prisidėjus “Sutar
tinės” vienetui ir įvairiems so
listams. Šie kalėdiniai koncer
tai rengiami jau septinti metai 
iš eilės. Šį koncertą, kaip ir anks
tesniuosius, organizuoja “Vo
lungės” muzikos vadovai — D. 
Skrinskaitė-Viskontienė ir J. 
Govėdas. Jiems talkins: solistai 
— A. Puodžiūnienė, M. Holton 
ir J. Vaškas, chorvedės — N. Be- 
notienė ir D. Radtkienė, smui
kininkai — R. Melkienė ir Alg. 
Stulgys, ir choristai.

Koncertas įvyks St. Anne’s 
anglikonų šventovėje, 270 Glad
stone Ave., Toronte (skersai 
Neilsono fabriko, į šiaurę nuo 
Dundas St. West ir į pietus nuo 
College St.). Šventovė yra labai 
erdvi, talpinanti per 1,000 žmo
nių, ir pasižymi puikia akusti
ka. Koncertas įvyks gruodžio 13, 
sekmadienį, 4 v.p.p.

Visuomenė kviečiama daly
vauti, susikaupti kalėdinėmis 
mintimis ir pasiklausyti lietu
vių bei įvairių kitų tautų kompo
zitorių religinių bei kalėdinių 
kūrinių. Įėjimas į koncertą vi
siems nemokamas. Inf.

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ dide
lis pasirinkimas ANAPILIO KNY
GYNE.

SPECIALUS PRANEŠIMAS iš:

r\for*cflar>cf Express 
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8, Canada 

Tel.: (416) 535-5000 Fax: (416) 535-5001
Malonu mums pranešti, kad nuo 1992 m. lapkričio 1 d. Nordlsnci ExprGSS 
atidaro klientų patarnavimui naują agentūrą Hamiltone, kuri galės aptarnauti Dundas, Ancaster, Stoney 
Creek, Grimsby, Burlington ir kitas apylinkės vietoves. Šiai apylinkei atstovaus Adele Stosius.

Naujosios agentūros adresas: 275 Hunter Street West, Hamilton, Ontario L8P 1S2 
Tel.:(416) 523-5639

Siuntiniai į Lietuvą gali būti palikti aukščiau nurodytu adresu bet kurią savaitės dieną ir jie bus nemo
kamai pristatyti į pagrindinį mūsų sandėlį. Prašoma prieš vežant siuntinius paskambinti, kad galė
tumėte susitikti su įstaigos tarnautoju, kuris išrašys jums kvitą. Paketų sudėjimas į dėžes, atliekamas 
Nordiand Express, bus jr toliau apmokamas - $7.50 už kubinę pėdą arba $1.50 
už kilogramą, kas bus mažiau. Siuntiniai, sudaromi ne Nordiand dėžėse apkainuojami 
$1.50 už kilogramą. Pristatymas į namus ir toliau bus apmokamas $15.00 už kiekvieną nuvežimą, 
nežiūrint kiek bus tuo pačiu adresu siunčiamų dėžių (maksimumas 50 kg).

Kadangi labai daug neapmokamų dėžių, nėra grąžinama, nustatoma tik minimalinė kaina:

1 ir 11/z kubinės pėdos dėžė ................................$1.00
3 kubinių pėdų dėžė...............................................$2.00

Siuntimo kainos už normalias Nordianddėžės yra tokios:

1 kubinės pėdos dėžė (12" X 12” x 12”) ............$7.50
1’/z kubinės pėdos dėžę (12” x 12" x 18”) ........ $11.25
3 kubinių pėdų dėžė (12” x 18” x 24”) ................$22.50

Tikimės, kad mūsų nauji ir nuolatiniai klientai pritars mūsų naujai tvarkai ir su mumis toliau 
bendraus, kad užsikrintų patikimą ir gerą patarnavimą.

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUS-ARCHYVAS
Anapilyje, Lietuvos kariuomenės šventės proga, 

lapkričio 22, sekmadienį, 
kviečia visus aplankyti

PARODĄ:
“Lietuvos kariai bei policija”.

Vedėja

NAUJŲJŲ ATEIVIŲ DĖMESIUI!
Kviečiame visus į susitikimą įvyksiantį 
š.m. lapkričio 22, sekmadienį, 2 v.p.p., Toronto 
Lietuvių namuose. Dalyvaus advokatas - patarimai 
imigracijos klausimais. Socialinės pagalbos problemų 
aptarimas. Mūsų susitikimai vyks kiekvieną paskutinį 
mėnesio sekmadienį2 v.p.p. Toronto Lietuvių namuose.

Rengėjai

Vėlinių pamaldose lapkričio 2 d. 
klebonas kun. Juozas Aranauskas 
tarp kitko pranešė, kad per 40 metų 
mirė apie 700 Aušros Vartų parapi
jiečių.

AV parapijos metiniai pietūs lap
kričio 8 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. Parapijos k-to pirm. Alber
tui Joneliui pasveikinus perpildytą 
salę, sol. Antanas Keblys, akompa
nuojant muz. Mme M. Roch, atliko 
trumpą koncertą. Sekė didžioji lo
terija. Pažymėtina, kad Aldona Pa
kulis jau keli metai išplatina dau
giausia bilietų - šiemet net 58 kny
gutes (po $10). Kun. J. Aranauskui 
palaiminus dalyvius ir valgius, visi 
gardžiavosi A. Jonelio paruoštais ir 
gerai organizuotais pietumis. Prie 
kavos, vykstant mažajai loterijai, 
žmonės turėjo progos pasikalbėti su 
rečiau sutinkamais bičiuliais.

KLB krašto tarybos suvažiavime 
spalio 31 d. Toronte iš Montrealio 
dalyvavo Jonas Adomonis, Juozas 
Lukoševičius, Juozas ir Vincas Pie- 
čaičiai, Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė, Arūnas ir Bronius Staškevi
čiai bei Juozas Šiaučiulis. KLB gar
bės teismas sudarytas iš montrealie- 
čių: J. Adomonio, Jz. Lukoševičiaus, 
dr. V. Pavilanio, R. Pocauskaitės- 
Rudinskienės irBr. Staškevičiaus.

Kun. A. Žilinskas lapkričio 22 d., 
1 v.p.p. praves lietuviams evange
likams pamaldas su Šv. vakariene St. 
John Lutheran Church, 3594 Jeanne 
Mance St.

“Vaiko tėviškės namams” per 
KLK moterų dr-ją Stasė ir Jonas

Naruševičiai paaukojo $100.
Su Juozo Šiaučiulio knyga “Veidu 

į šiaurę” susipažinimas įvyks lapkri
čio 29 d., 12 vai. AV parapijos salėje.

Christinos ir Gregory Dudekų sū
nelis pakrikštytas Nicholas-Xavier- 
Kostas vardais.

Dovidas Gudas su Donna Kellie 
lapkričio 7 d. susituokė AV šven
tovėje.

A.a. Brian Kušleika, 54 m. amžiaus, 
mirė lapkričio 4 d. Iš AV šventovės 
lapkričio 9 d. palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liūdi motina, 
brolis ir dvi dukterys.

A.a. Jurgis Blauzdžiūnas, 74 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 5 d. Iš Šv. 
Kazimierio šventovės lapkričio 9 d. 
palaidotas Cote dės Nieges kapinė
se. Liūdi žmona, dvi dukterys ir se
serys bei broliai Lietuvoje.

A.a. Bronė Laurinaitienė, 77 m. am
žiaus, mirė lapkričio 6 d. Iš AV šven
tovės palaidota lapkričio 10 d. B.S.

Kun. dr. Felikso Jucevičiaus, Šv. 
Kazimiero parapijos klebono straips
nis “Lietuva, demokratija ir globa
linė civilizacija” išspausdintas Lie
tuvos laikraštyje “Atgimimas” 1992 
m. 42 nr. Jame autorius gvildena 
Lietuvos būklę pasaulinėje per
spektyvoje, pabrėždamas būtinybę 
Lietuvai pažinti realųjį pasaulį 
ir atitinkamai tvarkytis. Užsidary
ti iliuziniame gete - pražūtinga. 
Panašia tema kun. F. Jucevičius 
yra skaitęs paskaitą Lietuvių fron
to bičiulių vasaros stovykloje Dai
navoje, JAV-se. Toji paskaita buvo 
išspausdinta žurnale “Į laisvę”. Kor.

Dr. Rasa Mažeikaitė lapkričio 
25 d., 4 v.p.p. skaitys viešą paskai
tą apie lietuvių ir kryžiuočių 
prekybą Pontifical Institute of 
Mediaval Studies, 59 Queen’s 
Park Crescent (prie Šv. Mykolo 
kolegijos). Kviečiami dalyvauti 
visi, ypač Toronto universiteto 
studentai. Inf.

VI. Pūtvio šaulių kuopa Kariuo
menės šventės minėjimo proga 
lapkričio 29, sekmadienį daly
vauja 11 v.r. Mišiose Anapilyje 
su savo vėliava.

Lietuva buvo rodoma CBC tele
vizijos vakarinių žinių laidoje 
lapkričio 10 d. Penkiolikos minu
čių programoje, vis komentuo
jant apie sunkiai suprantamą 
paradoksą - lietuviai apverkia 
komunistų nužudytus ir balsuo
ja už komunistus - paskubomis 
prabėgo vaizdų mišrainė: Vėli
nių žvakutės ir giesmės, mote
rys šildosi prie ugnies, kareiviai 
bučiuoja vėliavą, moterys renka 
bulves, išvežimui pakraunami 
rusų tankai, Brazausko sakinys 
apie laisvą rinką, Landsbergio 
šaltumas. Visa tai rodyta rinki
mų į seimą antrojo rato (lapkri
čio 15 d.) proga.

LINO SAPLIO 40-tojo gimta
dienio proga, jam pageidau
jant, vietoje dovanų giminės ir 
artimiausieji draugai Pagalbos 
fondui “Vaiko tėviškės namai” 
paaukojo $700. Už dosnią auką 
Lietuvos benamiams vaikams 
nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja . ...Kanados lietuvių 

katalikių moterų draugija

Ontario švietimo ministerio 
Tony Silipo pranešimu, svarsto
ma galimybė panaikinti tryliktą
ją gimnazijos klasę nepaken
kiant mokslo lygiui. Projektas 
nerišamas su finansinėmis pro
blemomis. Šis pakeitimas tik at
palaiduotų tryliktosios klasės 
mokytojus, kurie būtų naudingi 
žemesnių klasių mokymui. Tuo 
reikalu daugiau informacijų 
teikia Maureen O’Hara arba Pat 
Daley, tel. 325-2600.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė, kuri galėtų gyventi kartu ir 
atlikti namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 883-9678 Richmond Hill.

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

Tel. 722-3545 FAX 7’22-3546
JOANĄ ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 256-5355 .
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.-..... . 53A% Taupymo-special............. .... 3 %
Certifikatus 2 m..........
Term, indėlius:

....6’/z% Taupymo - su gyv. dr......... .... 21/4%

1 metų .............. ....5 % Taupymo-kasdienines.... .... 23/4%

180 d. -364 d.......... 43/4% Einamos sąsk..................... .... 11/2%
120 d. - 179 d...... .... 4’/2% RRIF-RRSP-1 m.terrn. ... ... 53?4%
60d. - 119d...... ....4’/z% RRIF-RRSP-2 m.term. ... ... 6’/2%
30 d. - 59 d...... .... 3 % RRIF - RRSP - taup.......... ... 23/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 73/4%, asmenines - nuo 8 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
70 kg $130, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $150, sausio maisto rin
kiniu 50 kg $150. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

NORIU IŠSINUOMOTI vieną kam
barį Toronto Lietuvių namų rajone. 
Skambinti Mikšiui tel. 532-9080 
Toronte.

IEŠKAU rusiškai kalbančios auk
lės pusantrų metų vaikui 6 dienas 
per savaitę, kuri galėtų gyventi kar
tu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 764-7150 Thornhill.

Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas du blokai nuo Dufferin 
požeminio ir Dufferin plazos. Skam
binti tel. 762-9379 Toronte.

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- 
kus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

MEDELIS CONSULTING
‘w* ’ 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

Skrendantiems į šiltus kraštus parūpinam bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Pagal pageidavimą paruoštam keliones įvairiomis trasomis 
su vienu persėdimu: per Kopenhagą, Frankfurtą, 
Londoną, Berlyną, Ciurichą, Vieną, Varšuvą. 
Dar ne per vėlu: TORONTAS - VILNIUS ir atgal: XII.3 -1.14 - $799

Jūsų svečiams iš Lietuvos: XII.2 - XII.17- $599
XII.2-1.13 -$699

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West

Toronto, Ontario M5V 2A1
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

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

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukrainą, RusiJAt , Moldaviją, Gudiją

EUROPARCEL

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■į VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

namus.
io.

Minimum yra 2kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

AIR CARGO
už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į i 
Nėra maksimumo svori:

2600 RUE LEGER I LASALLE, QUE.
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v p p

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis. Jr. KADA - 7 DIENAS
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KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
GREITAS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS 

DEZINFEKCIJA IR “STAINGUARD’’
Lapkričio mėnesį valome vieną kambarį nemokamai.

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

“ i F— r~>y\
REFRIGERATION

Taisau ir įvedu visų rūšių
* Šaldytuvus
* Elektrines viryklas (plytas)
* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
' Šildymo sistemas

Atlieku įvairius vandentiekio 
sistemos (plumbing) darbus 

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, 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.

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 
arba 605-1883 Toronte.


