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Lietuva raudona?
Lietuvos seimo rinkimų rezultatai vienus pritrenkė, 

kitus nustebino, trečius pažadino. Jie pritrenkė tuos, 
kurie tikėjosi galutinai raudonosios vergijos nusikra- 
čiusio seimo, išreiškiančio tautos valią, nuolat besiver
žusią į valstybinę laisvę bei nepriklausomybę. Jautrūs 
tautiečiai pasijuto sukrėsti tokio tautos daugumos posū
kio, primenančio ilgametę sovietinę okupaciją. Ne vie
nam išeivijoje pasidarė gėda vadintis lietuviu, matant 
bei girdint žiniasklaidos pranešimus, esą Lietuva vėl 
“raudona”. — Rinkimų rezultatai nustebino pasaulio 
spaudą, radiją, televiziją: mirgėte mirgėjo antraštės 
apie komunistų laimėjimą Lietuvoje. Prieš beveik tre
jetą metų pasaulis stebėjosi drąsia lietuvių tautos kova 
prieš raudonąją vergiją, o dabar dar labiau nustebo iš
girdęs raudonosios partijos laimėjimą laisvuose seimo 
rinkimuose. Tai pasaulinė mįslė, laukianti atsakymo, 
kuris ateis galbūt tik po ilgesnio laiko. — Šie seimo rin
kimai pažadino sąjūdinį frontą, pasitikėjusį savo nuo
pelnais kovojant už Lietuvos nepriklausomybę. Drama
tiškai įžvelgęs savo laimėjimus ir suskilimą nepriklauso
mybės kovose, Sąjūdis karčiai pajuto savo spragas, ku
riomis pasinaudojo opozicija, atsirėmusi į ekonominę 
platformą.

SEIMO rinkimus laimėjusi partija oficialiai vadina
si Lietuvos demokratinė darbo partija, nors yra pa
veldėtoja buvusios komunistų partijos. Dėl to visuo
menėje kyla baimė, ar ji nepasuks atgal raudonosios ver

gijos link, ar nepalaidos taip sunkiai iškovotos Lietuvos 
nepriklausomybės? Visų pirma atsimintina, kad LKP, Są
jūdžio spaudžiama, buvo pirmoji sovietinėje imperijoje 
pradėjusi laužti vergijos ledus. Kai atėjo metas balsuoti 
už Lietuvos nepriklausomybę Aukščiausioje taryboje, ji 
pasisakė už ją. Antilietuviškoji jos dalis (M. Burokevi
čiaus grupė), kaip sovietinės okupacijos šalininkė, buvo 
priversta pasitraukti iš Lietuvos. Dabartinius seimo rin
kimus darbiečiai laimėjo demokratiniu būdu. Jų vadai ir 
toliau pabrėžia Lietuvos nepriklausomybę, demokrati
nę jos santvarką bei konstituciją, ekonomines reformas, 
nors žada jas lėtinti, švelninti ekonomines žaizdas, ge
rinti santykius su Rytais. LDDP ideologai - J. Minkevi
čius, J. Karosas, A. Lozuraitis yra pareiškę: “LDDP, tapu
si vakarietiško tipo parlamentine socialdemokratine 
partija, prisiimdama savo dalį atsakomybės dėl Lietuvos 
praeities, dabarties ir ateities (...) dalyvauja seimo rin
kimuose ne dėl savo valdžios, bet siekdama Nepriklauso
mos Lietuvos gyvybingumo bei jos klestėjimo (...) tokios 
demokratinės valstybės, kuri būtų gerbiama pasaulio 
tautų bendrijoje” (“Lietuvos rytas”, 1992.X.14).

TAI POZITYVIOJI pusė darbiečiais pasivadinusios 
partijos, palinkusios į transformaciją. Bet jos pe
čius slegia sunki gėdingos praeities našta. Jos eilė
se tebėra nemažai stribų, dalyvavusių tautžudystėje, bu

vusių sovietinio Saugumo agentų, įvairių pareigūnų, 
kenkusių Lietuvai įvairiose srityse. Kyla tad pagrįsta 
abejonė, ar laimėjusi seimo rinkimus partija pajėgs apsi
valyti nuo Lietuvai žalingų elementų ir išlikti Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjų bei kūrėjų gretose? Pakeisti 
partijos vardą yra lengva, bet įgyvendinti jos transfor
maciją yra sunki užduotis, juolab, kad per penkis dešimt
mečius susiformavo sovietinė galvosena, savaimingai 
traukianti į Rytus. Ir jeigu Maskvoje vėl iškiltų diktatū
riniai valdovai, Lietuvoje rastų minkštesnį priėjimą. 
Dėl to naujųjų seimo rinkimų laimėtojų laukia didelė 
atsakomybė, kaip AT pirmininkas V. Landsbergis sako, 
“ar mūsų valstybė ir jos žmonių ilgalaikiai interesai ne
bus aukojami trumpalaikei politinei naudai, o juolab - 
kitos valstybės interesams”. Tokių abejonių akivaizdoje 
budės ir gana nemaža seimo opozicija, ir pati tauta, ir 
išeivija, ir visas Vakarų pasaulis. Pastarojo pagalba daug 
priklausys nuo naujos darbiečių valdžios laikysenos. 
Taigi yra jėgų, kurios neleis grąžinti Lietuvą į sovietinę 
vergiją bei padaryti ją raudona. Pr.G.
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Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Eskimų žemė Nunavutas
Kanados eskimai, save vadi

nantys inuitais, džiaugiasi 
jiems paskirta Nunavuto teri
torija, kurioje jie gaus pilnas 
savivaldos teises 1999 m. De
rybos tarp eskimų ir Kanados 
vyriausybės atstovų truko pen
kiolika metų. Šiose derybose 
pastaraisiais metais eskimams 
atstovavo jų vadas James Eetoo- 
look, dabartinei Kanados vy
riausybei — Tom ftįolloy. Jų su
tartą eskimų Nunavutą suda
rys didžiulis žemės plotas ry
tinėje Arkties dalyje, paimtas 
iš Šiaurės vakarų teritorijų. 
Eskimams prie Nunavuto pri
dedamas ir visas arktinis Ka
nados salynas. Administraci
niu centru, atrodo, taps Iqalui- 
to miestelis didžiausioje Baffi- 
no saloje.

Kanados eskimų žeme tam
pančios Nunavuto teritorijos 
plotas yra apie 350.000 kvadra
tinių kilometrų. Tačiau eski
mams bus leista medžioti ir 
žvejoti visoje Nunavuto srity
je, turinčioje 2,2 milijono kv. 
kilometrų žemės. Ten dabar tė
ra apie 22.000 gyventojų, kurių 

didžiąją dalį — net 17.500 su
daro inuitais pasivadinę eski
mai. Naujosios Nunavuto teri
torijos įsteigimą jie patvirti
no lapkričio 3-5 d.d. pravestu 
referendumu. Balsavimo teisę 
turėjo 9.648 eskimai, o balsa
vo 80%. Arkties plotuose ir są
lygose tai iš tikrųjų buvo dide
lis balsuotojų skaičius su aiš
kiu pritarimu Nunavuto teri
torijai. Neatvykusiems balsuo
ti užskaityti Nunavutą atme
tantys balsai. Referendumo 
rezultatai buvo paskelbti lap
kričio 12 d. Baffino salos Iqa- 
luite.

Paskutinis tokio masto admi
nistracinis krašto pertvar
kymas įvyko 1949 m., kai fede- 
racinėn Kanadon įsijungė de
šimtąja provincija tampanti 
Niufaundlandija. Šį kartą per
sitvarkymas palies tik Kana
dos teritorijas. Lig šiol da
bartinėje Kanadoje buvo de
šimt provincijų ir dvi teritori
jos— Šiaurės vakarų ir Jukono. 
Dabar administraciniu požiū
riu įsijungs ir trečioji Nuna-
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Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Visuomenės pasitikėjimas

“U.S. — Baltic Foundation 
(JAV-Baltijos fondas) ir Latvi
jos valstybės ministerija lap
kričio 30 - gruodžio 3 d.d. Jūr
maloje rengia etikos klausi
mais seminarą Public-Private 
Ethics and Conflict of Interest 
(Visuomeninė-asmeninė etika 
ir interesų sankirtis). Jame 
dalyvaus po 30 Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos politinių bei 
valstybės administracijoje dir
bančių vadovų. Jie susipažins 
su teorija ir praktika, kaip 
išlaikyti žmonių pasitikėjimą 
valdiškoms įstaigoms. Semina
re mokysis ir baltiečių spau
dos darbuotojai, kaip kovoti 
su valdžioje pasitaikančiais 
papirkimais (korupcija). Bal
tijos kraštų vadovai, pasak 
fondo programos administra
torės A. Paukštienės, nori at
statyti savo kraštų visuome
nėje pasitikėjimą valdiškoms 
įstaigoms bei institucijoms. 
Jie taip pat supranta, kad to
kį pasitikėjimą turi turėti ir 
užsieniečiai. Vakarų prekybi
ninkai ir investitoriai ypač 
vertina sąžiningumą ir atvi
rumą.

Seminarą praves nusima
nantys JAV savo sričių žinovai.

Bendros pastangos
Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos geologai nutarė keistis naf
tos paieškų Baltijos jūroje ty
rimų duomenimis. Dirbdami 
kartu, jie tikisi pasiekti ge
resnių rezultatų.

Apskaičiuota, kad Baltijos 

valstybių pakrantėse gali bū
ti 300 mil. tonų naftos. Lietu
vos teritorijoje — 120-170 mil. 
tonų. Trečdaliu šio turto esą 
būtų galima pasinaudoti. Bet 
Lietuva neturi reikalingos 
technikos. Reikia žvalgytis 
į Vakarus, sudaryti sąlygas, 
kuriomis susidomėtų užsienio 
bendrovės.

Protestas Rusijai
Reuterio žiniomis, Estija 

apkaltino Rusiją jos teritori
nių vandenų pažeidimu, o Lie
tuva kritikavo Maskvos teigi
mus, kad šiame krašte netei
singai elgiamasi su rusiškai 
kalbančia mažuma.

Estijos užsienio reikalų 
ministerija įteikė Rusijai for
malų protestą, nes lapkričio 
17-18 d.d. į Estijos vandenis 
įplaukė Rusijos laivai. Papra
šyta pasiaiškinti, kodėl lapkri
čio 17 d. rusų pasienio sargy
biniai apšaudė estų sargybi
nius.

Lietuvos parlamento pirmi
ninkas V. Landsbergis parei
kalavo, kad Rusija be sąlygų 
išvestų savo kariuomenę iš 
Lietuvos, pažymėdamas, kad 
pastaroji nori kariuomenės 
išvedimą jungti su tariamai 
skriaudžiama rusiškai kalban
čia mažuma.

Ne pasaulio pabaiga
Lapkričio 18 d. Aukščiau

siosios tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis priėmė PLB val
dybos pirmininką Br. Nainį. 
Pokalbyje dalyvavo Bendruo

KANADOS LIETUVIŲ TAU
TINIŲ ŠOKIŲ IR MENO 
GRUPĖ “ATŽALYNAS” To
ronte, pagerbdama Sibire 
kentėjusius bei žuvusius 
tautiečius, pastatydino kry
žių prie Šiaulių esančiame 
Kryžių kalne 1992 m. rug
pjūčio 23 d. Viršutinėje kry
žiaus dalyje įrašas: “Kentėję 
- žuvę Sibire, amžiams likite 
gyvi”; apatinėje dalyje: “At
žalynas”, ansamblio šokėjai 
ir tėvai, Toronto, Kanada.” 
Kryžių padarė skulptorius 
VYTAUTAS JACKŪNAS, pa
svalietis. Iškilmėje _ dąly- 
vavo keletas atžalyniečių, jų 
giminės ir svečiai. Žodį tarė 
Kanados lietuvių vardu dr. 
A. PACEVIČIUS ir V. DAU
GINIS “Atžalyno” vardu. Iš
kilmę parodė Lietuvos tele
vizija “Panoramoje” 1992. 
VIII.27. Nuotraukoje iš kai
rės: dr. A. Pacevičius, A. Pod- 
sadeckienė, V. Dauginis, D. 
Bonner, J. Poškus, S. Podsa- 
deckis, I. Poškutė.

Prie šio Kryžiaus kalno Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II atna
šaus Mišias 1993 metų rugsė
jo pradžioje,kai lankysis Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 

menės būstinės Vilniuje va
dovas Petras Lukoševičius. 
Tai buvęs mandagumo vizitas 
— pasakęs ELTAI Br. Nainys. 
Buvo kalbėtasi apie dabarti
nę būklę ir tolimesnę Lietu
vos ateitį. Lietuva yra laisva, 
nepriklausoma demokratinė 
valstybė. Bus bandoma ir to
liau šią valstybę puoselėti. 
PLB pirmininko Nainio ir AT 
pirmininko Landsbergio nuo
mone, pralaimėjimas rinki
muose — dar ne pasaulio pa
baiga.

Be abejonės būsią stebimi 
įvykiai. Ligi šiol Lietuvos 
vyriausybės vykdoma politika 
buvusi gera, nes buvo siekia
ma įtvirtinti nepriklausomy
bę bei demokratiją, orientuo
tą į Vakarus. Grąžinta okupan
tų atimta nuosavybė, įtvirtin
ta rinkos ekonomika. Jei šių 
tikslų bus siekiama ir toliau, 
tai su nauja valdžia neturėtų 
kilti bendradarbiavimo sun
kumų.

Nėra komunistai
“Mes nesame komunistai, 

atsisakome visų komunistinių 
principų, tarp mūsų — tik 6 
procentai buvusiosios kom
partijos narių” — cituoja A. 
Brazausko žodžius “Gimtasis 
kraštas”. Jis taipogi tvirtina, 
kad į seimo vadovybę, vyriau
sybę kvies ir kitų politinių jė
gų narius. Nesutinkąs su V. 
Landsbergio nuomone, kad 
Lietuvai gresia vienvaldys
tė. Jo nuomone, vyriausybė 
turi būti kompetetinga, ją su-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Po antro rinkimų rato balsa
vimas “patvirtina, jog pirmojo 
rato rezultatai nebuvo atsitik
tiniai” - pasakė spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis ir nu
rodė tokio balsavimo priežas
tis: Sąjūdžio skilimas, jo veik
los trūkumai, pastarojo meto 
įvykiai Lietuvoje bei pasau
lyje, ekonominiai bei energeti
niai sunkumai, taip pat mąsty
mo stereotipai dabartinėje 
Lietuvos visuomenės sanklo
doje.

LDDP spaudos konferencija. 
“Svarbiausia — įtvirtinti tei
sinės valstybės pagrindus” - 
pasakė A. Brazauskas. Partija 
ketina “tęsti pradėtas refor
mas, nors pakoreguoti kai ką 
reikės, pvz. žemės ūkio, eko
nomikos srityse”. Dėl nuomo
nės, kad Lietuvoje bus restau
ruotas komunizmas atsakė: 
“LDDP pirmoji išėjo iš TSKP, 
jos programa jau nuo 1989 m. 
socialdemokratinės krypties”. 
Apie seimą, vyriausybę pasa
kė: “Į seimo vadovybę, vyriau
sybę bus kviečiami įvairių par
tijų atstovai. Vyriausybė pir
miausia turi būti kompeten
tinga, nepriklausyti nuo jokių 
politinių vėjų”.

Landsbergis priėmė A. Bra
zauską. Tai pirmas susitikimas 
po rinkimų į seimą. Jis vyko 
prie uždarų durų, truko beveik 
dvi valandas Abi pusės susita
rė plačiau jo neatskleisti. V. 
Landsbergio apibūdinimu jis 
buvo naudingas. Informuoti 
šaltiniai praneša apie bend
rus pietus.

Baigėsi A. Abišalos kelionė 
į JAV. Premjeras ypač paten
kintas susitikimais su tarptau
tinių finansinių organizacijų 
bei JAV administracijos atsto
vais; per Baltijos fondo jo gar
bei surengtus pietus jis apta
rė pirmojo rato rinkimų į sei
mą rezultatus, pareiškė viltį, 
kad esminių ekonominių refor
mos pakeitmų Lietuvoje netu
rėtų būti.

Richard’as Boucher’is apie 
JAV ir Lietuvos santykius: “Mes 
žvelgiame į ateitį ir bendradar
biausime su naująja Lietuvos 
vyriausybe, kad išplėtotume 
gerus JAV ir Lietuvos santy
kius”, pasakė JAV valstybės 
departamento spaudos atsto
vas. - Laimėję rinkimus komu
nistai “įsipareigojo gerbti de
mokratijos principus bei toliau 
eiti į rinkos ekonomiką”.

“Langas į Europą per Lietu
vą”, - taip apibūdino Tatarsta- 
no vadovai vyriausybinį susi
tarimą, pasirašytą ministerio 
pirmininko M. Sabyrovo ir Lie
tuvos vicepremjero B. Lubio. 
Lietuva gaus 1,5 milijono to
nų Tatarstano naftos, kuri bus 
perdirbama Mažeikiuose. Ta- 
tarstanas ketina investuoti ka
pitalą į Klaipėdos jūrų uostą, 
o Lietuva - į Tatarstano naftos 
pramonę.

Klaipėdos naftos terminalo 
projektas, parengtas JAV fir
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Keramikės G. Krašauskienės ir grafikės S. Šileikinės kūryba

mos “Flour Daniel”, pritaiky
tas vietai tarp pirmosios ir ant
rosios Melnragės. Per metus jis 
galėtų priimti apie 9 mln. t. naf
tos žaliavos, 6 mln. t. mazuto, 
3,5 - dyzelinio kuro, 1,5 - švie
siųjų produktų - po 0,2 - tepa
lų ir žibalo, 0,3 min. t. metano
lio. (Lietuvai reikėtų apie 6,5 
mln. t. naftos per metus). Ter
minalo statybos kaina - apie 
308 mln. dolerių.

Gintautas Kėvišas - ne tik 
Lietuvos filharmonijos direkto
rius. Nuo š.m. pradžios jis 
ir Monte Karlo organizacijos, 
ruošiančios pasaulinį festiva
lį “Senieji ir naujieji keliai 
į Indiją”, direktorius. (Festi
valis skirtas Kolumbo kelionės 
500 metinėms). Dirbti tenka su 
pačiomis ryškiausiomis žvaigž
dėmis”. Pripažino, kad “Lietu
vos kultūra taip pat ir muzika 
greitai užims deramą vietą, ir 
mano pareiga bei didžiausias 
noras prie to maksimaliai pri
sidėti”. G. Kėvišo nuomone, 
kultūros įvykiai gali padėti 
žmonėms ištverti, peržiemoti.

S. Richteris Vilniuje. “Viena 
iškiliausių šio amžiaus muzi
kos pasaulio asmenybių”, ne
grojusi Vilniuje beveik 30 me
tų, skambino F. Šopeną, V. 
Skriabiną.

Putino sukaktis. 1993 m. sau
sio 6 d. - Vinco Mykolaičio-Pu
tino 100-osios gimimo metinės. 
Vyriausybė komisija informa
vo apie daugelį šimtmečiui 
skirtų renginių. Min. D. Kuo
lio teigimu, “ateinantys metai 
galėtų būti Putino ženklu mū
sų kultūroje pažymėti metai”.

Paskutinis AT posėdis. Pri
imtas Lietuvos respublikos ka
riuomenės atkūrimo aktas. Per 
pertrauką “deputatai dalino 
vienas kitam autografus ir 
nuoširdžiai šypsojosi”. A. Tau
rautas apibendrino AT nueitą 
kelią ir palinkėjo visiems lik
ti kolegomis. Baigiamajame žo
dyje V. Landsbergis pasakė: 
“Nuo pirmo iki paskutinio sa
vo žingsnio AT veikė labai pla
čioje jausmų ir veiksmų ska
lėje (...), bet visa tai ir yra gy
venimas. Visiems teko išgyven
ti labai laimingų akimirkų, ką 
visada visi prisiminsime ir su 
simpatija vieni kitiems. Nors 
aukščiausiosios tarybos jau ne
bus, bet Lietuvos respublika 
visada bus”. Pabaigoje deputa
tai sugiedojo Lietuvos himną.

Italų operos savaitė. Ambi
cingo sumanymo renginiai: 
dainininkų konkursas (“kiek 
daug puikių balsų - tai tikra 
šventė”), konferencija “Italų 
opera ir Lietuva” - pas mus gy
vuoja nuo Vladislovo Vazos 
laikų, 356-tuosius metus. Ita
lų operų vaizdo įrašai su pa
saulio operos meno žvaigždė
mis, G. Verdžio operų (“Don 
Carlos”, “Nabucco”) pastaty
mai su kviestiniais daininin
kais. G. Gustaitė



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1992. XI. 24 - Nr. 48 (2231)

BįTĖVIŠKIiŠ ŽIBURIAI
Į T H E LIGHT r O F HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. (416) 275-4672. FAX (416) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata -»$35, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $40, garbės - $50 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $110. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$35.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

Išrinktas Lietuvos seimas
Galutiniai Lietuvos respublikos seimo rinkimų rezultatai 

daugiamandatėje apygardoje

Politiniai dabarties vingiai

Sąjūdžio koalicija
1. Landsbergis Vytautas
2. Andrikienė Laima Liucija
3. Vagnorius Gediminas
4. Lapė Vaclovas
5. Uoka Kazimieras
6. Šaltenis Saulius
7. Stasiškis Antanas Napoleonas
8. Kubilius Andrius
9. Račas Antanas

10. Lideikis Tautvydas
11. Dringelis Juozas
12. Listavičius Juozas
13. Aleknaitė-Abramikienė Vilija
14. Zingeris Emanuelis
15. Žiemelis Vidmantas
16. Eigirdas Arūnas
17. Janonis Juozas

Lietuvos socialdemokratų 
partija

1. Sakalas Aloyzas
2. Medvedevas Nikolajus
3. Rudys Audrius
4. Dagys Rimantas Jonas
5. Plečkaitis Vytautas Petras

Lietuvos lenkų sąjunga
1. Mincevičius Gabrielis Janas
2. Plokšto Arturas

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos, Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos ir Lietuvos demokratų 

partijos jungtinis sąrašas

1. Gajauskas Balys
2. Pečeliūnas Saulius
3. Saudargas Algirdas
4. Miškinis Petras Algirdas
5. Kryževičius Kazimieras Vyt.
6. Briedienė Vanda
7. Tartilas Juozapas
8. Bogušis Vytautas
9. Jakučionis Povilas

10. Petrauskas Valdas

Seimo deputatai išrinkti vienmandatėse apygardose
1. Čobotas Medardas LKDP
2. Paviržis Gediminas A. LDDP
3. Astrauskas Vytautas LDDP
4. Andriukaitis Vytenis P. LSP
5. Kunčinas Algirdas LDDP
6. Burbienė Sigita LDDP
7. Bičkauskas Egidijus LCJ
8. Tupikas Pranciškus LS
9. Ambrazaitytė Nijolė LRPC

10. Šumakaris Vytautas LDDP
11. Vaišnoras Alfonsas LS
12. Raškinis Arimantas J. LKDP
13. Katkus Juozapas Algirdas LS
14. Patackas Algirdas LS
15. Katilius Povilas LKDP
16. Jarmolenko Vladimir LS
17. Paukštys Kęstutis Povilas LS
18. Kuzminskas Kazimieras LKDP
19. Dirgėla Kęstutis LS
20. Hofertienė Romualda LS
21. Giniotas Petras LS
22. Malkevičius Stasys LS
23. Germanas Neris LDDP
24. Ozolas Romualdas LCJ
25. Ivaškevičius Arvydas LDDP
26. Jarašiūnas Egidijus LS
27. Skrebys Kęstutis NP
28. Beinortas Julius LKDP
29. Bobelis Kazys LKDP
30. Veselka Julius LDDP
31. Antanavičius Kazimieras LSP
32. Būtėnas Vladas LDDP
33. Kunevičienė Elvyra LPKTS
34. Sličytė Zita LPKTS
35. Pronckus Mykolas LDDP
36. Uždavinys Ignacas Stasys LKDP
37. Vitkevičius Pranciškus S. LDDP
38. Navickas Alfonsas LDDP
39. Baranauskas Juozas G. LDDP
40. Liutikas Vytautas LDDP
41. Adomaitis Zenonas LDDP
42. Nekrošius Juozas LDDP
43. Velikonis Virmantas LDDP

AfA 
MARIJAI KUDIRKIENEI 

mirus,
vyrui AUGUSTINUI ir šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime -

Zigmas, Julija Didžbaliai 
Valentina, Albinas Baruliai

Lietuvos demokratinė 
darbo partija

1. Kirkilas Gediminas
2. Jaskelevičius Leonardas Kęst.
3. Būdvytis Antanas
4. Genzelis Bronislavas
5. Šiaulienė Irena
6. Linkevičius Linas Antanas
7. Bernatonis Juozas
8. Lozuraitis Albinas
9. Buinevičius Vytautas Algim.

10. Arbačiauskas Vytautas
11. Bendinskas Aleksandras
12. Kubilius Jonas
13. Karosas Justinas
14. Bulavas Juozas
15. Giedraitis Alfonsas
16. Bastys Juozas
17. Požėla Juras
18. Jurkūnaitė Gema
19. Ražauskas Algirdas
20. Zimnickas Vytautas Vidmantas
21. Baskas Antanas
22. Gricius Algirdas
23. Alesionka Leonas
24. Pocius Algirdas
25. Kubertavičius Kęstutis
26. Mačiulis Valentinas
27. Snežko Karolis Josifovičius
28. Juškus Vytautas
29. Bloškys Romualdas Ignas
30. Markauskas Rimantas
31. Tauras Algimantas Povilas
32. Jagminas Bronislavas
33. Nesteckis Antanas
34. Salamakinas Algimantas
35. Žebrauskas Juozas
36. Bulovas Virgilijus Vladis.

Santrumpos:
Lietuvos krikščionių demokratų 

partija - LKDP; Lietuvos demokra
tinė darbo partija - LDDP; Lie
tuvos socialdemokratų partija - 
LSD; Lietuvos centro judėjimas - 
LCJ; Lietuvos sąjūdis - LS; Lietu
vos respublikos piliečių chartija
- LRPC; Nepriklausomybės partija
- NP; Lietuvos polit. kalinių ir 
tremtinių sąjunga - LPKTS; Lietu
vos lenkų sąjunga - LLS; Lietuvos 
tautininkų sąjunga-LTS.

44. Kairys Antanas LDDP
45. Stakvilevičius Mindaugas LDDP
46. Petkevičius Vytautas LDDP
47. Kanapeckas Vytautas LDDP
48. Vaižmužis Albinas Iškėlęs save
49. Kolosauskas Feliksas LDDP
50. Saulis Vytautas LDDP
51. Gylys Povilas LDDP
52. Papovas Petras LDDP
53. Juršėnas Česlovas LDDP
54. Raišuotis Everistas LDDP
55. Rupeika Benediktas V. LDDP
56. Semenovič Zbignev LLS
57. Maceikianec Ryšard LLS
58. Sadkauskas Algirdas LDDP
59. Brazauskas Algirdas M. LDDP
60. Pranevičius Vincentas LDDP
61. Visakavičius Marijonas LDDP
62. Albertynas Albinas LDDP
63. Bajoras Arvydas LDDP
64. Endriukaitis Algirdas LRPC
65. Milčius Leonas LTS
66. Treinys Mečislovas LTS
67. Bubnys Vytautas Jurgis LDDP
68. Greimas Algimantas A. LDDP
69. Pangonis Jonas LSP
70. Gaška Kęstutis LDDP
71. Baležentis Alvydas LTS

Iš viso Lietuvos seime yra 141 
atstovas. Lietuvos demokratinės 
darbo partijos — 73 atstovai, Lie
tuvos sąjūdžio koalicijos — 30, 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos — 8, Lietuvos lenkų sąjungos 
— 4, Lietuvos kr. demokratų par
tijos, politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos, Lietuvos demokra
tų partijos koalicijos — 18, Lie
tuvos kr. dem. sąjungos — 1, Lie
tuvos tautininkų sąjungos ir Ne
priklausomybės partijos — 4, Lie
tuvos centro — 2, vienas — bepar- 
tinis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos karininkams, mirusiems vergų stovykloje Norilske, jų amžinam atminimui pastatytas pa
minklas ir trys kryžiai, liudijantys 1941 metais komunistų pradėtą tautų naikinimą Nuotr. N. Geležauskaitės

Po netikėto smūgio —AN1^±RMUTE'
Reportažas apie seimo rinkimus Lietuvoje

Pradedame blaiviai galvoti. 
Dėl vietos po saule dešiniosios 
jėgos kovojo susiskaldžiusios į 
partijas ir smulkius judėjimus. 
Tėvynės blokas - santara pir
majame rate nepajėgė surinkti 
nė pusės rinkėjų balsų, nes iš 
jų apie 16% atitraukė į šalį mi
nėtoji “smulkmė”.

Dešiniųjų rinkiminė agita
cija, neskaitant radijo ir tele
vizijos, neblogai vyko didžiuo
siuose miestuose, o miestelių 
ir kaimų beveik nepasiekė. Čia 
vyravusi ta pati komunistinė 
nomenklatūra senais metodais 
sėkmingai agitavo už Brazaus
ko partiją. Patys LDDP vadai, 
nors ir neatgailavo, bet daž
nai sugebėdavo elgtis korek
tiškai “nesumalant į dulkes” 
savo oponentų, dosniai apiber
dami pažadais ekonominio 
chaoso išvargintas politiškai 
neišprususias mases. Teigiami 
jiems veiksniai - ir lūkuriuo
janti okupacinė “išvaduotoja”, 
ir Rusijos ekonominiai sver
tai, ir gamtos negandos.

Šalia jų - kairiųjų - ekono
minės galios (ir įtakos spaudos 
organams!), mūsų - dešiniųjų
- vargams idealizmas silpnai 
mąstančiam žmogui tebuvo 
skatiko vertas. Kai jie konk
rečiai ir pastoviai “ėmė jautį 
už ragų”, mes tik džiaugėmės 
ir didžiavomės... apvalę sa
vo sąrašą nuo komunistų ir ka
gėbistų! Žmonėms tai nebuvo 
svarbiausia. Krizės išvargin
ti, įpykę žmonės, keršydami Są
jūdžiui (atkeršijo sau) balsa
vo už jo opoziciją. Net nepa
galvodami, jog persisvėręs į 
kairiąją pusę valstybės laivas 
gali nuskęsti. “Lietuva išėjo 
iš proto, žmonės balsavo pilvu”
- pasakė kaimynas, grįžęs iš 
Skriaudžių. Ten visi - už Bra
zauską, kuris “padarys tvarką”.

— Birštono paukštyno darbi
ninkai - pasakoja savo tėviškė
je Škėvonyse apsilankiusi A. 

AfA 
PRANUI KEBLINSKUI

mirus Floridoje,

dukrą DALIĄ KEBLINSKAITĘ, Toronto Maironio 
mokyklos mokytoją, bei visą šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia -

Toronto Maironio mokykla

... teesie Tavo valia__

PADĖKA
AfA FELIKSUI KASPERAVIČIUI 

užmigus amžinybėje,
dėkojame klebonui kun. J. Staškevičiui ir prel. dr. Pr. Gaidai 
už paskutinius patarnavimus. Dėkojame N. Benotienei už 
jautrias giesmes šventovėje, Algiui Slapšiui ir J. Sinkevičiui, 
padėjusiems nešti karstą, draugams ir pažįstamiems, kurie 
atsilankę į laidotuves pagerbė mūsų mylimą tėvelį, dėduką, 
brolį ir vyrą.

Aukos Mišioms, gėlės, aukos “Tėviškės žiburiams” ir 
Gerojo Ganytojo koplyčios atnaujinimui Wasagoje, užuo
jautos žodžiu ar raštu, gausus dalyvavimas palydint ve
lionį į amžiną poilsio vietą, parodė nuoširdų draugiškumą, 
kuris paliks visada mūsų širdyse.

Ačiū J. Poškienei už pagalbą laidotuvių metu, visoms 
ponioms už skanius pyragus, J. Gurklienei už paruoštus 
pusryčius.

Brangūs draugai, dėkojame . . .
Birutė Kasperavičienė su šeima, 
sesuo Onutė Lietuvoje

Petrauskaitė, - viešai kalbė
jo, kad balsuos už LDDP. “Ką 
tas Landsbergis padarė? - vi
sur buvo girdėti. - Kaip pa
brango degtinė! Anksčiau gy
venom puikiausiai - ir vištų, 
ir kiaušinių išsinešdavom kiek 
norim. O dabar vienas vargas!”

Prienų gyventojas Raginis 
nepritarė savo sūnui sąjūdie- 
čiui ir garbino praeitį: “O kuo 
blogas komunizmas? Ir gyve
nom gerai, ir namus pasista
tėm. Kuo bloga Rusija?”

Moteriškė, per Vėlines atva
žiavusi iš Klaipėdos į Prienų 
kapines, guodėsi:

— Šitoks bilietų brangumas! 
Bet balsavau už Brazausko par
tiją, tai nors benzinas atpigs. 
Iš Rusijos pigiai gausim!

— Negausim. Pačioje Rusijo
je didžiausia krizė.

— Negali būti... Netikiu!
Prienetė Dagilienė kartojo:
— Aš tik už Brazauską! Jis 

man nacionalizuotą namą grą
žino. Visais pasirūpins.

Kita pašnekovė prieštaravo:
— O aš už Brazausko partiją 

nebalsavau! Tik už asmenybę.
— Kokią?
— Vytautą Bubnį.
— Bet ir jis LDDP iškeltas! 

Ta pati kompanija!
— Tai kodėl man niekas ne

pasakė?
Atgavusi keliasdešimt nuo

savų hektarų buvusi tremtinė 
Račienė prisiminė jaunystę:

— Ne! Tik ne Sąjūdis. Man 
Landsbergio figūra nepatin
ka. Ir nepatiks!

Kaune gyvenantis fotografas 
E. Murza pasisakė balsavęs už 
LDDP todėl, jog bijo, kad du jo 
maži vaikeliai nesušaltų. Ir 
kad jo šeimos neišmestų į gat
vę. Mat gyvena nacionalizuo
tame name, kurį gali grąžinti 
savininkui. Žmogus “apsi
draudė”.

Kauno pakraštyje, Kazliš

kiuose, rinkimuose nedalyva
vo apie 200 žmonių. Jie, nusi
vylę viskuo, nutarė “nesikišti 
į politiką”.

Būta ir neišaiškintų reiški
nių. Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos rinkimų štabo 
nariai ir stebėtojai pranešė:

— Aleksote, Marvelės gatvė
je, iš pat ryto pas gyventojus 
lankėsi du alkoholiu pakvipę 
vyriškiai. Prašę paskolinti rin
kimų pažymėjimus, siūlydami 
nuo 1 iki 5 tūkstančių rublių. 
Rinkimų apylinkėse, esančiose 
Kauno 42-oje ir 25-oje viduri
nėse mokyklose, mokytojai įro
dinėję, kad reikia balsuoti tik 
už LDDP kandidatus, nes krikš
čionių demokratų partijos są
rašuose ... esą žmogžudžių.

Sutiktą Kauno Technologijos 
universiteto dėstytoją Vytau
tą Rimkų, kažkada buvusį sta
tybos fakulteto partorgu, be 
užuolankų paklausiau:

— Balsavai už LDDP?

— Tai gal pati jiems balsą 
atidavei? - įsižeidė jis. - Aš 
jau seniai iš tos draugijos iš
ėjau. Už Sąjūdį balsavau. Drą
siai žmonėms į akis galiu žiū
rėt. Čia tamsus kaimas viską 
padarė.

Kaimynė Konstancija Gėry- 
bienė, grįžusi iš Šilavoto kapi
nių, perdavė provincijos nuo
taikas:

— Kaimas pakrypęs į kairę. 
Štai klebonas Petruševičius, 
laidodamas stribą Pažėrą, ka
pinėse nepatingėjo pasakyti 
gražios kalbos. O per tavo ir 
gal mano motinos laidotuves 
jis tik duobelę pašventino.

Krašto apsaugos kariškis, 
Lietuvos savanorio sūnus nuo 
Panevėžio Jonas Rimkevičius, 
telefonu paskambino iš Vil
niaus:

— Dėl nieko nesistebiu. Vis
kas logiška. Aš gi sakiau, kad 
kairieji nuo pat nepriklauso
mybės paskelbimo ruošiasi re
vanšui! Kad jie išnaudos visas 
Sąjūdžio klaidas ir žmonių žiop
lumą. Desovietizacijos įstaty
mo nebuvimą. Tauta atsikvo
šės, turime būti ištvermingi ir 
kantrūs. Per Vėlines važiavau 
į gimtus kraštus. Šiaurės Lietu
voj sausakimšam autobuse vos 
nekilo muštynės. Buvę stribai 
triumfuoja. Vienas mėlynano
sis, prisistatęs atsargos kari
ninku, pareiškė: “Aš čia tvar
ką padaryčiau greit: pusę auto
buso iššaudyti - ir kamšaties 
nebus! Dabar mes Lietuvą val- 
dysim. Mūsų Lietuva! Į Sibirą 
nevešim. Nuskraidinsim ma
lūnsparniais. Ir virš taigos iš
mėtysimi”

Neatsitiktinai Pakruojo ra
jone už stribą - rašytoją Vy
tautą Petkevičių balsavo net 
63% rinkėjų. Jeigu Brazaus
kas nesutramdys savo kairių
jų ekstremistų, bus blogai. Jis 
turės parodyti pasauliui, ką 
sugeba.

Žurnalistė Birutė Jonelienė, 
gimusi Sibiro tremtyje, ne
slepia nusivylimo rinkimų re
zultatais:

— Būti optimiste? Ne. Dabar 
tai reikštų tam tikrą idiotiz
mo arba raudonumo laipsnį.

Palietą pieną visi šunys la
ka. Sunku bus. Vis dėlto norė
čiau tikėti inžinieriaus Kazi
miero Kumpiko žodžiais:

— Mus ištiko laiminga nesėk
mė. Kodėl laiminga? Ogi todėl, 
kad dabar visi vagys turės su
grąžinti viską, ką išvogė! Pa
žiūrėsime, kaip jie tai padarys.

Iš tikrųjų. Pažiūrėsime.

■ (Atkelta iš 1-mo psl.) 
darant, mažiausiai turėtų būti 
atsižvelgiama į politinę pri
klausomybę.

Premjero pareiškimai
Lietuvos premjeras A. Abi

šala, viešėdamas JAV-se, susi
tiko su šio krašto valdžios ir 
tarptautinių finansinių insti
tucijų atstovais.

Kalbėdamas, kaip rašoma 
“Lietuvos aide” 1992. XI. 17, 
pažymėjo, kad neturįs garan
tijų, jog rusų kariuomenė pa
gal susitarimą bus išvesta. Ka
rininkų apgyvendinimo klausi
mas esantis daugiau dirbtinis 
negu realus. Lietuva siūlėsi 
dalyvauti namų statyboje, ta
čiau iš Rusijos valdžios dar 
nesulaukė jokio atsakymo.

Jis taipogi amerikiečiams 
pasakė, kad mažumų teisės 
Baltijos kraštuose nėra pažei
džiamos. Rusams Lietuvoje 
ypatingai sudarytos geros są
lygos puoselėti savo kalbą ir 
kultūrą. Nėra pasaulyje vals
tybės, kuri laikytų kariuome
nę užtikrinti savo tautiečiams 
teises.

Premjeras išreiškė viltį, kad 
greitai bus galima su JAV pa
sirašyti laisvos prekybos su
tartį. Jau rengiamas susitari
mas dėl investicijų skatinimo 
ir jų apsaugos.

A. Abišala, kalbėdamas apie 
seimo rinkimus, išreiškė viltį, 
kad esminių reformų pakeiti
mų nereikėtų laukti. Kvietė 
JAV verslininkus bendradar
biauti su Lietuva. Filadelfi
joje ir Baltimorėje premje
ras susitiko su Lietuvių bend
ruomenės atstovais.

Grįžęs Vilniun, žurnalistams 
premjeras pasakė, nors keičia
si abiejų kraštų vyriausybės, 
pavyko susitarti, kad JAV ir 
toliau teiks Lietuvai ekono
minę pagalbą. Dovanai Lietu
va artimiausiu laiku gaus 200 
tūkst. tonų pašarinių kukurū
zų. Susitarta dėl galimybės 
žvejoti prie JAV krantų.

Lietuvos gynyba
Paskutiniame Aukščiausio

sios tarybos posėdyje vienbal
siai buvo priimtas vienas svar
biausių krašto gynybos doku
mentų — Lietuvos respublikos 
kariuomenės atkūrimo aktas.

Gynybos ministeris A. Butke
vičius, supažindindamas tary
bos narius su šiuo aktu, pažy
mėjo, kad sudarytos pagrindi
nės krašto apsaugos struktū
ros. Tik penktoji dalis yra ka
rinė. Kitos struktūros turi 
veikti ir taikos metu: tai sie
nų apsauga, valstybinių pasta
tų, civilinės saugos ir gelbė
jimo tarnybos.

Per dvejus metus, pasak gy
nybos ministerio, užmegzta 
daug Lietuvos saugumui svar
bių ryšių su užsienio valsty
bėmis. Nustatyti geri santy
kiai su Vokietijos, JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos gyny
bos tarnybomis, o taip pat su 
Lenkija, Čekija, Slovakija ir 
Vengrija.

Svarbiu pasiekimu laikyti
nas Lietuvos-Rusijos susita
rimas, nustatant tvarkaraš
tį, dėl rusų kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos.

Lietuva už Bosniją
Lietuvos nuolatinės misijos 

prie Jungtinių Tautų praneši
mu, lapkričio 16 d. šios orga
nizacijos Saugumo taryboje 
pirmą kartą, ambasadoriaus 
A. Simučio pavestas, kalbėjo 
misijos patarėjas A. Gurec- 
kas. Jis pažymėjo, kad Lietu
vos vyriausybė susirūpinusi 
agresijos pasekmėmis prieš 
Bosniją-Hercegoviną. Serbų 
nuolatiniai užpuoliai, tra
giškos etninio valymo pasek
mės sudaro pavojingą paska
tą galimiems užpuolėjams vi
same pasaulyje.

Pasak Gurecko, skriaudžia
ma valstybė turi teisę gintis. 

AfA 
STASIUI GINČAUSKUI

mirus,
žmonai EUGENIJAI, Toronto Lietuvių namų val
dybos sekretorei dr. GINAI GINČAUSKAITEI, 
sūnui EDVARDUI, broliui BRONIUI Floridoje, 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime -

Toronto Lietuvių namų valdyba, 
administracija ir revizijos komisija

Saugumo taryba esanti už
draudusi bet kuriai buvusios 
Jugoslavijos valstybei tiekti 
ginklus. Tačiau teisė gin
tis priklausanti kiekvie
nai nepriklausomai valstybei. 
Jokia tarptautinė institucija 
negalinti šių teisių atimti ar 
jas varžyti, juo labiau, kai 
tokia institucija pati nesiima 
ginti užpultosios. Morališkai, 
teisiškai nepateisinama suriš
ti rankas aukai, kuri kovoja 
dėl savo gyvybės — kalbėjo 
Lietuvos atstovas.

A. Gureckas ragino Saugu
mo tarybą rimtai apsvarstyti 
galimybę — panaikinti Bosni- 
jai-Hercegovinai taikomą 
draudimą įsigyti ginklų, 
kad galėtų nors pati gintis 
nuo nuožmaus užpuoliko.

Reikalingi pakeitimai
Premjeras A. Abišala vy

riausybės darbą įvertino stip
riu trejetuku. Perduodamas 
savo pareigas busimajam mi- 
nisteriui pirmininkui, jis 
pasirengęs pateikti savo nuo
monę dėl kai kurių pradėtų 
darbų tęsimo ir klausimų 
sprendimo.

Reikėtų, pasak premjero, 
spartinti privatizaciją ir daug 
ką keisti žemės ūkio reformo
je. Į klausimą, ar nepavėluotas 
savų pinigų įvedimas, A. Abi
šala atsakė — litui dėl to ne
bus blogiau. Kol kas apyvarto
je neblogai laikosi ir lietuviš
kas talonas. Nutraukimas pa
ramos superkamai žemės ūkio 
produkcijai neturėtų skau
džiai atsiliepti vartotojams. 
Jų interesus ginsią antimono
polinis įstatymas, kainų regu
liavimas, pasiūla ir paklausa.

Jūrų pajėgos
Gynybos ministeris A. 

Butkevičius pasirašė įsakymą 
įsteigti Lietuvos karo laivų 
junginį flotilę, jos vadui R. 
Baltuškai suteikti komandoro 
laipsnį.

Iškilmingas vėliavų pakėli
mas numatomas gruodžio mė
nesį. Dar neseniai Lietuvos 
karinis laivynas turėjo ten
kintis keturiais sargybiniais 
kateriais ir vienu hidrografi
niu mokomuoju laivu.

Neseniai iš Rusijos Baltijos 
karinio laivyno nupirkti du 
karo laivai, tinkantys saugoti 
jūrinę Lietuvos sieną.

Prašo pagelbėti
Lietuvos vyriausybės nuta

rimu, įsteigtas Globos ir rūpy
bos fondas. Jo tikslas — teikti 
medžiaginę paramą labiausiai 
remtiniems asmenims: našlai
čiams, vienišiems invalidams, 
daugiavaikėms bedarbių šei
moms.

Globos ir rūpybos fondo ta
ryba kreipiasi į visus, ga
linčius finansiškai paremti 
vargstančius Lietuvos žmones.

Be daržovių
Didžiausia Lietuvos Vil

niaus šiltnamių įmonė “Vilin- 
ta”, turinti 26 hektarus žemės, 
šią žiemą daržovių neaugins, 
nes uždaryta šiltnamių šildy
mo sistema. Šiluma tiekiama 
tik gėlynams. “Vilintos” įmo
nė atleido 800 darbininkų.

Iš viso tokių įmonių Lietu
voje yra vienuolika. Jos už
ima 100 hektarų žemės plotą 
ir užaugindavo 14 tūkst. tonų 
daržovių. Dėl šildymo stokos, 
žiemos sniegas gali sugadinti 
šias įmones. J.A.

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).



Lietuvos kariai šią vasarą dalyvavo prieš vienerius metus Medininkuose žuvusiųjų prisiminime bei pagerbime
Nuotr. A. Petkevičienės

Trys lietuviai amerikiečių kolegijoje

Ekonominiai patarėjai Lietuvoje
Vilniaus ministerijose vyrauja senoji sovietinė atmosfera, kliudanti tiesimą tilto tarp 

Lietuvos ir Vakary ekonomijos

K. ASTRAVAS

Lietuva atgavo nepriklauso
mybę po pusės šimtmečio ko
munizmo vergijos, padariu
sios įtaką į kultūrą ir moralę. 
Ši vergija per trumpą laiką su
naikino komercinio gyvenimo 
raidą ir žemės ūkį su senomis 
išsivysčiusiomis tradicijo
mis. Ekonomijos dėsniai, kaip 
juos supranta Vakarai, čia ne
egzistavo ir nebuvo pripažin
ti, nes sovietų komandinė eko
nomika pati kūrė pagal savo va
dų norus ir laikinus poreikius.

Vienas aukštas Lietuvos eko
nomikos instituto pareigūnas, 
susidūręs su amerikiečių ir 
kanadiečių instruktoriais, at
vykusiais į Vilnių padėti per
siorientuoti į Vakarų ekono
miją, pasakė: “Mes turime pra
dėti studijuoti ekonomiją nuo 
nulio lygio”.

Tas pats ir su gyvybiniais 
projektais, kaip Mažeikių valyk
los - rafinerijos moderniza
vimas, naftos importo-eksporto 
terminalo išplanavimas, šių 
projektų statyba.

Apie šiuos projektus kalba
ma be rezultatu jau daugiau 
kdiį» dveji metai. Nesihaigian- 
čios diskusijos, pjautynės dėl 
vadovaujančių postų, intrigos 
nekvalifikuotų ir nieko nenu
simanančių vadovų privedė 
prie visiško chaoso. Visa ta 
nesąmonių procedūra buvo 
vykdoma pagal sovietines tra
dicijas.

Šių projektų vadovai dar iki 
šiol naudojasi iš komunizmo 
paveldėtais titulais. Autori
tetas, supratimas, ir žinoji
mas staiga ateina gavus pasky
rimą ar paaukštinimą. Šios hie
rarchijos žemesnieji ar paval
diniai automatiškai priima 
projekto vadovo “absoliutinę” 
kompetenciją. Tokią situaciją 
aš radau pirmą kartą atvykęs 
į Lietuvą 1992 m. birželyje ir 
ją palikau išvykdamas 1992 m. 
spalio 7 d.

Po metų situacija dar pablo
gėjo: premjerai neturėjo jo
kio intereso pakeisti seniai 
nusistovėjusias tradicijas, nes 
tokioje aplinkoje, kurioj jie 
užaugo, jautėsi saugiausia. 
Bet koks posūkis sudarytų 
jiems nepatogumų ir karjeros 
netrikumų. Dėl šios priežas
ties jie mėgo tokią tvarką: bu
vo apsupti jų pačių pasirink
tų senosios tvarkos šalininkų.

Tad nenuostabu, kad tarp 
Lietuvos ir Vakarų yra praraja 
be tilto, be kurio ryšys su Va
karais yra neįmanomas.

, MEDELIS CONSULTING
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 įmanomų laikų. • Iš mūsų valiutinės sus
kaites Vilniuje išmokam paramų 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 įšiltus kraštus parūpinam bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Pagal pageidavimą paruošiam keliones įvairiomis trasomis 
su vienu persėdimu: per Kopenhagą, Frankfurtą, 
Londoną, Berlyną, Ciurichą, Vieną, Varšuvą.
Dar ne per vėlu: TORONTAS - VILNIUS ir atgal.......nuo $949
Jūsų svečiams iš Lietuvos.............................................nuo $849
Teiraukitės ir apie bilietų išpardavimą ............................ $799

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Pirmi tilto statybos pionie
riai atvyko į Lietuvą tuojau 
po nepriklausomybės paskel
bimo. Jų didelė dalis nusivy
lė, nepakėlė minėtų sąlygų ir 
išvyko namo. Tie, kurie pakėlė 
sunkias bendradarbiavimo są
lygas ir apsiprato su jomis, 
prisijungė prie naujai atvyku
sių, dirba patarėjais įvairio
se įstaigose ir pramonės įmo
nėse. Juos galima sugrupuoti:
1. vietiniai lietuviai; 2. užsie
niečiai nelietuviai; 3. užsienio 
lietuviai - a) JAV, Kanados, 
Vakarų Europos, b) tarptauti
niai konsultantai-patarėjai su 
tarptautine patirtimi.
1. Vietiniai lietuviai.

Dabartiniu metu vyriausy
bės patarėjai visais klausimais 
daugiausia yra vietiniai lietu
viai, paskirti premjero nuožiū
ra, nebūtinai kvalifikuoti, nes 
nepotizmas ir tebesantys se
nos ideologijos ryšiai yra pa
grindas gauti darbui.

Sunku įsivaizduoti kūrybin
gą darbą susiduriant su šiais 
“ekspertais”, atlaikiusiais ko
munistinį smegenų plovimą gy
venant komandinėje ekonomi
joje. Jiems įgimta“ disciplina, 
suformuotas paklusnybės cha
rakteris. Jie yra pritarėjai, 
lojalūs pakištai premjero nuo
monei, kuri nebūtinai yra lo
giška ir naudinga valstybei. 
Šitokio tipo individai vyrau
ja ne tik vyriausybėje, bet ir 
ministerijose. Jei ši patarė
jų grupė nebus performuota į 
pilna žodžio prasme patarėjus, 
augantis chaosas perims se
kančias vyriausybes, ves į vi
sišką krašto ekonomijos suiri
mą, socialinius neramumus.

Su nustebimu tenka konstan- 
tuoti, kad iki šiol vyriausybės 
pareigūnų sąraše yra net že
miau 20 metų amžiaus patarė
ja. Kita patarėja, kiek vyres
nė, tvarkė protoko reikalus, 
organizuodama užsienio diplo
matų ir aukštų pareigūnų pri
ėmimą. Tad nereikia stebėtis, 
kad pvz. diplomatiniai santy
kiai su Kuvaitu pašlijo. Neko
kioje draugiškumo dvasioje vy
ko priėmimas Jemeno atstovų, 
atvykusių užmegzti diplomati
nių ir prekybos ryšių. Jei ir 
kitos vyriausybės taip tvarky
sis, tai rezultatai gali būti la
bai liūdni - galima netekti už
sienio atstovybių palankumo 
panašiai, kaip Italijos amba
sados.

2. Užsieniečiai nelietuviai.
Paveikiausi patarėjai, ga

lintys daugiausia padėti Lie-

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

tuvai, yra pensininkų amžiaus, 
bet dar dirbantys, galintys ne
mokamai talkinti - teisininkai, 
ekonomistai, bankininkai, in
žinerijos projektų vadovai ir 
panašūs profesionalai.

Tokių žmonių pagrindinis 
motyvas yra labdarinis. Jie 
gali dirbti už išlaikymą, t.y. 
pastogę ir maistą, keletą mė
nesių. Jų atlyginimas tai asme
ninis pasitenkinimas savo dar
bo sėkme.

Aš esu dirbęs septyniose ša
lyse patarėju, tad tuos žmones 
ir jų jausmus gerai suprantu.

Su norais padėti Lietuvai 
1918 m. atvyko šveicaras Jo
seph Eret. Sunkiose sąlygose 
dirbdamas jis pamilo šį kraš
tą ir sukūrė lietuvišką šeimą.

Norėčiau paminėti kaip pa
vyzdį pasaulinio masto pata
rėją auklėjimo srityje - John 
Dewey, amerikietį. Po Pirmojo 
pasaulinio karo jo dėka Japo
nijoje ir Turkijoje buvo visiš
kai pakeista auklyba, sukurta 
nauja ekonomijos sistema. Pa
našių planų reikia ir dabar
tinei Lietuvai.
3. Užsienio lietuviai.

Tuoj po nepriklausomybės 
paskelbimo atvyko Lietuvon 
jų nemažai padėti atsistaty
ti. Dauguma jų profesionalai 
įvairių sričių su kvalifikaci
jom ir patyrimu. Nusivylę vi
sam laikui grįžo į savo gyvena
mus kraštus, negalėdami pa
kelti komunistinės dvasios, 
nesiskaitymo, brutalumo, ne
norėjimo kooperuoti, įgimtos 
klastos ir bendros kalbos ne
suradimo.

Čia noriu priminti nuomonę 
vieno prancūzo žurnalisto, pra
leidusio Vilniuje kelis mėne
sius ir parašiuso knygą. Jis sa
ko: praraja tarp lietuvių ir Va
karų gali trukti 20 ar daugiau 
metų, kai bus galima su jais 
kaip lygiais kalbėti.

Aš tai pats per savo keturis 
apsilankymus Vilniuje paty
riau ir esu prancūzo nuomonės.

Atvyksta nemažai tautiečių 
iš JAV, Kanados, Europos, no
rinčių greitai pralobti, ne
siskaitant su priemonėmis ir 
nepripažįstant jokios mora
lės. Tai tituluoti žmonės, ge
rai apsirengę su gera iškalba. 
Susitikus visada kalba apie 
jų vykdytus projektus Irane, 
Tailandijoje ar kitur, bet vė
liau paaiškėja, kad jie yra tik 
pripūsti oro balionai. Kadangi 
Energetikos ministerijos ži
nioje yra didžiuliai valstybės 
projektai, lietuviškai sakant 
pilnos ėdžios, tai jau iš anks
to prasideda rungtynės dėl 
vietos.

Red. prierašas. Prie šio 
straipsnio autorius yra atsiun
tęs redakcijai ilgą paaiškini
mą, liečiantį Mažeikių valyk
los ir naftos terminalą Klaipė
doje. Jame autorius įrodinėja, 
kad minėto terminalo statyba 
Klaipėdoje, iškertant Girulių 
mišką, yra Lietuvai nepriim
tina: užterš visą tą sritį, su
naikins turizmą, sudarys pavo
jų Klaipėdos miestui iškirtus 
Girulių mišką, saugantį mies
tą nuo keliaujančio smėlio. Be 
to, Rusija Klaipėdos termina
lą privers panaudoti savo tiks
lams - naftos eksportui į Va
karus. Geriausia išeitis Lietu
vai susitarti su Latvija dėl pa
sinaudojimo jos terminalu 
Ventpilyje.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

Šiems mokslo metams į Kali
fornijoje veikiančią Šv. Tomo 
Akviniečio Santa Paula kolegi
ją filosofijos studijuoti iš Lie
tuvos atvyko trys studentai: 
Gintautas Vyšniauskas, Vytau
tas Adomaitis ir Žygintas Bin
kis. Jiems pilnas stipendijas 
(mokslą, butą, maistą) parūpi
no tos kolegijos bibliotekos 
vedėja Viltis Jatulienė. Šia 
proga plačiau apie juos para
šė John Holecek “The Tidings” 
laikraščio 1992 m. spalio 30 
d. laidoje.

Trumpai paminėtas Lietuvos 
išsilaisvinimo procesas ir po 
to gana išsamiai apibūdinti 
visi trys jaunuoliai, susidomė
ję laisvai savarankiškomis stu
dijomis iš galimai pirmųjų šal
tinių, kurie prieinami Vakarų 
kultūrai.

Gintautas Vyšniauskas, am
žiumi vyriausias iš tos triju
lės, jau Leningrado universi
tete 1981 m. buvo įsigijęs filo
sofijos bakalauro laipsnį. Jis 
papasakojo, kad pažinti daly
kus, kokie jie iš tikrųjų yra, 
nebuvę lengva komunistų val
domoje Lietuvoje. “Paskutinė
je gimnazijos klasėje, - pasa
koja Gintautas, - aš pradėjau 
abejoti. Klausimas buvo: esu 
aš kvailys, ar komunizmas - 
kvailystė. Pirmiausia galvo
jau, kad aš negaliu suprasti 
valdžios ir komunistų parti
jos, nes buvau per jaunas ne
subrendėlis. Bet po to įgijau 
daugiau gyvenimo patyrimo, ir 
tos abejonės išsisklaidė; pra
dėjau pastebėti, kad įrodinėji
mai dėl kvailysčių krypo į ki
tą pusę”. Ta patirtis jam kai
navusi, nes jis turėjęs gyven
ti ir dirbti toje sistemoje, ku
rią dabar vadina blogybe. “Be
veik buvo neįmanoma išlikti 
švariu ir išlaikyti neiškreip
tą dvasią”. 1982 m. Gintautas 
skaitęs šv. Tėvo Leono XIII- 
tojo encikliką “Rerum nova- 
rum”. Taipgi vėliau per Lenki
ją gavęs ir popiežiaus Jono- 
Paulius II-jo “Laborem exer- 
cens”. Skaitydamas jis jautęs, 
kad šitose enciklikose atsklei
džiama teisingoji pažiūra į vi
suomenės prigimtį ir jos prob
lemas. Gintautas pasirinkęs 
šią kolegiją, nes joje yra ga
limybė gilintis į Šv. Tomo Akvi
niečio ir Aristotelio raštus. 
Bet jis ne vien studijų reika
lais čia atvažiavęs. “Aš noriu, 
kad mano sulaužyta siela būtų 
pagydyta. Kad tai įvyktų, reikia 
specialios aplinkos, paramos ir 
laiko”, - baigė savo pasakoji
mą Gintautas.

Vytautas Adomaitis, 20 me
tų amžiaus, taipgi čia atkelia
vo, nes nebuvo patenkintas fi
losofijos studijomis Vilniuje. 
Norėjęs skaityti originalius 
tekstus, o gaudavęs tik paruoš
tą informaciją, kurią rinkti la
bai įgrisę. Tiesa, jei būtų stu
dijas baigęs Vilniuje, surink
tų žinių krūvis gal būtų buvęs 
didesnis, negu tai gaunama Šv. 
Tomo Akviniečio kolegijoje, 
bet problema būtų buvusi dar 
ir ta, kad “nebūčiau galėjęs to 
niekur naudoti”. Čia mokomasi 

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 
LIETUVĄ.

Garantuotas patarnavimas.
Nemokamas paėmimas iš namų- 
greitas pristatymas.

Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 
Kanadoje tik per
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kaip pritaikyti dalykus, ku
riuos gerai pažįsti. Į klausi
mą, ko galima tikėtis baigus 
šią kolegiją, Vytautas atsakęs: 
“Aš noriu, kad šios studijos 
natūraliai suformuotų mano 
intelektą”. Į didžiuosius gy
venimo klausimus jis norįs 
žiūrėti tiesiai, ne per inter
pretaciją taip, kad jis pats ga
lėtų ką sukurti. Jei talento pa
kankamai būsią, jis tai ir pa
darysiąs.

Žygintas Binkis, pats jau
niausias iš trijų, baigęs gimna
ziją, buvo susidomėjęs mate
matika ir tiksliaisiais moks
lais. Jo klasės draugai aiški
nę, kad literatūra - tik mote
rims arba labai jautriems vy
rams. Pats nebuvęs labai jaut
rus, bet studijavęs literatū
rą, kad gautų gerus pažymius. 
Naujas gimnazijos mokytojas 
pakeitęs jo mąstyseną, širdį 
ir dvasią. Tai įgalinę pajusti 
literatūros jėgą. Toji patirtis 
“padėjo man giliau įžvelgti 
tarp eilučių viso to, ką buvau 
skaitęs. Kažkas manyje ėmė 
keistis, pradėjau kitaip gal
voti”. Keitimąsi pagreitinęs 
Amerikos aplankymas. Iki to 
laiko nesigilindamas priim
davęs sovietų kritikas apie 
JAV-bes, bet vėliau, kai visa 
tai savo akimis pamatęs, suki
lęs stiprus priešiškumas visam 
tam, kas jam buvo sakyta. “Da
bar, jei kas nors man sakys ge
ra ar bloga, pasilieku sau 
sprendimo teisę. Aš visa turiu 
pats pamatyti”, - kalbėjo Žygin
tas ir pareiškė, kad viena iš 
priežasčių, kodėl jis čia atsira
dęs - esanti stiprus noras dau
giau sužinoti apie katalikybę. 
“Dabar jau matau, kad esu ar
čiau tikėjimo negu buvau anks
čiau. Kai einu į šventovę, jau
čiuosi kažkaip pakeltas. Po šv. 
Komunijos jaučiu lyg būčiau 
susijungęs su Dievu, kuriam 
galiu kalbėti - ir aš esu tikro
je ramybėje. O mano Šv. Rašto 
pažinimas vis didėja. Anks
čiau jo niekada nebuvau skai
tęs; namuose mes jo ir netu
rėjome”, - pasakojo Žygintas.

Straipsnio autorius pastebi, 
kad K. Bendrijos įtaka moks
luose, tikėjime ir praktikoje 
turi 2000 metų istoriją, kuri 
baigsis amžinybėje. Tuo tarpu 
komunizmas Sovietų Sąjungo
je po 70 metų žlugo. Gintau
tas, Vytautas ir Žygantas tvir
tai atsistojo ant pamato, ku
ris nedreba.

Dar pažymėtina, kad šie trys 
jaunuoliai prelato J. Kučingio 
dėka gauna “Tėviškės žibu
rius”. Snk.

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 
i r
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Lietuvos karininkams, mirusiems vergy stovykloje Norilske prisiminti, pastatyto 
paminklo |rašai Nuotr. N. Geležauskaitės

Žalojama kalba Lietuvoje
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Birštone įvykusios “Lietuva- 
išeivija” konferencijos metu 
buvo nagrinėjami Lietuvos- 
išeivijos ryšių sustiprinimo ir 
abipusės pagalbos klausimai. 
Lietuvos pranešėjai džiaugėsi 
lietuviškojoje išeivijoje išliku
sia stipria lietuvybe, jos veik
la ir išlaikytomis lietuviškos 
kultūros vertybėmis ir išreiš
kė susirūpinimą jos išlikimu, 
nes išeivija visada turėsianti 
didelės įtakos į Lietuvos poli
tiką.

Siūlymų tarpe buvo skatina
ma siųsti lietuvius kunigus į 
Pietų Amerikos lietuvių para
pijas, o dr. Zalatorius savo kal
boje apie išeivijos ir Lietuvos 
kultūrinį bendradarbiavimą 
pabrėžė, kad išeivijos spaudai 
sustiprinti reikia siųsti redak
torius ir “stilistus” kalbai tai
syti.

Aišku, būtų naudinga išeivi
jos spaudai sulaukti jaunų re
daktorių iš Lietuvos, bet tenka 
labai abejoti Lietuvos spaudos 
“stilistais”. Pats dr. Zalatorius 
kalbėjo apie “disproporcijas”, 
vartodamas nelietuviškus prieš
dėlius, o Lietuvos spaudoje jau 
nebemokama taisyklingai var
toti neiginių. Štai ištrauka iš 
“Lietuvos ryto” rugpjūčio 18 d. 
laidos straipsnio, kuriame ap
rašomas jaunimo teatro sezono 
atidarymas: “Galbūt kitų, la
bai svarbių Lietuvai klausimų 
aptarė suvažiavimas, bet...” 
Ar neturėtų būti “labai svar
bius klausimus”, nes veiksma
žodis “aptarti” reikalauja gali
ninko, ne kilmininko linksnio? 
Arba “neaptarė ko” — klausi
mų. O gal buvo praleistas žo
dis “daug”? Tame pačiame 
straipsnyje kalbama apie “vie
nos struktūros kiršinimą prieš 
kitą”. Svetimžodžiai rėžia akį, 
kai rašoma apie “konsultaci
nį”, ne “patariamąjį” seimą, 
ieškoma kelių į “kosmosą”, 
nors iš straipsnio aiškėja, kad 
kalbama apie erdvės skry
džius.

Viename Vilniaus restorane 
uogienė vadinama “džiame” 
(“jam”?), nes, anot patarnauto
jos, uogienė yra “valgoma su 
šaukštu ir yra razinų, slyvų ir 
kitų virtų vaisių mišinys”, ku
ris kadaise buvo vadinamas 
kompotu. “Kompotas” esąs ne
lietuviškas žodis, bet “džia
me”???

Vilniaus universiteto menės 
tapo “olais” (lietuvių anglia

Mieli tautiečiai!
“Lietuvos aido”akcinė bend

rovė pradėjo leisti žurnalą, 
kokio Lietuvoje dar nebuvo - 
savaitinį iliustruotą žurnalą 
“VEIDAS”.

“VEIDAS” rašys apie tuos 
svarbiausius Lietuvos politi
kos, ūkio, kultūros, žmogaus 
gyvenimo įvylius ir reiškinius, 
kurie nepasensta per dieną.

“VEIDAS” Jums ne tik rašys apie Lietuvą, bet ir ją parodys. 
“VEIDĄ” Jūs gausite oro paštu kartą per savaitę. Prenumerata 
metams - tik 98 JAV doleriai arba ekivalentiškai kita valiuta.

Užsiprenumeruoti galima pas “Lietuvos aido” atstovus:
Amerikoje - Bronius Juodelis, 239 Brookside Lane Wilowbrook, 
Illinois 60514, USA, tel. (708) 986-1613. Kanadoje - Vytautas Skrinskas, 
116 Wincott Dr., Weston, Ont. M9R 2P6, Canada.
Australijoje - Algis Kabaila, 26 Jalanga Cres., Aranda Act, Australia 2614, 
tel. ISD (616) 253-2062, fax (616) 253-2063. Argentinoje-Aleksandras 
Artūras Mičiūdas, Saladillo 5585, Capital Federal, (1439) Argentina.

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

kasių kadaise vartotas “holas” 
— menė, salė”).

Kepyklų iškabos skelbia 
“konditoriją”, o užkandžių 
parduotuvės yra “gastronomi
jos”, o aš maniau, kad tai kuli
narijos menas...

“Lietuvos aido” skelbimuose 
“Lietuvos Respublikos kultū
ros ir švietimo ministerija in
formuoja, kad Rytų Lietuvoje 
yra dar laisvų darbo vietų mo
kytojams” ... Informuoja, bet 
nepraneša...

Skaitau kitame skelbime 
apie “marmuro grūdelių frak
ciją”, “suvirinimo tempus”. 
Kitur rašoma apie “identiškus 
straipsnius”, “emocijų kontro
liavimą” (ne jausmų tvardymą), 
“boilerinės įrengimą”, “Valsty
bės dotaciją” ir “mažoritarinę 
sistemą” (???). Ar nevertėtų 
Lietuvos žurnalistams pastu
dijuoti Jablonskį ar net padir
bėti išeivijos redakcijose, ku
riose dar apstu grynos lietuvių 
kalbos žinovų?

Giliai išgyvenau ir savo ro
mano “korektūros” nesąmones, 
kai viena Vilniaus leidykla, 
pažadėjusi išleisti mano roma
ną, man davė išspausdintą ko
rektūrą su prašymu ją peržiū
rėti ir pasirašyti. Skaitydama 
“korektūrą”, vietomis neatpa
žinau ištisų puslapių. Sakiniai 
sudarkyti, kai kurie esminiai 
žodžiai taip pakeisti, kad iš
kraipyta mintis, o mažamoks
lių ir giliai susijaudinusių vei
kėjų dialogai skamba kaip hu
manitarinių mokslo magistrų 
diskusijos. Mano romanas tapo 
panašus į žurnalistinį repor
tažą. Suprantu, kaip giliai bu
vo sukrėsta mūsų talentingoji 
rašytoja Birutė Pūkelevičiū- 
tė, perskaičiusi savo “Aštuo- 
nių lapų” romano “ištaisytą 
versiją”...

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428
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® LAISVOJE TEVYNEJE
TARPTAUTINĖ MUGĖ

1992 m. spalio 21 - lapkričio 21 
d.d. Vilniaus sporto rūmuose bu
vo surengta tarptautinė “Vokie
tijos rudens mugė-92”, kurion su 
savo gaminiais įsijungė apie 60 
įmonių iš Vokietijos, Danijos, 
Italijos ir kitų Europos šalių. 
Vienas pagrindinių mugės orga
nizatorių yra Vokietijos firmos 
“Primus” savininkas Kari Rey- 
nartz. Jis Vilniuje nori įsteigti 
savo firmos skyrių “Primus Bal- 
ticum”, kuris reklamines gami
nių parodas rengtų ne tik Lietu
voje, bet ir Latvijoje bei Estijo
je. 1993 m. Lietuvoje planuoja
mos penkios parodos: viena Klai
pėdoje ir keturios Vilniuje, skir
tos statybos pramonei, butų re
montui, automobiliams ir elek
trotechnikai. Mugėmis bei paro
domis siekiama ne tik gaminių 
pardavimo, bet ir partnerių 
bendrai gamybai.

PAMINKLAS MOKYTOJAMS
Senose Sudervės kapinėse, 

Vilniaus rajone, spalio 1 d. 
atidengtas paminklas Vilniaus 
žydų gete 1941-44 m. žuvusiems 
mokytojams. Atverstos knygos 
paminklo autorius - Vytas Nali- 
vaika. Originalios formos pa
minklas ten pastatytas Vilniaus 
žydų mokyklos, muziejaus bei ki
tų rėmėjų aukomis. Žydų mokyk
los direktorius M. Jakobas ati
dengimo dalyviams priminė sa
vo tautos istorijų, jos tragediją 
II D. karo metais, daug Vilniaus 
gete žuvusių mokytojų. Atiden
giant paminklą moksleivių tėvų 
vardu kalbėjo Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos atstovas E. 
Zingeris, Lietuvos pedagogų 
draugijos tarybos pirm. prof. dr. 
J. Vaitkevičius, gete kalinta F. 
Brancovskaja. Mirusiems skirtą 
“Kadišo” maldą sugiedojo iš Iz
raelio atvykęs švietimo ministe
rijos atstovas Ben-Cionas Mela- 
medas.

“AUKSINIS DRAKONAS”
Vilniuje rugsėjo 29 d. buvo 

atidarytas 40 vietų turintis pir
masis kinietiškų patiekalų res
toranas “Auksinis drakonas”, 
priklausantis bendrai akcinei 
Lietuvos ir Kinijos bendrovei. 
Ją sudarė anksčiau “Komunaru” 
vadinta valstybinė Lietuvos 
staklių gamykla ir privati Ki
nijos firma. “Auksinis drako
nas” turi ir keliolikai svečių 
skirtą pokylių salę. Jis bus at
daras nuo 11 vai. ryto iki vidur
nakčio. Lankytojų lauks tik ki- 
nietiški patiekalai. Pasiūlai nu
matomi 3-4 valgių rinkiniai, tu
rėsiantys apie šešis patiekalus, 
šiuo metu kainuosiantys kelis 
šimtus rublių. Užsimokėti bus 
galima ir užsienio valiuta. Pa
tiekalus paruoš pagal sutartį iš 
Kinijos Vilniun atvažiavę virė
jai. Mėsa bus perkama Lietuvo
je, o prieskoniai bei kiti prie
dai atsivežami iš Kinijos.

KEIČIASI TIK PAVADINIMAI
Tokią antraštę pranešimui 

apie Lietuvos muziejų pertvar
kymą pasirinko “Atgimimas”, 
lapkričio 2 d. laidoj rašantis: 
“Prieš pora metų nemažai disku
tuota, ką veikti su buvusio Revo
liucijos muziejaus patalpomis. 
Rengti čia dailės ekspozicijas 
ar kurti tautos istorijos muzie
jų? Diskusijos pasibaigė 1991 
m. sausio 13 d., kai Lietuvos Vy
riausybė priėmė nutarimą įkurti

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

Gregorian
Associate Broker

Namų pirk! o 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 

Valstybės muziejų ir jam laiki
nai skirti likviduojamo revoliu
cijos muziejaus pastatą. Nutari
me taip pat buvo pažymėta, kad, 
suradus nuolatines patalpas, bu
vusiuose Revoliucijos muziejaus 
rūmuose įsikurs šiuolaikinio 
meno galerija. Praėjusią savai
tę vėl iškilo Valstybės muzie
jaus problema. Žurnalistai buvo 
pakviesti į spaudos konferenci
ją, kurioje Valstybės muziejaus 
direktorius H. Paulauskas pra
nešė susirinkusiems, kad Kultū
ros ir švietimo ministerija, pri
sidengdama reorganizavimu, no
ri šį muziejų sunaikinti. Kon
ferencijoje dalyvavę Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos, 
Laisvės lygos atstovai karštai 
reagavo į tokius ministerijos 
sprendimus, reikalavo neliesti 
muziejaus...”

ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS
Jam skiriama antroji prane

šimo dalis, kurioje rašoma: “Ar 
tikrai kėsinamasi į Valstybės 
muziejų ir kas nori užimti tas 
nelemtas buvusio Revoliucijos 
muziejaus patalpas, kurios, 
šiaip ar taip, tik laikinai buvo 
skirtos dabartiniams šeiminin
kams? Atsakymą į šiuos klausi
mus galima rasti Kultūros pali
kimo studijų centro išvadose. Iš
analizavęs Lietuvos muziejų 
tinklo struktūrą ir muziejinin- 
kystės poreikius, centras pasiū
lė Kultūros ir švietimo ministe
rijai Valstybės muziejų sujung
ti su Istorijos ir etnografijos 
muziejumi, dalį Valstybės mu
ziejaus fondų perduoti ką tik bu
vusiuose KGB rūmuose įkurtam 
Genocido aukų muziejui. O kita 
dalis eksponatų liks Istorijos ir 
etnografijos muziejui. Būtent 
buvusiuose Revoliucijos muzie
jaus rūmuose įsikurs paskuti
niųjų istorijos laikotarpių eks
pozicija. Tad viskas, kas sukaup
ta, nežūsta. Keičiasi tik pava
dinimas”.

KALĖDINĖ REKLAMA
Vilniuje, Šiauliuose, Klaipė

doje, Alytuje ir Varėnoje rude
nį buvo atidarytos prancūziš
komis prekėmis aprūpintos par
duotuvės “Iki”. Prekystaliai, 
pilni spalvingų prekių, vilioja 
ne tik užsienio valiutos turin
čius pirkėjus, bet ir smalsuolius 
su rublius pakeitusiais lietuviš
kais talonais. Turintys užsienio 
valiutos “Iki” krautuvėse gali 
įsigyti avalynės, drabužių, įvai
rių maisto gaminių ir gėrimų. 
Kai kas, matyt, siekiant rekla
mos, parduodama ir už talonus. 
Kalėdine reklama padvelkė 
prancūziškųjų “Iki” krautuvių 
organizatorių nutarimas spalio 
22-23 d.d. surengti jų pavėluo
tas “krikštynas”. Lankytojams 
buvo pasiūlyta tomis dienomis 
įmesti į loterijos urnas korte
les su savo pavarde, adresu ir 
telefonu. Laimėtojų traukimas, 
suvežus visų “Iki” krautuvių 
urnas su lankytojų pavardėmis, 
įvyko spalio 23 d. vakarą Vilniu
je, “Bočių” restorane. Pagrin
diniu laimėtoju tapo vilnietis 
Andrius Jonaitis. Jis buvo su
rastas ir tą patį vakarą atvež
tas “Bočių” restoranan. Tada 
paaiškėjo, kad A. Jonaičio ir jo 
žmonos laukia nemokama kalė
dinė kelionė Paryžiun ir 300 JAV 
dolerių. Kiti du loterijos laimė
tojai buvo apdovanoti knygomis 
ir prancūzišku šampanu, y. j<St.

615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

The . MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)

(416) 333-3500

RF/MKK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

Toronto “Gintaro” ansamblio orkestras EVELINOS PETRAUSKAITĖS ir MARK 
HAROLD HARRIS vestuvėse. Iš kairės: Rūta Milkienė, Inga Pivoriūtė, Algir
das Stulgys, Valdas Ramanauskas, Teodoras Pabrėža Nuotr. R. Vilienės

Jaunavedžiai MARK HAROLD HAR
RIS ir EVELINA PETRAUSKAITĖ

London, Ontario
SUTUOKTUVĖS. Toronte, Sunny- 

brook medicinos centro nuosavy
bėje ir to vardo parko aplinkoje 
esančioje sodyboje Vaughan Estate 
rugsėjo 6 d. EVELINA PETRAUS
KAITĖ, londoniečių Gražinos ir 
Edmundo Petrauskų duktė, susi
tuokė su MARK HAROLD HARRIS, 
montrealiečių Norman ir Alice 
Harris sūnumi. Vedybines apei
gas atliko kun. Harry Hall, SJ, 
įjungęs abiejų jaunųjų religines 
tradicijas ir iškalbiai priminęs 
Šv. Rašto tiesas, tiek jungtuvių, 
tiek pokylio maldos metu.

Jaunąją Eveliną lydėjo jos se
suo Kristina Petrauskaitė-Brevver 
iš Londono ir jos abu tėvai. Jau
nojo palydovas buvo jo vieninte
lis brolis Martin Harris iš Los 
Angeles, Kalifornijos. Brolio 9 
metų dukrelė Lily asistavo gėlių 
nešėja. Šv. Rašto ištraukas skai
tė jaunosios motina. Iš jaunojo 
pusės apeigų metu kalbėjo tėvas.

Jungtuvės įvyko medžių ir pa
krantės balkono apsuptoje Vaug
han Estate sodybos aikštelėje. 
Čia, pusvalandžiu anksčiau, sve
čiams renkantis, lietuviškas tau
tines melodijas grojo tautiniais 
drabužiais pasipuošęs penkių as
menų Toronto “Gintaro” ansamb
lio orkestras. Pro jaunuosius, tė
vus ir palydovus, prie įėjimo į 
šaunias Vaughan Estate patalpas, 
sukviestus svečius pasitiko forte- 
piono muzika.

Pokylis, kurio metu buvo pabrėž
tos Evelinos ir Haroldo kultūri
nės, tautinės ir religinės tradi
cijos, vyko puošniose, su atitin
kamu patarnavimu Vaughan Esta
te patalpose, dalyvaujant gimi
nėms ir draugams ne vien iš Ka
nados, JAV, bet ir iš Lietuvos. Va
karienę laimino jėzuitas kun. Har
ry Hall ir jaunojo dėdė Sam Laza
rus. Liejosi kalbos, gražūs sveiki
nimai iš tėvų, Evelinos močiutės 
Adelės Petrauskienės, perteikti 
jos kito sūnaus Vytauto-Kazio, ir

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- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real į ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' i

(Esu “Union Gas” /įį\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

draugų, negalėjusių atvykti, tos
tai ir abiejų jaunavedžių padėkos.

Ritmingos muzikos nuotaikoje, 
menėje grojo pietų amerikietiš
ko stiliaus “Memo Acevedo” sep
tynių asmenų orkestras. Kvie
čiant jaunuosius bučiniams vie
toje įprasto indų beldimo, Lon
dono “Pašvaistės” choristai, ku
rių tarpe abu Evelino tėvai, su 
torontiečiais ir kitais lietuviais, 
skambiai vedė lietuviškas dainas. 
Buvo duetų ir net solo pasirody
mų. Nenusileido ir angliškai bei 
kitomis kalbomis iškilmės svečiai 
savo dainomis.

Vieno mėnesio povestuvinei 
kelionei jaunieji išvyko į Graiki
ją ir Egėjaus jūros graikų salas. 
Abu gyvens ir dirbs Toronte.

VIKTORIJOS LIGONINĖJE 1992 
m. lapkričio 7 d. mirė EMMA BY- 
RIENĖ, 87 metų amžiaus, Antano 
M. Byro našlė, prieškarinės imi
gracijos ateivė. Paliko liūdinčią 
seserį Sofiją Pajuodienę, gyvenan
čią Londone ir brolius - Praną, 
Igną ir Juozą Šulius. Pašarvota 
buvo Needham Funeral Home ir 
palaidota lapkričio 10 d. Wood
land kapinėse. Laidotuvių apei
gas atliko Šiluvos Marijos šven
tovės klebonas kun. K. Kaknevi
čius. Po laidotuvių ten dalyva
vę eismo nelaimėje buvo sužeisti 
londoniečiai Aleliūnai. K.

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI IR IŠREIKŠDA

MI UŽUOJAUTĄ giminėms ir arti
miesiems, Kanados lietuvių fondui 
a.a. Birutės Stonkienės atminimui 
aukojo: $50 — Z. A. Stanaičiai; $30 
- L. E. Klevai, A. Mingėla; $25 - J. 
G. Kažemėkai, B. Grinius; $20 - J. 
M. Stankai, J. E. Bajoraičiai, J. G. 
Krištolaičiai, Ig. Varnas, S. V. 
Panavai, J. R. Piciniai, V. Keži- 
naitis; $10 - G. A. Repčiai, K. S. 
Karaškos, P. M. Šiuliai, J. R. Jur- 
gučiai, V. G. Kairiai; a.a. Vytauto 
Mačikūno atminimui: $25 - J. G. 
Kažemėkai. Juozas Andrukaitis 
papildė savo įnašą fonde, paau
kodamas $350.

Padėka už aukas. KLF
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

įgaliotinis Hamiltone kviečia ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietu
vius švenčių proga prisiminti sa
vo artimuosius ir jų atminimą įam
žinti fonde. Taip pat švenčių pro
ga papildyti savo įnašus, o kurie 
dar nėra fondo nariai, kviečiami 
įsirašyti, pradinis įnašas - $100. 
Visos aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių pajamų mokesčių. Auko
dami Kanados lietuvių fondui, pri
sidėsite prie lietuviškos kultū
ros išlaikymo išeivijoje, parem- 
site lietuvišką švietimą ir jauni
mą. Iki šiol šis fondas išleido per 
700.000 dol. lietuviškiems reika
lams. Visais fondo reikalais galite 
kreiptis į J. Pleinį, Hamiltono apy
linkės įgaliotinį, tel. 549-5372. Au
kos fondui priimamos sekmadie
niais prieš ir po pamaldų Jaunimo 
centre.

HAMILTONO LIETUVIŲ ME
DŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 
klubas Giedraitis š.m. gruodžio 
19, šeštadienį, 6.30 v.v. Aušros Var
tų parapijos salėje rengia prieš
kalėdinį laimės ratą. Klubo valdy
ba kviečia visus tautiečius parem
ti klubo veiklą savo dalyvavimu 
ir tuo pačiu laimėti vertingų lai
mikių. J.P.

LIETUVOS VAIKŲ PAGALBAI, 
prisimindami lakūną a.a. Leonar
dą Žilvytį, tragiškai žuvusį lėktuvo 
nelaimėje prieš vienerius metus, 
aukojo: $25 - M. D. Jonikai, J. E. 
Bajoraičiai, J. T. Povilauskai, A. F. 
Povilauskai; a.a. Elzbietos Tik- 
nienės atminimui aukota $20; Ha
miltono medžiotojų ir žūklautojų 
klubas Giedraitis aukojo $100; J. 
Skaistys - $20.

Nuoširdi padėka.
Labdaros grupė Pagalba 

Lietuvos vaikams

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS AT PIRMININKUI 

V. LANDSBERGIUI PASIŲSTAS 
ŠIS PADĖKOS LAIŠKAS.

Nuoširdžiai AČIŪ Jums už Jū
sų nepaprastai didelį įnašą mūsų 
tautos kovoje už Nepriklausomy
bės atstatymą, net savo gyvybę 
statant į pavojų. Tai pasiliks ge
riausiu pavyzdžiu sekančioms lie
tuvių kartoms ginant Lietuvos 
reikalus.

Dėkojame ir Jūsų vienmin- 
čiams, kurie Jums vieningai pa
dėjo įgyvendinti užsibrėžtus tiks
lus.

Su gilia pagarba lenkiame gal
vas mūsų žuvusiems už Tėvynę ne
lygioje kovoje su priešu. Jų auka, 
be abejonės, labai prisidėjo prie 
Nepriklausomybės atkūrimo.

Aukščiausios Tarybos Pirmi
ninke, nemirtingu paminklu pa
siliks Jūsų ir bendradarbių sukur
ta Lietuvos respublikos konstitu
cija, kuri paduoda ateities gaires 
mūsų tautai.

Tikimės, ponas Landsbergį, kad 
likimas lems Jums ir toliau akty
viai dalyvauti mūsų tautos poli
tinėje raidoje. Visagalis tesaugo 
ir savo palaima telydi Jus ir tuos, 
kurie nuoširdžiai dirba Lietuvos 
gėrovai.

Mes visada su Jumis!
St. Catharines lietuviai,

Kanada, 1992.XI.10
GRAŽIAI PAMINĖTI mirusieji 

Vėlinių išvakarėse mūsų jaukioje 
šventovėje. Buvo uždegta žvakutė 
kiekvienam šiais metais mirusiam 
parapijiečiui ir a.a. Vytautui Ma- 
čikūnui.

ĮVYKO TRUMPAS VISUOTINIS 
bendruomenės susirinkimas. Pra
nešimą padarė pirm. Juozas Vyš
niauskas, grįžęs iš Toronto, kur 
KLB valdybos veikėjai aptarė ne
linksmą padėtį porinkiminėje Lie
tuvoje. Jonas Lianga, suorganiza
vęs protesto parašų rinkimą prieš 
sovietų okupacinės kariuomenės 
buvimą Lietuvoje, ragino susirū
pinti Lietuvos konstitucija. Kor.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Detroito lietuvių klubas, vado
vaujamas Stefos Kaunelienės, 
1992 m. spalio 16-18 d. dalyvavo 
tarptautinėje mugėje Mičigano 
Southfielde. Lietuvių skyrius 
turėjo gintarinių papuošalų, au
dinių, knygų, lietuviškų lipinu- 
kų, garsajuostės kasečių ir suve
nyrų. Mugės lankytojai ypač do
mėjosi Antaninos Jonynienės 
margučiais, iš gintaro ir šiaude
lių sukurtais paveikslais.

Vėlinių apeigos Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje šį kartę buvo 
perkeltos Visų Šventųjų sekma- 
dienin lapkričio 1 d. Prie Šv. Ka
zimiero kapinių steigėjų pa
minklo garbės sargybai išsirikia
vo A. Paukštės vadovaujami Vy
tauto Didžiojo rinktinės šauliai 
ir šaulės. Religinėje dalyje kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
filosofiškai ir poetiškai aptarė 
mirtį. Pasauliečių vardu kalbė
jęs Algis Regis priminė pas lie
tuvius įsigalėjusią tautinę-reli- 
ginę tradiciją, liečiančią gyvų
jų bendravimą su mirusiais. 
Tautinių gėlių vainiką prie pa
minklo padėjo kapų sklypų savi
ninkų atstovė Vera Valinskie
nė su jaunimo atstovu Petru Va
linsku. Paulinos Šukytės ir Sta
sio Valinsko uždegtos Vėlinių 
žvakės liepsnelę palaimino kun. 
V. Bagdanavičius, MIC. Dėl šal
to vėjo ir lietaus kapinėse susi
rinko nedaug šios tradicinės iš
kilmės dalyvių. Jie sugiedojo 
giesmę “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himną.

Čikagos tautinių šokių ansamb
lis “Grandis”, vadovaujamas Ire
nos Smieliauskienės, viešėjo 
Lietuvoje 1992 m. liepos 10-29 
d.d. Viešnagės įspūdžiais buvo 
pasidalinta rugsėjo 25 d. Tauti
niuose namuose surengtoje va
karonėje. Ją pradėjo programai 
vadovauti pakviestas Bronius 
Juodelis, primindamas, kad 
“Grandis” yra viena aktyviau
sių tautinių šokių grupių JAV. 
Dvidešimt aštuonerių metų lai
kotarpyje jon buvo įsijungę 809 
jaunuoliai, o dabar tebešoka 70. 
“Grandis” su tautinių šokių prog
ramomis yra aplankiusi Kana
dą, Australiją, Pietų Ameriką 
ir Lietuvą. Išvykoje į Lietuvą da
lyvavo 22 šokėjai, mokytojos Ire
na Smieliauskienė-Fabionovich, 
Dalia Bilaišytė ir Rėdą Pliūrie- 
nė, muzikas Audrius Polikaitis 
ir dr. Vilius Mikaitis. Viešnagės 
įspūdžiais dalijosi Vida Brazai- 
tytė, Karolis Žukauskas, Vikto
ras Puodžiūnas, Rima Polikaity- 
tė. Grandiečius globojo ir jų pa
sirodymus organizavo Vilniaus 
pedagoginio instituto ansamb
lis “Šviesa”, parūpinęs net ir 
kryžių, kurį “Grandis” pastatė 
Kryžių kalne. Gražius įspūdžius 
paliko apsilankymas Trakuose, 
Elektrėnuose, Kaune, Marijam
polėje, Telšiuose, Palangoje, 
Vilniaus Antakalnio kapinėse, 
kur yra palaidoti 1991 m. sausio 
13 d. prie Vilniaus televizijos 
bokšto žuvusieji Lietuvos lais
vės gynėjai, susitikimas su Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytautu Landsbergiu. Va
karonės dalyviams buvo parody
ta “Šviesos” atstovų pagaminta 
“Grandies” apsilankymo Lietu
voje vaizdajuostė.

Australija
Adelaidės ramovėnų skyriaus 

narių informacinio pobūdžio su
sirinkimas buvo sušauktas 1992 
m. spalio 4 d. Pirm. J. Bačiulis, 
padaręs skyriaus veiklos prane
šimą, dalijosi įspūdžiais iš du 
mėnesius trukusios viešnagės 
Lietuvoje. Jam su žmona teko 
lankytis Vilniaus šventovėse, 
Kaune dalyvauti Lietuvos ramo

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Wrp A j a „ LIETUVIŲ KREDITO 
L ZVLilXzY 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% 

asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “TaiKoje'

vėnų susirinkime. Po jo kalbėjo 
ir iš Lietuvos ką tik grįžęs ramo- 
vėnas B. Kryžanauskas, primin
damas nesklandumus įvairiose 
įstaigose, trūkumus jų darbe. 
Adelaidės ramovėnai susipaži
no ir su kitokiais Lietuvos vaiz
dais, kurie juos vertė susimąs
tyti.

Britanija
Skautišką savaitgalį Lietuvių 

sodyboje 1992 m. rugsėjo 18-20 
d.d. suorganizavo jaunieji vado
vai su savo talkininkais. Brolijai 
vadovavo s.v. P. Markevičius, se
serijai — vyresnioji skautė Z. Ži
linskaitė. Mišias 34 savaitgalio 
dalyviam atnašavo Lietuvių so
dybos kapelionas kun. A. Geryba. 
Po Mišių išklausyti vienetų pra
nešimai, aptarta tolimesnė skau
tų veikla, “Budėkime” leidimas, 
pareikšta padėka redaktoriui V. 
Keriui ir administratoriui J. Le- 
vinskui. Dėl lėšų stokos kalėdi
nį numerį sutiko išleisti Not- 
tinghame gyvenantis H. Gas- 
peras.

Mančesterio lietuvių klubą 
1992 m. rugsėjo 19 d. aplankė 
Bradfordo lietuvių “Vyčio” klu
bo suorganizuota ekskursija. 
Mat abu klubai eilės tvarka kas
met keičiasi apsilankymais. Toks 
bendravimas jau yra tapęs gra
žia tradicija. Šiemet ją teko pra
tęsti bradfordiškiams, prie ku
rių prisijungia ir kaimyniniame 
Boltone gyvenantys lietuviai. 
Viešnagėn į Mančesterio klubą 
atvyko 28 lietuviai, atsivežę ir 
svečią iš Klaipėdos. Jų laukė 
Mančesterio klube šeimininkių 
B. Kupstienės, M. Bernatavičie- 
nės, R. Navickienės su talkinin
ke O. Ramoniene paruoštos vai
šės. Mančesterio klubo pirm. A. 
Podvoiskis, pasidžiaugęs gražiu 
abiejų klubų bendravimu, “Vy
čio” klubo pirm. V. Gurevičiui 
įteikė iš Lietuvos atsivežtą ilgą 
lazdą. Ji, skirta nepriklausomy
bės atstatymui Lietuvoje, yra 
papuošta išdrožinėtais tauti
niais simboliais ir vienu žodžiu 
“ATGIMIMAS”- Už dovaną pa
dėkojo klubo “Vytis” pirm. V. 
Gurevičius. Tada DBLS Bolto- 
no skyriaus pirm. H. Vaineikis 
priminė, kad keitimasis svečiais 
su Mančesteriu buvo pradėtas 
Boltono lietuvių iniciatyva. Da
bar tą abipusį keitimąsi organL 
zuoja ir vykdo Bradfordo “Vytis” 
ir Mančesterio lietuvių sociali
nis klubas.

Italija
Vėlinių dienos vakarą Romos 

lietuviai susirinko Verano kapi
nėse pasimelsti už Romoje gyve
nusius ir mirusius tautiečius. 
Popiežiškosios Šv. Kazimiero ko
legijos koplyčioje Vilniaus ar
kivyskupas Audrys Bačkis Mi
šias koncelebravo su kolegijos 
rektoriumi prel. Algimantu Bart
kumi, vicerektoriumi prel. Kazi
mieru Dobrovolskiu bei kolegi
joje dirbančiais ir Romoje stu
dijuojančiais kunigais. Savo 
pamoksle arkiv. A. Bačkis kal
bėjo apie mirusius lietuvius, ku
rie ilsisi miestų, miestelių kapi
nėse, kaimų kapinaitėse. Jis 
taipgi priminė ir Lietuvos kan
kinius bei tremtinius, kurių kau
lai užkasti nežinomose vietose. 
Kai kurių jau niekas nė neatsi
mena. Šv. Kazimiero kolegijos 
koplyčioje yra palaidoti — vysk. 
Vincentas Padolskis (1904-1960), 
mons. Zenonas Ignatavičius 
(1909-1975), šiemet miręs mons. 
Vincas Mincevičius. Netoliese 
esančioje marijonų koplyčioje 
ilsisi vysk. Pranciškus Būčys 
(1872-1950), kun. dr. Juozas Vaiš
nora, daug prisidėjęs prie arkiv. 
Jurgio Matulaičio (1871-1927) 
paskelbimo palaimintuoju.

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
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Jaunimo sąjungos veikla
Spalio 25 d. Lietuvių centras 

atšventė 66 metų sukaktį su 
įdomia ir plačia programa. Dr. 
Jono Basanavičiaus rūmų salė
je susirinko per 100 svečių. 
Jaunimas iškilmingai įnešė Ar
gentinos ir Lietuvos vėliavas, 
publika giedojo abu himnus.

Programos vadovas Hektoras 
Survila perskaitė sveikinimus, 
gautus iš Lietuvos Kultūros 
ir švietimo ministerio Dariaus 
Kuolio, PLB pirm. Broniaus 
Nainio, Lietuvos deputatės R. 
Hofertienės, garbės konsulo 
Algimanto Rastausko ir Urug
vajaus, Lietuvių kultūros dr- 
jos pirm. Lidos Petrauskaitės- 
Olivera. Žodžiu sveikino V. Lu
gano apylinkės Rotary klubo 
pirm. G. Snaider, įteikdamas 
L. centrui specialią lentelę su 
įrašu, Susivienijimo pirm. A. 
Vezbickas, ALOST-bos pirm. 
J. Brazaitis, “Laiko” ir “Balso”, 
redaktoriai - kun. A. Steigvila 
ir Pr. Ožinskas, jaunimo pirm. 
L. Gaidimauskaitė.

Pradžiugino publiką jaunų 
mergaičių dainos grupė “Klai
pėda”, vadovaujama A. Gaidi- 
mauskaitės. Muzikinę dalį at
liko L. Vieraitytė ir N. Misiū
naitė su elektroniniais vargo
nėliais, E. Rinkevičiūtė su flei
ta. Moterų choras “Aušrinė”, 
vadovaujamas prof. H. Castro, 
padainavo keletą gerai harmo
nizuotų kūrinių, solistė S. Va- 
latkaitė-Lopez su N. Zavickai-

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

vuto teritorija. Pasirašyta su
tartimi Kanados vyriausybė 
įsipareigojo Nunavuto eski
mams už žemės teisių atsisa
kymą sumokėti 580 milijonų 
dolerių sekančių keturiolikos 
metų laikotarpyje. Ši suma su 
metinėmis palūkanomis fede
racinės Kanados iždui kainuos 
1,15 bilijono dolerių.

Papildomų pajamų Nunavu
to teritorija gaus už savo mine
ralinius išteklius. Administra
cinius reikalus tvarkys įvairias 
gyvenimo sritis apimančios 
bendros tarybos, kurias suda
rys gyventojų daugumą turin
tys eskimai ir federacinės Ka
nados vyriausybės paskirti at
stovai. Nunavutas, kaip ir kitos 
teritorijos, turės vietiniams 
reikalams demokratiškai ren
kamus savivaldybių narius.

Sustiprintos savivaldos dėka 
Nunavuto eskimai tikisi leng
viau išspręsti svarbiausias sa
vo socialinio gyvenimo prob
lemas, susietas su alkoholiz
mu, savižudybėmis, nenoru 
lankyti mokyklas. Pradinėms 
administracinėms eskimų Nu
navuto teritorijos išlaidoms 
reikės apie pusę bilijonų do
lerių, o vėlesnėms metinėms 
išlaidoms turėtų užtekti be
veik šimto milijonų dolerių.

Sutartą ir referendumu pri
imtą Nunavuto teritoriją da
bar turi patvirtinti Kanados 
parlamentas. Spėjama, kad mi- 
nisteris pirm. Brian Mulroney 
su savo ministerių kabinetu 
šį klausimą aptars 1993 m. pra
džioje, o kiek vėliau Kanados 
parlamente bus priimtas įsta
tymas, eskimų Nunavutą pa
skelbsiantis trečiąja Kanados 
teritorija. Šiai minčiai anks
čiau pritarė ir Kanados opozi
cinių partijų vadai, bet dabar 
jie gali pakeisti savo nuomo- 

KRYŽIŲ ŠVENTINIMO IŠKILMĖJE Gananoųue, Ont., 1992 m. rugsėjo 13 d. Iš kairės: Kingstono arkivyskupas, 
atlikęs šventinimo apeigas, vysk. P. BALTAKIS, trys kryždirbiai iš Lietuvos, padarę lietuviško stiliaus kryžius, 
sodybos savininkas J. P. REGINA Nuotr. VI. Plečkaičio

tės-Manhe piano palyda atliko 
įvairių dainų pynę. Tautinių 
šokių veteranų, “Spindulys” ir 
“Inkaras” ansambliai, vado
vaujami nenuilstamoj. Puliko, 
grakščiai pašoko “Gyvatarą”, 
“Dzūkų polką”, “Landytinį” ir 
“Jonkelį”. Artistams svečiai 
nesigailėjo katučių. L. centro 
pirm. J. Mičiūdas baigminia
me žodyje padėkojo visiems, 
specialiai pagerbdamas šios 
organizacijos veikėjus-vetera- 
nus: A. Kairienę, B. Survilą, 
Pr. Ožinską ir St. Džiugį. Links
moj nuotaikoj svečiai vaišino
si sumuštiniais, sausainiais ir 
vynu. INFOBIURAS pagamino 
šios šventės filmą ir pasiuntė 
į Lietuvą.

Spalio 24 ir 25 d.d. Argenti
noje balsavo 35 Lietuvos pilie
čiai, turintys pilietybės pažy
mėjimus. Šis skaičius yra žy
miai sumažėjęs, palyginus su 
praėjusiu referendumu, kuria
me balsavo 75 piliečiai. Sunku 
pasakyti, kiek lietuvių šiuo 
metu gyvena šiame krašte. Sa
vo laiku atvykusių iš Lietuvos 
buvo 30.000 ateivių, kurių įpė
diniai dėl įvairių priežasčių 
ir vietos sąlygų smarkiai nu
tauto. Rimta problema, verta 
visų dėmesio.

Artūras Mičiūdas 
NB: INFOBIURO tel. 601-0298, 
fakso - 601-0298 ir 312-3800, 
telex 23554 LITMI AR ir 27248 
ON OR AR. Ačiū.

nę, susilaukę pralaimėjimo 
spalio 26 d. referendume. Juk 
juo buvo atmesti konstituci
jos pakeitimai, nuolaidomis 
Kvebekui turėję atstatyti Ka
nados vienybę. Referendumas 
palaidojo ir Kanados indė
nams pažadėtą savivaldą. Juos 
dabar gali suerzinti eskimus 
savivaldon vedančios terito
rijos pripažinimas.

Politinių atbėgėlių Kanadon 
patikrinimą turėjo paspartinti 
1988 m. pabaigoje įvesta grei
tesnės apklausos programa. 
Pavėlavusi porą metų, kaina
vusi 40 milijonų dolerių dau
giau nei buvo numatyta, ji vis 
dėlto turėtų pasiekti užsibrėž
tą tikslą iki 1992 m. pabaigos. 
Mat jau buvo patikrinta 96.000 
politiniais atbėgėliais pasi
skelbusių nelegalių ateivių. 
Iki š.m. lapkričio pradžios 58% 
apklaustų asmenų buvo pripa
žinti politiniais atbėgėliais 
ir jiems leista pasilikti Kana
doje. Tokio pripažinimo nega
vo 42%. Iš Kanados jau buvo 
išvežta 20.000 šion sukčiauto
jų grupėn įtrauktų atvykėlių, 
o 13.000 pasislėpė ir pasiliko 
Kanadoje. Jie, matyt, tikisi su
silaukti amnestijos ir tapti le
galiais ateiviais.

Tokių antplūdis dabar yra 
prasidėjęs Niufaundlandijos 
Ganderio orauostyje, kur ku
ro pasipildyti nusileidžia ke
leiviniai Rusijos ir Kubos lėk
tuvai. Ganderyje dabar kas sa
vaitę pasilieka apie porą šim
tų tokių keleivių, pasiprašan
čių politinės globos. Šią grupę 
daugiausia sudaro rusai, mol
davai, kai kurių kitų buvusių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
žmonės. Jie skelbiasi politi
niais atbėgėliais, o iš tikrųjų 
tėra savanaudžiai avantiūris
tai, ieškantys lengvesnio gyve
nimo Kanadoje, nors dabar 
niekas jų nepersekioja sava
me krašte. V. Kst.

Kanados lietuviu bendruomenės XV-tosios krašto tarybos pirmoji sesija Toronte 1992 m. spalio 31 d. Priekyje (iš kairės) 
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirm. BRONIUS NAINYS, Lietuvos generalinis garbės konsulas Kanadai HARIS 
LAPAS ir KLB krašto valdybos narys JUOZAS KRIŠTOLAITIS Nuotr. J. Kuraitės-Lasienės

Lietuva ir išeivija - pagrindinis rūpestis
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos veiklos gairės

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, kaip demokra
tiškai išrinkta pasaulio lietu
vių išeivijos vadovybė, ryžda
masi tęsti 1949 birželio 14 pa
skelbtos Lietuvių chartos nu
rodytų uždavinių vykdymą, tik 
atsižvelgdama į Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą ir 
pritaikiusi juos prie naujų ap
linkybių bei sąlygų, savo ket- 
verių metų kadencijai skelbia 
tokias veiklos gaires.

1. Nekeičiamas Pasaulio lie
tuvių bendruomenės tikslas 
yra rūpintis lietuvių tautos, 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
išeivijos išlikimu bei gerove.

2. Iš anksčiau vykdomų dvie
jų pagrindinių uždavinių-Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo išeivijoje pirmasis 
pakeičiamas į pagalbą Lietu
vai, o antrasis lieka toks pat 
kaip ir buvęs. Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba vi
somis jėgomis ir turimomis 
priemonėmis uoliai stengsis 
tuos abu uždavinius vykdyti.

3. PLB valdyba pasilieka 
nuomonės, kad tauta tegali iš
likti ir geriausiai tapti tik su
siorganizavusi j savarankiš
ką valstybinę organizaciją, to
dėl remia 1990 kovo 11 atsikū
rusią Nepriklausomos Lietu
vos demokratišką valstybę ir 
jos demokratiškai išrinktą 
vadovybę. O tai reiškia, kad 
PLB valdyba nesieja savęs nė 
su kokia nors viena politine 
partija, grupe ar judėjimu, nei 
su kokia nors viena idėja bei 
pasaulėžiūra, nei su kokia nors 
viena religija. Jos veiklos pa
grindinis tikslas ir darbų at
rama yra Nepriklausoma Lie
tuvos valstybė ir už jos ribų 
gyvenančių tautiečių lietu
vybė.

4. PLB valdyba taip pat ma
no, kad ir išlaikymas tarp už 
Lietuvos valstybės gyvenančių 
tautiečių lietuvybės, kurią su
daro lietuvių kalba, būdas, 
kultūra, papročiai, tradicijos, 
tegali būti paveikūs tik visiems 
lietuviams susibūrus į vieną 
bendrą junginį, kur visi, nu
sistatę bendras veiklos gaires 
ir periodiškai jas įvertindami, 
persvarstydami bei pritaiky
dami prie laiko bei sąlygų, ga
lėtų kartu dirbti, bendrauti, 
bendradarbiauti, vieni kitiems 
padėti. O tokia jungtis kaip 
tik ir yra Pasaulio lietuvių 
bendruomenė.

5. Todėl savo kadenciją pra
dėdama, PLB valdyba kviečia 
visus už Lietuvos ribų gyve
nančius lietuvius jungtis į 
PLB šeimą per kraštų bendruo
menes bei kitus padalinius ir 
dirbti bendrą darbą, koordi
nuojamą bendros vadovybės, 

demokratiškai visų už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių 
išrinktos PLB valdybos, neatsi
sakant savo savarankiškumo ir 
suprantant, kad bendradarbia
vimas gali būti pagrįstas tik 
bendruomeniško solidarumo 
principais, tolerancija ir abi
pusiu sutarimu.

6. PLV valdyba, visomis jėgo
mis remdama demokratiškai 
išrinktą Nepriklausomos Lie
tuvos respublikos vadovybę ir 
pati teikdama arba ieškodama 
paramos Lietuvai, Lietuvos 
seimą, vyriausybę, visas orga
nizacijas ir pavienius žmones 
kviečia atsižvelgti į išeivijos 
bei jos vadovybės puoselėja
mus tikslus, padėti jų siekti ir 
bendradarbiauti su PLB valdy
ba, kaip su vyriausia už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių 
taip pat demokratiškai išrink
ta vadovybe.

PLB įvairios vadovybės, pa
daliniai bei pavieniai išeiviai 
visomis jėgomis ir ištekliais 
uoliai darbavosi dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
savo gyvenamuose kraštuose, 
visada jausdamiesi esantys 
tos pačios lietuvių tautos ir 
tos pačios, daugelio Vakarų 
valstybių niekada sovietams 
nepripažintos, Lietuvos vals
tybės dalis, niekada neatsi
sakę nei pareigų, nei teisių. 
Todėl ir mano, kad Lietuvai 
nepriklausomą valstybinį vyks
mą sukliudžiušių jėgų atsikra
čius, už jos ribų gyvenantieji 
lietuviai turi turėti tokias pa
čias teises Lietuvos valstybė
je, kaip ir jos ribose gyvenan
tieji žmonės, nepaisant į kokias 
valstybines ar kitas organiza

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates 
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: verslo 769-3300 namų 769-1835 

. Patarnauja lietuvių kalba
. Nemokamas namų įvertinimas. 

2254 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1N6

namus geresnei savo ateičiai

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukraina,, Rusiją , Moldaviją, Gudiją

Lilli CARGO
TIK /I95 
-------<+ už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

Vytas Gruodis. Jr,

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v p p
SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

cijas išeiviškas gyvenimas juos 
būtų įjungęs.

7. Po penkiasdešimt metų 
vergijos ir sunkios lietuvių 
tautos kovos Lietuvos žemė
je ir nuolatinio darbo už jos 
ribų pagaliau laimėjome Lie
tuvai nepriklausomybę ir da
bar visomis jėgomis turime 
ją išlaikyti, apginti, rūpin
tis jos pažanga, gerove, vis
pusišku gyvenimo sužydėjimu 
visiems jos žmonėms.

Bet yra ir išeivija, ir kiti už 
Lietuvos ribų gyvenantieji lie
tuviai. Tik maža jų dalis tegrįš į 
nepriklausomą Lietuvą. Visi 
kiti liks gyventi tarp kitatau
čių. Gims ir augs naujos kar
tos. Jos turi būti lietuviškos, 
ir tokias jas išlaikyti yra mū
sų visų - ir Lietuvos, ir už jos 
ribų gyvenančių lietuvių - pa
reiga. O ją tegalime atlikti 
tik visi glaudžiai bendradar
biaudami, kartu dirbdami, vie
ni kitiems padėdami, vieni į ki
tus atsižvelgdami, susiprasda- 
mi, būdami tolerantiški, pa
kantūs, vieni kitus gerbdami.

Tepadeda mums Dievas to
kiais būti, taip gyventi ir kar
tu bendrai dirbti.
Pasauio lietuvių bendruome
nės valdyba:

Bronius Nainys - pirmininkas, 
Rimas Česonis, 
Kostas Dočkus, 
Vacys Garbonkus, 
Vytautas Kamantas, 
Dr. Petras Kisielius, 
Baniutė Kronienė, 
Milda Lenkauskienė, 
Paulius Mickus, 
Dr. Vitalija Vasaitienė 

Lemont, 
1992 spalio 24

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- į VISAS VIETOVES
" PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

Š. m. kovo 28 d. VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso Ka
nados atstovai suruošė Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) 
suvažiavimą. Šiame suvažiavime 
Linas Garbaliauskas užbaigė 
pirmininkavimo kadenciją. Buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Ona Stanevičiūtė, vicepirm. Rai
mundas Laurinavičius, ižd. Dai
va Baršauskaitė, sekr. Vika Ross, 
nariai - Audra Paulionytė, Juli
ja Šukytė, Lina Celtoriūtė, Vy
tas Čuplinskas. Globėja sutiko 
būti KLB valdybos narė Giedra 
Paulionienė. KLJS valdyba sten
gėsi skelbti savo veiklos darbus 
“Tėviškės žiburiuose”, “Nepri
klausomoje Lietuvoje” ir “Pa
saulio lietuvyje”. Palaikė ryšius 
ir bendradarbiavo su kitų kraš
tų lietuvių jaunimo sąjungomis, 
su latviais, estais ir su Kanados 
lietuvių bendruomene. Suruošė 
velykinius bei mokyklon sugrį
žimo šokius, kas praturtino iždą.

Paskutinis valdybos užmojis — 
tai suorganizuoti KLJS tarybos 
suvažiavimą spalio 31 d. (pasku
tinis įvyko 1986 m.). Jame daly
vavo Salomėja Pargauskaitė iš 
Delhi; Algis Dzemionas, Almis 
Lukavičius, Erminas Paulaus
kas, Matas Stanevičius, Ona Sta
nevičiūtė iš Hamiltono; Lina 
Celtoriūtė, Lana Lukoševičiūtė, 
Julija Šukytė iš Montrealio; Al
vydas Saplys iš Oakville; Daiva 
Baršauskaitė, Kristina Baršaus
kaitė, Daina Batūraitė, Indrė 
Freimanaitė, Robertas Jonavi- 
čius, Gintaras Karasiejus, Rai
mundas Laurinavičius, Tomas 
Liačias, Audra Paulionytė, Lina Ona Stanevičiūtė

Kanados lietuvių bendruomenės XV-tosios krašto tarybos pirmosios sesijos 
baigminė dalis. Nuotraukoje - sesijai pirmininkavusi V. STANEVIČIENĖ ir 
nutarimų komisija: I. SUNGAILIENĖ, A. ŠILEIKA ir V. PIEČAITIS

, Nuotr. J. Kuraitės-Lasienės

“VJCTOMft”, i
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų)..1;

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.Q 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai 'L

Skambinti tel. 536-1994.

Nordland Express 
1650 Bloor Street West, Branch:275 Hunter Street 

Toronto, Ontario M6P 4A8 Hamilton, Ont. L8P1S2 

Tel.: (416) 535-5000 Tel.: (416) 523-5639

KAINŲ SĄRAŠAS 
Kainos galioja nuo 1992 m. lapkričio 1 d.

Nordland dėžės:
1 ir 1'A kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................. $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”)..... $ 7.50
1’A kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”) ... $11.25 
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

Pristatymas į namus:
Pristatymas bet kokio skaičiaus 
siuntinių tuo pačiu adresu
(bendras svoris ne daugiau 50 kg) ..... $15.00

JAV dolerių pervedimas ir 
pristatymas:

Bet koks kiekis JAV dolerių......  4% + $15.00

Drauda:
Kiekvienas siuntinys yra automatiškai 
apdraustas $100.00. Virš $100.00 
galima apdrausti papildomai ................... 5%

Paulionytė, Edis Pečiulis, Inga 
Pivoriūtė, Jonas Renčius, Vika 
Ross, Algirdas Slapšys, Romas 
Stanulis iš Toronto. Tarybos su
važiavimą atidarė Ona Stanevi
čiūtė ir pasveikino visus susirin
kusius. Alvydas Saplys pakvies
tas pirmininkauti ir Vika Ross 
sekretoriauti. Nariams buvo 
įteiktos “Paramos” ir Prisikėli
mo parapijos bankų dovanėlės. 
Vyko simpoziumai: KLJS: praei
tis, dabartis bei ateitis ir kaip 
pritraukti Kanados lietuvių jau
nimą į KLJS. Vyko karštos dis
kusijos. Julija Šukytė sutiko su
redaguoti KLJS statuto pakeiti
mus pagal šio suvažiavimo nuta
rimus ir iki 1992 m. pabaigos. 
Pasiūlyta organizuoti metinį su
važiavimą Vėlinių savaitgalį.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Raimundas Laurinavičius, ižd. 
Daiva Baršauskaitė, sociali
niams reikalams Audra Paulio
nytė ir Romas Stanulis, buvusi 
pirmininkė Ona Stanevičiūtė, 
bendruomenės ryšininkė Lina 
Celtoriūtė, nariai - Daina Batū
raitė, Algis Dzemionas, Rober
tas Jonavičius, Lina Celtoriūtė. 
Valdybos adresas: KLJS 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 
1A6. Baigiant suvažiavimą, nauji 
valdybos nariai pareiškė norą 
dirbti tėvynės ir Kanados lietu
vių jaunimo naudai.

Lapkričio šokiai pritraukė 
per 500 jaunimo iš Kanados ir 
JAV. Buvusi valdyba sušaukė 
susirinkimą su nauja valdyba 
lapkričio 10 d. Buvo diskutuota 
ateities planai.



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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pogrindžio spaustuvė
Tačiau “Kelias į komuniz

mą” kolūkio komunistinis akty
vas manęs neperauklėjo. Šia
me kolūkyje man pavyko suor
ganizuoti primityvią pogrin
dinę spaustuvę.

Telšių Dailės technikumo 
buhalteris, buvęs mokytojas ir 
“Kražių aidų” žurnalo redakto
rius Antanas Rimkus-Šlinskis 
(bolševikų nužudyto Kražių vi
karo Stasio Rimkaus brolis) su
pažindino mane su savo gimi
naičiu linotipininku Steponu 
Girčiumi, dirbančiu Tauragės 
rajone valstybinėje spaustu
vėje (tiksliau jos filialuose 
- Kelmėje ir Šilalėje). Girčys 
man padėjo išspręsti knygelių 
spausdinimo problemą. Jis su
rinko maldynėlio “Jėzus ir aš” 
ir vysk. K. Paltaroko “Tikybos 
pirmamokslio” linotipinį rin
kinį, padarė spausdinamų stak
lių brėžinį, mane pamokė ir 
atliko pirmuosius spausdinimo 
bandymus.

Šio kolūkio partinis sekre
torius (dabar jau miręs) Juo
zas Vasiliauskas, nežinodamas 
tikslo, aprūpino mane iš nura
šytų mokyklinių suolų sausa 
mediena, iš kurios mokyklos 
dirbtuvės pagal mano užsaky
mą pagamino lizdus (lėkštas 
dėžutes) metalinėms linotipo 
eilutėms išdėstyti: kiekvie
nam maldaknygės lankui po du 
lizdus - iš viso 18 lizdų. Bai
giamuosius darbus - pertvaras 
puslapiams padariau pats, nes 
mokykla neturėjo suprasti, ko
kiam tikslui tos “lėkštos dėžu
tės” daromos.

Sutvarkyti spaudos lankais 
linotipiniai tekstai buvo išga
benti į Salininkus (Vilniaus 
rajone). Čia Jonas Stašaitis, 
pagal S. Girčio brėžinį, MSV 
dirbtuvėse padarė spausdini
mo stakles ir savo namų rūsy
je išspausdino vaikų maldy
nėlio bei katekizmo pirmąją 
laidą - 1000 egz. Nors darbas 
buvo sunkus - staklėse buvo tik 
metalinis volelis (guminio ne
gavome), spaudžiant popierių 
prie matalinio raidyno kiek
vieną lapą teko uždengti 
minkštos gumos lapu. Tai truk
dė darbo spartą, tačiau knyge
lių laidos ėjo viena po kitos 
-tūkstančiais egzempliorių.

Vėliau spaustuvės įrengimus 
pavyko patobulinti: suradome 
guminį volelį staklėms, dvi
gubai padidinome spaudos 
lankų apimtį, darbas paleng
vėjo, pagreitėjo. Buvo paruoš
tas kitas maldynėlis suaugu
siems - “Aukštyn širdis”. Paga
minta daugiau spausdinimo 
staklių, pradėjo veikti skra
jojančios spaustuvės, filialai 
įvairiose Lietuvos vietovėse.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV 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

Musų 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

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

Spausdinti ir platinti
Carinės okupacijos spaudos 

draudimo laikais knygnešiai 
gabeno knygas iš Tilžės. Mū
sų knygnešystė Tilžės nebetu
rėjo: okupantai ją valdė ir jos 
vardą panaikino. Teko mums 
patiems spaudą pasigaminti ir 
išplatinti. Tačiau platinimo 
veikla buvo pavojingesnė už 
gamybą. Reikėjo patiems jos 
imtis, nes bandymas patikėti 
platinimą profesionalams pre
kiautojams mus skaudžiai ap
vylė: jie knygelių kainas kėlė 
keturgubai. Mes norėjome savo 
religinę spaudą atiduoti tikin
tiesiems savikaina. Todėl kny
geles patys išvežiodavome po 
visą Lietuvą ir jas patikėda
vome parapijų šeimininkams- 
kunigams, kurie jas savikaina 
parduodavo arba padovanoda
vo parapijiečiams.

Tačiau mūsų leidykla, rūpin
damasi ne tik spaudos leidimu, 
bet ir platinimu, daugiau rizi
kavo nei leidykla “ab”, leidusi 
maldynėlį “Melskimės”, nes ji, 
atsiribodama nuo platinimo, 
išsaugojo slaptumą ir nepate
ko į KGB rankas, kaip tai atsi
tiko su mūsų spausdintojais ir 
platintojais.

Nesnaudė ir sekliai
1969 m. rugsėjo 16 d. grįžęs iš 

kelionių į savo darbovietę - 
Kaišiadorių eksperimentinio 
ūkio med. punktą sužinojau, 
kad manęs vakar (sekmadienį!) 
ieškojo milicija, kad Žemai
tijoje sugautas mūsų platinto
jas nesugebėjo išsaugoti pa
slapties.

Reikėjo skubiai apsispręsti: 
laukti arešto ar pasekti knyg
nešio Jurgio Bielinio pavyz
džiu - dingti iš namų ir, gyve
nant nežinomose vietose, visiš
kai atsiduoti knygnešystei. Su
ėmimo nelaukiau. Po valandos 
atvykusi milicija medicinos 
punkte manęs neberado.

Iš gretimo kaimo pasiun
čiau ryšininkę į Kauną praneš
ti bndradarbiams apie įvykį 
ir laukiau vakaro.

Vėsią rugsėjo naktį vienas 
ūkio darbininkas su dideliu 
arkliniu vežimu pavežėjo ma
ne iki Strėvos pelkių, netoli 
Žiežmarių. Iš čia prasidėjo 
knygnešio-bėglio intensyvi 
veikla. Ji buvo vaisingesnė 
negu anksčiau, nes buvau lais
vas nuo med. felčerio darbų.

Kun. Gribulio namelyje
Po kelių dienų, vėlų vaka

rą, lietui žliaugiant, atvykau 
į Zapyškį. Mažame namelyje, 
prie bažnyčios, gyveno labai 
darbštus senukas ligonis kun. 
Jonas Gribulis. Namelio prie
angio sienoje nežymios toliu- 
mi padengtos, kaip ir siena, 
durelės be rankenos. Už šių 
durelių laipteliai vedė į pa
lėpėje įrengtą kambarėlį - li
gonio miegamąjį, darbo labo
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ratoriją ir jo “bažnyčią”. (Li
gonis čia ir Mišias laikydavo, 
tik per šventes nueidavo į šven
tovę pamokslo pasakyti ir iš
pažinčių paklausyti). Kunigas 
sirgo akmenlige. Iš skausmo 
prakaitą nuo kaktos nubrauk
damas, be paliovos dienomis 
naktimis vis barškino rašomą
ja mašinėle - nurašinėjo sto
riausias knygas ir savo paties 
parašytas (pvz. 4 tomų “Evan
gelijos gyvenime - visų metų 
šventieji”, “Susipažinkime” -

apie didžiuosius žmones ir kt.), 
ir verstas iš svetimų kalbų. Šią 
spaudą siuntė per knygnešius 
į visas puses. Šis jaunos dva
sios senukas - “vargo pelė” ma
ne apgyvendino savo oficia
liame kambaryje - “pirmame 
aukšte”, o “antrame aukšte” 
- namelio palėpėje visą laiką 
barškėjo rašomoji mašinėlė. 
Tik į namelį pasibeldus sveti
mam žmogui, virtuvėlėje gy
venanti seselė Petrutė Puišy
tė (ligonio slaugė ir šeiminin
kė), šluotkočiu suduodavo į 
lubas, ir mašinėlė nutildavo.

Altaristo kun. J. Gribulio 
ir seselės Petrutės globoja
mas, pas dorus parapijiečius 
slepiamas per du mėnesius Za
pyškio parapijoje pasiruošiau 
pogrindiniam darbui. Į kun. J. 
Gribulio namelį atvykdavo 
rimtesni parapijiečiai ir veik
lesni šviesuomenės atstovai 
iš Kauno - gydytojai, studen
tai. Čia mane surado ir lankė 
uolusis kunigas Juozas Zdebs- 
kis ir kiti knygnešystės bičiu
liai.

Lietuvos laisvės lygos vadovas ANTANAS TERLECKAS tarp žiūrovų Lietuvos 
valstybės muziejuje domisi jo rodiniais. LLL taip pat paskelbė kreipimųsi į Lietu
vos visuomenę, smerkiantį Valstybės muziejaus panaikinimų Nuotr. V. Putrimo

Visuomenė gina savo muziejų
Kreipimasis į

1992 m. spalio 28 d. susirin
kę Lietuvos valstybės muzieju
je Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos, Lietuvos 
Laisvės Lygos, Kraštotyros 
draugijos, Lietuvos Konsulta
cinio seimo, Vilniaus miesto 
deputatų, Helsinkio grupės 
žmogaus teisėms ginti atsto
vai, istorikai, dalyvaujant RTV, 
laikraščių korespondentams, 
iš viso 267 žmonės, išklausę 
muziejaus direktoriaus H. Pau
lausko pranešimą ir Kultūros 
ir švietimo ministerio pava
duotojo K. Platelio pasisaky
mą, pareiškia:

Lietuvos valstybės muzie
jus savo fonduose yra sukau
pęs daug muziejinės medžia
gos apie tautinį išsivaduoja
mąjį judėjimą XIX a., tarpuka
rio Lietuvos istoriją, sovieti
nę okupaciją, tremtinių, polit
kalinių, partizanų, laisvės ko
votojų disidentų, Sausio 13-tos, 
parlamento gynybos, Medinin
kų tragedijos istoriją, pelnė 
užsienio pripažinimą, juo pa
sitiki ir siunčia rodinius užsie
nio lietuviai (vien dabar mu
ziejus gavo unikalią Cleve- 
land’o bendruomenės kolek
ciją).

Lietuvos valstybės muziejus 
buvo įkurtas prieš ministerio 
D. Kuolio valią. Jo įsakymu 2/3 
muziejaus pastato ekspozici
nių salių paskirta liaudies me
nui, o valstybingumo istoriją 
atskleidžiančiai parodai nebe
liko vietos. Turimame plote 
įrengtos parodos yra gausiai 
lankomos.

Dabar gi, naudojantis tarpu- 
valdžiu, min. D. Kuolys suma
nė panaikinti Lietuvos valsty
bės muziejų, pastatą atiduo
dant dailės muziejui moder
niam menui, o fondus išsklai
dant po.įvairius muziejus.

Prienuose
Iš Zapyškio persikėliau į 

Prienus, kur tuomet gyveno su 
atimtomis kunigystės teisėmis 
kun. J. Zdebskis ir kun. S. Tam- 
kevičius. Čia kurį laiką mane 
priglaudė buvusios “Žiburio” 
gimnazijos mokytojai - Julija 
(pavardės neprisimenu) ir Ei
dukevičiai. Iš Prienų kun. J. 
Zdebskis išvežė mane į Dzūki
jos gilumą. Ten turėjau įsi
jungti į rimtą pogrindinį dar
bą. Buvau apgyvendintas prie 
Kapčiamiesčio Monikos Žal- 
tauskaitės sodyboje. Šeimi
ninkė davė man atskirą nuoša
lų kambariuką, kuriame apsi
gyvenau ir įsirengiau spaus
tuvę.

Parsivežęs iš Šilalės S. Gir
čio sumedžiotą raidyno rinki
nį, Jono Stašaičio aprūpintas 
techniniais įrengimais, gavęs 
iš buvusio spaustuvininko An
tano Pipiro (kauniečio) spaus- 
tuvinio specialiaus kardono 
lapus matricų gamybai ir jo pa
mokytas - pradėjau darbą.

Naujos knygelės
Naudodamasis pogrindine li

teratūra ir patyrusių pedago
gų, kunigų patarimais, para
šiau katechetinį vadovėlį “Jau
nos sielos religinis auklėji
mas” ir pamokslėlius aktua
liausiais dabarties klausimais 
gegužinėms pamaldos “Sodie
čių mojinės”. Šiuos rankraš
čius, surinkęs po vieną raidę 
į spaudos lankų rėmus ir at- 
spaudęs į spec, kardono lapus, 
pasiunčiau į liejimo cechą. 
(Kaišiadorių rajone kolūkie
čio A. sodyboje). Išliedintos 
metalinės plokštės, po atitin
kamo paruošimo (jį atliko Pet
ras Plumpa ir Jonas Stašaitis), 
buvo perduodamos į spausdi
nimo stakles spaustuvės filia
luose. (Bus daugiau)

Lietuvos žmones

Min. D. Kuolys skubotai pa
skelbė, kad buv. KGB rūmuose 
įsteigiamas genocido muzie
jus. Mes irgi už tai, kad ten bū
tų memorialinė paroda. Bet ge
nocido tema tiek svarbi, kad 
Lietuvai reikia ne vieno ir ne 
dviejų, bet tokių muziejų kiek
viename regione. Naikinti da
bar Lietuvos valstybės muzie
jų yra blogas ženklas mūsų Ne
priklausomybei, net nusikalti
mas tautai.

Ministerijos “ekspertų komi
sija” — tai muziejų direktorių, 
suinteresuotų naikinti konku
rentus, sambūris. Į jį nekvie
čiami mokslininkai istorikai, 
kompetentingi visuomenės at
stovai.

Nuo pat muziejaus įsteigimo 
niekas iš ministerijos su kolek
tyvu nesusitiko, nesidomėjo 
muziejumi, jo darbo rezultatai 
buvo ignoruojami.

Kadangi Lietuvos valstybės 
muziejus nagrinėja šiandieni
nės, naujosios Lietuvos valsty
bės problemas, manome, kad 
jis turėtų priklausyti ne Kul
tūros ministerijai, kupinai int
rigų, o tiesiogiai vyriausybei.

Palaikome Lietuvos valsty
bės muziejaus kolektyvo prašy
mą, adresuotą gerbiamam Lie
tuvos ministeriui pirmininkui 
A. Abišalai, sustabdyti prieš 
Lietuvos valstybės muziejų 
vykdomą priešiškumo ir ken
kimo kampaniją, pripažinti 
niekiniu muziejaus panaiki
nimo įstatymą.

Visuomenė apgins savo mu
ziejų — vieną iš Atgimimo ir 
Nepriklausomybės simbolių!

1992 m. spalio 28 d. 
Visuomenės atstovų 
susirinkimo dalyviai

(parašai)

Lietuvos valstybės muziejuje Vilniuje buvo surengta ir 1992 m. spalio 12 d. atidaryta paroda “Lietuviai Ameri
koje”, dalyvaujant JAV ambasadoriui DARRYL JOHNSON su žmona (viduryje), Lietuvos vyriausybės atstovams 
bei kitiems pareigūnams Nuotr. V. Putrimo

Valstybės muziejus turi išlikti
Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos sprendimas panaikinti dabartinį Valstybės 

muziejų yra žalingas krašto kultūrai ir susilaukė visuomenės protesto

HENRIKAS PAULAUSKAS

Vos pūstelėjo LDDP vėjas ir 
kai kurie valdžios vyrai suka 
bures. Daug kartų teisingai 
kritikuotas Kultūros ir švieti
mo ministeris Darius Kuolys, 
norėdamas įsiteikti naujiems 
vėjams, nusprendė panaikin
ti... Valstybės muziejų, vieną 
iš tautos atgimimo ir kovos 
prieš komunizmą simbolių! 
Vietą, kurią nerimastingomis 
dienomis 1991 m. sausyje sau
gojo tremtiniai ir politkaliniai, 
vadovaujami politkalinio Juo
zo Jurkšaičio, kur yra visos par
lamento gynybos relikvijos, 
žuvusiųjų memorialinės relik
vijos, Medininkų tragedijos na
melis, disidentų, “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos”, 
pogrindinės spaustuvės “AB”, 
dešimt metų veikusios ir KGB 
nesugautos muziejinės verty
bės. Imt visa tai ir iškelt, sunai
kint— tai nusikaltimas tautai!

Siūloma buvusiuose KGB rū
muose įsteigti genocido muzie
jų ten, kur buvo kalinimo ka
meros ... Ten ir taip memoria
linė vieta, ji gali būti valsty
bės muziejaus filialu, bet nai
kinti ir judinti tai, kas surink
ta ir padaryta — šventvagystė! 
Girdi, valstybės muziejaus rū
muose dailininkai įsteigs mo
dernaus meno muziejų ir tuo 
stebins užsienio turistus ... 
Juk žinoma, kad B. Gajausko 
komisija KGB nusikaltimams 
tirti LDDP iniciatyva bus pa
naikinta. Norima išdraskyti 
Lietuvos valstybės muziejaus 
sovietinio genocido medžia
gą, o naujoj vietoj niekas ir ne
beleis jos telkti. Taip ir liks 
mūsų jaunimas aklas tautos is
torijoje.

Laimė, yra Vilniuje kovin
gos organizacijos, ryžtingi žmo
nės, kurie ir atėjo Valstybės 
muziejui į pagalbą. 1992 m. spa
lio 28 d. įvyko labai kovingas 
susirinkimas ir spaudos konfe
rencija, kuri paskelbė kreipi
mąsi į visuomenė. Lietuvos te
levizija tą pat vakarą du kar
tus rodė reportažą iš šio susi
rinkimo, pabrėždama: “Kultū
ros ir švietimo ministerija tę
sia kultūros žlugdymo ir naiki
nimo politiką”.

Kad taip yra, štai pora faktų. 
Susiskambinau su dr. Jonu 
Raškausku — Čikagos Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
ro direktoriumi. Jis dejuoja, 
kad Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija nebefinan- 
suoja konteinerių su knygomis 
ir kita lituanistine bei muzie
jine medžiaga persiuntimo, 
nors užsienio lietuviai (Lietu
vių fondas) skyrė milijoną do
lerių! Persiųsta vos 7 ar 8 kon
teineriai (vieno kaina apie 5000 
dol.), bet jau žymios šių pini
gų sumos nebėra! Pravažinėjo 
ministerial? Štai min. D. Kuo
lio pavaduotojas Kornelijus 
Platelis visą mielą vasarėlę 
praleido Ispanijoje. O Lietu
voje trūksta vadovėlių, Kauno 
karo muziejus nuo pat pasta
tymo nėra remontuotas. Tam' 
vis pinigų nėra!

Antras faktas. Šių eilučių au
toriui pavyko susitarti su Briu
selyje gyvenančiu Andriumi 
Romeriu, garsios Lietuvoje 
Romerių giminės palikuonimi, 
a.a. dailininkės Sofijos Rome- 
rienės jauniausiu sūnumi, kad 
jis motinos namą Vilniuje, Ro

žių alėjoje, 1940 m. sovietų nu
savintą, perduos kaip dovaną 
Lietuvos valstybės muziejui. 
Tai buvo oficialiai padaryta, 
surašyti atitinkami raštai ir 
kreiptasi į Lietuvos vyriausy
bę. Skambina man A. Romeris 
ir praneša naujieną — ministe
ris D. Kuolys dėkoja už dova
ną, bet jis namą paliks ne vals
tybės muziejui, o ... dailės! 
Kaip jūs jaustumėtės: skiriate 
savo palikimą vieniem, o gauna 
kiti? Apie kokią etiką ar mora
lę tada bekalbėti?

Žinau, kad už šiuos teisybės 
žodžius manęs laukia bedar
bystė, įvairus šantažas ir per
sekiojimas, kaip tai sugeba so
vietinį raugą turinti visuome
nė. Tegu, bet juk reikia teisy
bės. Gal tik taip kirsim per no
menklatūrinį viršininkavimą, 
kuris labiausiai trukdo išsiva
duoti iš dvasinės okupacijos, 
begalinės baimės, pataikavi
mo ir nuolankumo.

Gimiau dar nepriklausomo* 
je Lietuvoje, esu V. Landsber
gio vienaamžis, buvau ir liksiu 
jo šalininkas, bet negaliu užsi
merkti prieš gyvenimo realybę 
ir suklydimus, ypač pasiren
kant šalininkus ir bendražy
gius. Tautos vienybė buvo daž
nai deklaruojama, bet nerei
kalingas gąsdinimas, etikečių 
klijavimas, pavydas ir apkal
bos, arogancija viską pavertė 
niekais. Tauta nėra apakusi, 
priešingai, ji yra labai jautri. 
Ir nelieskite jos žaizdų, ne
kurstykite keršto ar tulžingos 
ironijos. Kaip niekada Lietu
vai reikia dvasingumo ir krikš
čioniškos meilės, tokių šviesių 
kunigų, kaip Ričardas Mikuta
vičius, Virgilijus Liuima, a.a. 
Albinas Dumbliauskas ... 
Kiekvienas lietuvis turi savo 
suprantamą Dievą giliai širdy
je, jis jam toks brangus, kad ne 
visada tai deklaruoja, kenčia 
viduje ir jam atgailauja, ypač 
kai jo tautos kelyje vis kryžke
lės ir kryžkelės, audringo gyve
nimo temdomos. Gailestingu
mas ir santarvė turėtų palies
ti ir valdžios vyrų širdis bei 
protus.

Garbė nugalėtiesiems, didi 
atsakomybė laimėjusiems. Kas
dienybė yra negailestingai mo
notoniška ir sunki. Ką nors su
kurti, sudėti po šapelį, uždegti 
vienam tikslui žmones, jų ne
apvilti, turėti mokinius ir pa
sekėjus — oi, kaip nelengva! 

Su Lietuvos valstybės muziejaus rodiniais susipažįsta lankytojai: sąjūdietis AL
GIS ZOLUBAS, mons. ALFONSAS SVARINSKAS, NIJOLĖ SADŪNAlTĖ

Nuotr. V. Putrimo

Bet kito kelio Lietuvai nėra, 
ji gali pasikliauti tik pati savi
mi. Gal gi istorijos pamokos 
vieną kartą išeis į naudą, ne- 
bekviesim nei svetimų kara
lių, nei patys svetimos globos 
nebenorėsim. Ir gal paklydu
sios avelės greičiau sugrįš sa- 
von avidėn, prie vieno židinio, 
prie vieno stalo. Na, kodėl ta 
Baltijos kelio rankų susikabi
nimo minutė buvo tokia trum
pa, tokia laikina? Kodėl tai 
kasdienybėje pamirštam?

Nežinau rytdienos. Gal už
grius muziejų tikrinimo komi
sijos, gal lieps, jei ne pačiam 
išeiti, tai atleisti didžiąją dalį 
darbuotojų. Gal šauks pas 
aukštus viršininkus ir mora
lizuos, ar kokiame pavaldžia
me laikraštyje užpils srutų ki
birą, o tu įrodinėk, kad nesi... 
dramblys! Mes vis priklausomi, 
vis baimėje, neturim jokio eko
nominio, teisinio savarankiš
kumo, net gyvybę ir turtą abe
jingai ir pasyviai, tiesiog at
mestinai, saugo valstybę. Vei
kia šimtai biurokratiškiausių, 
dar carinių apribojimų ir drau
dimų, visur kliūtys ir barjerai, 
o mafija, reketas — populia
riausios lietuviško naujo dar
želio gėlės.

Kokia valdžia bebūtų, tauta 
išliks. Valstybės muziejus tu
rės į savo metraščius ir saugyk
las įtraukti ir šių sudėtingų 
dienų sanklodas, tokias, ko
kios jos yra, kaip jas žmonės 
vertina, be spalvinimo, be po
litinio padažo, kurį visagalis 
laikas ir taip savaime pašali
na. Ateis diena, kai Lietuvos 
valstybės muziejui bus atstaty
ti karališkieji rūmai prie Ge
dimino kalno ir keisti atrodys 
ginčai dėl dabartinių gelžbe
tonio dėžučių. Istorikai dėlios 
mūsų pageltusių rašinių lapus 
ir niekaip nesupras, kodėl mu
myse buvo tiek daug pykčio, pa
vydo ir naivumo. Taip bus ne
greit, o iš Lietuvos valstybės 
muziejaus rūmus nori atimti 
jau dabar. Rašykit ir telegra- 
fuokit į Lietuvą ministeriui 
pirmininkui (geriau be minis
terio pavardės, jos taip greit 
keičiasi) tik vieną sakinį: “Ne
skriauskite Lietuvos valstybės 
muziejaus, leiskite ramiai 
dirbti”. (Adresai: Lietuvos 
valstybės muziejus, Studentų 
g. 8, 2600 Vilnius, Lithuania. 
Premjero: Council of Ministers, 
J. Tumo-Vaižganto 2, 232039 
Vilnius, Lithuania)



Dviejų dailininkių parodoje
Keramikės GRAŽINOS KRAŠAUSKIENĖS ir grafikės SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS kūryba 

Kanados Anapilio parodų salėje
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□ KllLiaRIHEJE VEIKLOJE
IRENA RAŠKEVIČIENĖ

1992 m. tradicinę rudens pa
rodą lapkričio 1 d. Kanados 
Anapilyje surengė dvi jau ge
rai žinomos talentingos dai
lininkės - Gražina Krašaus- 
kienė ir Snaigė Šileikienė.

Tai dvi skirtingos amžiumi 
ir specialybe menininkės, bet 
turinčios tas pačias pagrindi
nes bendras savybes - meilę 
menui, kūrybingumą bei darbš
tumą, kurį atskleidė šioje pa
rodoje.

GRAŽINA KRAŠAUSKIENĖ
Dail. Gražina Mičiulytė-Kra- 

šauskienė gimė 1924 m. Vilniu
je. Gimnaziją baigusi Vilka
viškyje, pradėjo studijuoti 
Vilniaus Pedagoginiame insti
tute. Karo nublokšta į Vaka
rus, susidomėjusi filosofijos 
mokslu, įstojo į Insbrucko uni
versitetą Austrijoje. Tačiau 
gimnazijoje pamėgtas pieši
mas paskatino keisti specialy
bę, ir Gražina nuo 1946 m. pra
dėjo lankyti grafikos studiją 
Vokietijoje - Ecole des Arts 
et Metiers Freiburge. Atvy
kusi į Kanadą, pradėjo 1972 m. 
ir 1976 m. baigė ketverių me
tų kursą Toronto Central Tech
nical School keramikos ir si
dabro papuošalų specialybėse.

Dail. G. Krašauskienė akty
viai dalyvauja grupinėse ir as
meninėse parodose, atstovauja 
lietuvių tautodailei “Baltic 
Countries - Folk Art Exten
sion”.

Šioje parodoje dail. G. Kra
šauskienė turėjo per 60 kera
mikos darbų ir beveik tiek pat 
sidabro ir gintaro papuošalų.

Nors ir labai įvairūs jos kū
riniai savo tematika, formo
mis, puošyba, - jaučiama vie
na ir ta pati siela, ta pati ran
ka. Atsisakiusi naudoti žiedi
mo stakles, lipdydama dau
giau skulptūriškai nei kera- 
miškai, suteikė savo darbams 
plastiškumo, siluetų įvairu
mo ir tuo pačiu tematinių mo
tyvų formų laisvės. Todėl dai
lininkės kūryboje nėra mono
toniškumo. Šioje parodoje ma
tėme gyvai skulptūrinių-deko- 
ratyvinių kompozicijų įvairios 
paskirties vazų, lėkščių, žvaki
džių, moterų figūrėlių. Figūrė
lės - labai apibendrintų, deko
ratyvinių formų. Jose jaučia
ma gili lyrinė ar dramatinė iš
raiška, ypač skulptūrėlėse 
“Vėlinės”, “Mergaitė palenkus 
galvą”.

Dail. Gražinos Krašauskie- 
nės kūryboje vyrauja paukščių 
motyvas, naudojamas skulptū
roje bei puošyboje. Spiralinės 
linijos forma, apjungusi kom
poziciją apskritimu ar ovalu, 
įvairiai vaizduoja paukščius, 
simboliškai išreikšdama am
žiną temą - glaudžią šeimą, 
tėvų globą ir meilę vaikams.

Ypač skirtingos savo formo
mis dekoratyvinės vazos. Pa
žymėtina didesnio formato 
vaza “Moters žvilgsnis”, ku
rioje dailininkė plastinėmis 
formomis išreiškė silueto di
namišką, lyg laivo plaukimą, 
kurio priekį puošia moters gal
va, žvelgiant tolumon. Taip 
pat gan ryškiai išsiskiria iš 
kitų kompozicijų “skulptū
rinė vaza” vien stačiakampių 

Dailininkių GRAŽINOS KRASAUSKIENĖS keramika ir SNAIGĖS ŠI
LEIKIENĖS grafika KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus surengtoje parodoje Anapilio Parodų salėje 1992 m. lapkričio 1 d.

Nuotr. Sig. Krašausko

formų, padengta matine spalva 
su kelias blizgančios glazūros 
akcentais, primenant moder
naus pastato viziją. Kita, aukš
ta dekoratyvinė vaza, lyg iš 
stiebo pražydęs žiedas, savo 
karpytu siluetu ir spalva pri
mena briedžio ragų didingą 
grožį.

Dail. Gražina labai mažai kur 
atitrūksta nuo gamtos temos. 
Daugumoje savo kūrinių nau
doja dar ir augalinę puošybą. 
Net ir “Japoniška vaza”, taip 
pat aukšta stambaus kamieno 
ir trapių formų, puošybos ele
mentais primena augalą. Ta
čiau spalvos srityje ji yra pa
stovesnė. Jos kūriniuose vy
rauja pilskvai balti ar melsvi 
tonai, suteikiantys jiems leng
vumo įspūdį. Tik dekoratyvi
nės lėkštės ir keletas vazų 
savo rusvais tonais artimesnės 
moliui.

Viena dekoratyvinė plokštė 
“Motina” atskleidžia dar vieną 
dailininkės sugebėjimą kurti 
ne tik kamerinius, bet ir stam
besnius kūrinius, tinkančius 
visuomeniniam interjerui. Čia, 
kaip ir paukščių kompozicijo
se, motina su kūdikiu stipriai 
apjungta ritmiškai besikarto
jančia spiraline linija, neda
loma. Subtilias melsvą ir rus
vą spalvas atgaivina gilios mė
lynos spalvo glazūros akys ir 
žiedai, lyg brangakmeniai, su
žibę matiniame fone.

Neįmanoma čia išvardinti vi
sų dail. Gražinos Krašauskie- 
nės keramikos kūrinių, - jie 
tiek įvairūs ir įdomūs, apie 
kiekvieną būtų galima daug 
gero paminėti. Be to, ji šalia 
penkių stalų keramikos, nuklo
jo dar vieną stalą savo kūryba - 
juvelyriniais dirbiniais.

Molis yra minkšta, plastiš
kai lengvai valdoma medžiaga, 
bet keramiškoji technologija 
sudėtinga, reikalaujanti spe
cialių priemonių, medžiagų ir 
kartais susijusi su rizika, pa
sitaikančiais netikėtumais.

Metalas - visai kita medžia
ga. Tačiau Gražina su juo susi
doroja neblogiau, kaip ir su 
moliu. Jos sidabro^papuošalai 
atlikti kruopščiai, su didele 
kantrybe. Formos, nors čia jau 
miniatiūrinės, tačiau panašios 
į keramikines formas savo pa
prastumu. Jos gana kuklios, 
neapkrautos bereikalingais iš
raitymais. Auskarai kai kur pa- 
vingiuoti, lengvučiai, kai ku
rie kaklo papuošalai ypač pa
trauklūs. Sujungti iš atskirų 
kaltų juostelių žiedeliais, pa- 
stambinta fasadine dalimi, 
gražiai ir skoningai derinami 
prie jų auskarai. Daug kur kak
lo papuošalų gintarą ji ap
juosia sidabro virvele pabrėž
dama rutulėliu, lyg jūros laše
liu, tebežvilgančiu gintaro 
paviršiuje. Minimaliausiomis 
priemonėmis dail. Gražina pa
siekia tai, ko labiausiai pa
puošalams reikia - elegantiš
kumo.

SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ
Jaunesnės kartos atstovė 

Snaigė Šileikienė gimė 1955 m. 
Kanadoje, Toronte. 1974-77 m. 
studijavo Toronto universite
te, 1978 m. - Paryžiuje, Luvro 
meno mokykloje, 1979 - Wil
liam Hayter studijoje ir 1977- 

79 Ecole des Beaux Arts, Pary
žiuje.

Nuo 1974 m. dalyvavo vienuo
likoje grupinių parodų, nuo 
1978 m. turėjo septynias asme
nines parodas. Jos darbų turi 
įsigijęs Toronto miestas, On
tario Sveikatos ministerija 
bei kitos įstaigos, taip pat ir 
Vilniaus universitetas. Daili
ninkė turi du atžymėjimus: 
“Ontario Society of Artist - 
Best Print ‘Award of Merit” - 
1984 m. ir “Colour and Form 
Society - Honourable Mention”.

Dail. Snaigė Šileikienė šį 
kartą parodė savo brandžiau
sius kūrinius - grafikos ir akva
relės darbus, juos grupuoda
ma keliais ciklais: “Greitke
liai”, “Moterys”, “Barcelonos 
vaizdai”. Tarp jų yra keli na
tiurmortai bei pavieniai kūri
niai.

Snaigė - didmiesčio vaikas. 
Augo ir brendo sparčiu tempu 
progresuojančioj civilizaci
joj, ir tai atsispindi jos kūry
boje. “Greitkeliai” yra ryškiau
sias pavyzdys. Čia žaibišku 
greičiu į begalinę erdvę skrie
jantys keliai su automobiliais 
skuba į nežinią, išreikšdami 
dinamiško modernaus pasau
lio viziją. Pati dailininkė S. 
Šileikienė apie savo šiuos kū
rinius rašo: “Greitkeliai yra 
simbolis mūsų moderniško, 
miestietiško gyvenimo - nenu
stojantis judėjimas ir greitu
mas. Plentai pakelia mus virš 
miesto kasdienybės, prabėga 
per kaimo laukus, ir mes lie
kam keliautojai, nepaliesti ap
linkos”.

Kitaip nuteikia “Moters” te
ma. Plastiškai jautria linija, 
lakoniškais brūkštelėjimais, 
vaizduoja moterį įvairiose po
zose šilkografijos technika. 
Kompozicijos fonui naudoja 
atitinkamą nuotaikai paste
linę spalvų gamą, paryškin
dama moters piešinį. Kiek 
tamsesnis ir sunkesnis fonas 
“Aušrinėje”, kur moteris iš nak
ties kyla į šviesėjantį rytą pa
sitikti dienos.

Šį ciklą dail. S. Šileikienė 
paaiškina šiais žodžiais: “Šia
me cikle matome kontrastą 
tarp judrios gyvos linijos ir 
ramaus apgalvoto spalvų fo
no. Tos kelios greitos linijos 
atvaizduoja sudėtingą žmogaus 
formą”. Kitaip tariant dail. 
Snaigė, apibendrindama figū
ros piešinį, atsisakydama de
talių, jautriai išreiškia nuo
taiką kiekviename kūrinyje. 
Jos sugebėjimas laisvai, net 
spontaniškai piešti, naudo
jant jautrią, kai kur išnyks
tančią liniją, ryškiai matomas 
visoje jos kūryboje.

Dail. Snaigė, metams ištrū
kusi ir šiuolaikinio modernaus 
didmiesčio triukšmo į senos 
kultūros šalį Ispnaiją, susiža
vi jos gamta, gyvenimu ir nedi
delėmis akvarelėmis visa tai 
interpretuoja cikle “Barcelo
nos vaizdai”. Tai šilti, nuošir
dūs gamtovaizdžiai bei natiur
mortai, atlikti naudojant akva
relę su pastele, šilkografiją. 
Suprastintais impresionisti
niais potepiais dailininkė iš
reiškia išgyventų nuotaikų epi
zodus etiuduose: “Viduržemio 
jūros pakrantė”, “Barcelonos 
priemiestis”, “Amber House”, 
“Balkonas Barcelonoje” ir ki
tuose.

Platus motyvų jdiaparonas, 
apimantis filosofiškai spren
džiamus pasaulio reiškinius - 
subrendusios, giliai mąstan
čios dailininkės asmenybės pa
sireiškimas. Ji skuba šiuolai
kinio moderniojo meno greit
keliu, jau atradusi savo brai
žą plastinėje formoje, nesiek
dama visiško atititrūkimo nuo 
kūrinio idėjos, palikdama ja
me realistinį pradą - turinio 
reikšmę.

Šią parodą dail. Snaigė pa
pildė spausdintais tekstais, 
kuriuose aiškina savo kūrinių 
įdėją, jų technologiją.

Parodą atidarant
Puiki, deramai apšviesta 

Anapilio Parodų salė sudarė 
geras sąlygas dailininkei iš
dėstyti estetiškai, dailiai įrė
mintus grafikos ir akvarelės 
paveikslus.

Tokių sąlygų neturėdama 
dail. Gražina Krašauskienė 
turėjo tenkintis atsitiktiniais, 
parodoms nepritaikytais sta
lais. Visumoje keramikos paro
da, neskaitant šio techninio 
trūkumo, buvo graži.

Parodą atidarė Kanados lie
tuvių katalikų moterų dr-jos

Dviejų dailininkių - SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS ir GRAŽINOS KRASAUS
KIENĖS - (abi stovi prieš dengtą staliuką) parodą 1992 m. lapkričio 1 d. 
Anapilio Parodų salėje atidaro “TŽ” redaktorius prel. PR. GAIDA

Nuotr. Sig. Krašausko

Ką sakė išeivijos rašytoja Lietuvoje?
Išeivijos rašytojų sugrįžimas 

į Lietuvą dažnėjantis. Ir grįž
ta ne gyventi, ne numirti. Grįž
ta, nes parveža nemirštančią 
kūrybinę gyvybę. Dar prasmin
giau, kai kūrybinį kraitį par
veža tėvynėn išeivijoje subren
dę ir savo talentus išskleidę, 
okupantų ir jų tarnų daug me
tų slėpti, menkinti, išjuokti, 
bet su tauta dvasinių gijų nie
kada nenutraukę kūrėjai.

Viena tokių — Birutė Pūkele- 
vičiūtė, pereitą vidurvasarį 
atrakinusi išsaugotu, surūdi

jusiu raktu savo tėvų namelį 
Kalniečių gatvėje Kaune, su 
giminaitėmis braidžiojusi ža
vingo Dusios ežero pakrantė
se, nuolat apstota žurnalistų 
ir fotografų, nes “Aštuonių la
pų” autorė jau visiems meni
nio žodžio gerbėjams buvo ži
noma.

“Kauno dienoje” 28 nr. pa
skelbti Dalios Kuizinienės 
“Septyni klausimai Birutei Pū- 
kelevičiūtei” liečia pastaro
sios romanus, teatrą ir litera
tūrą, poeziją, pasakas vaikams; 
klausiama apie naujausią poe
tinių pasakojimų knygą “Atra
dimo ruduo” ir, žinoma, apie 
jos gimtąjį Kauną.

Rašytoja paaiškino: “Prigim
timi ir pomėgiais esu labiau 
teatro žmogus (...) Tačiau mo
čiutė literatūra man buvo šim
tą kartų prielankesnė už teat
rą (...) vis labiau mane traukė 
pats žodis, jo ritmas, bangavi
mas — kaip emocijos išraiška 
savyje”. Po poezijos knygos 
“Metūgės” pasirodymo (išleido 
Baltijos” leidykla Toronte 1952 
m.): .. . prieš mane iškilo skau
di būtinybė: skubiai keisti ir 
tematiką, ir žanrą”. Apie pasa
kas vaikams: “Didelis ‘Žirginė
lių’ pasisekimas paskatino ke
liauti šia linkme tolyn”. O kas

Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus pirmininkė A. Augai- 
tienė, pakviesdama prel. Pra
ną Gaidą supažindinti lanky
tojus su dailininkėmis ir jų 
kūrybą. Filosofiškai pagrįs
damas savo mintis, priminė 
Dievo šventovę, kurioje dėme
sys skiramas Dievui ir maldai, 
o ši salėje esanti žmogaus 
šventovė, skirta žmogaus kū
rybai, menui. Kadangi pagal 
Šv. Raštą Dievas sukūręs žmo
gų, panašų į save, žmogus kū
rybine galia reiškiasi daugy
bėje sričių, ypač dailėje. Me
nas - sritis, atskleidžianti gro
žį. Dievas - ir Tiesa, ir Meilė, 
ir Grožis - Absoliutas, kaip tei
gia filosofai. Žmogus savo kūry
bine galia ryškiausiai atsklei
džia Dievo spindėjimą medžia
goje ir žmogaus gyvenime. Šių 
dviejų talentingų dailininkių 
paroda ir esanti grožio atsklei
dimas visuomenei. Tai ne tik 
talento, bet ir didelio, kruopš
taus darbo vaisius. Prelatas 
pasveikino dailininkes, suge
bėjusias atspindėti grožį sa
vo kūryboje, parodytoje šioje 
meno šventovėje, ir palinkėjo 
sėkmės ateičiai. 

tas “Atradimo ruduo”? ...” 
griežtos žanrų aptartys pasau
ly jau seniai nustojusios galio
ti. Formos prasme naujoji kny
ga turbūt primena “Metūges”. 
Taigi ratas tarsi užsiskliautė: 
grįžau į tą patį tašką, iš kurio 
iškeliavau”. Na, o Kaunas? 
“Už lango rytmečio saulėj mir
ga mūsų sodo obelaitė, išaugu
si į didžiulį medį (. ..) Priemies
čiuose neatpažįstamai išau
gęs, Įgulos bažnyčioj graudžiai 
nuskurdintas, Senamiesty 
daug gražesnis už tą, kurį pa
likau” — pasakoja rašytoja.

Aleksas Dabulskis “Kauno 
dienoje” 21 nr. rašo apie susi
tikimą su rašytoja liepos 13 d. 
Literatūros muziejaus salėje. 
Kažkas naujo — neįprastas mo
nologo vakaras sutraukė ne
mažai klausytojų. “Nežinau, 
kada mane teatro vėjas perpū
tė”, — pasakė viešnia. Straips
nio autorius džiaugiasi: “Kny
gų autografavimas — jau po vis
ko, skirstantis ir jau išsiskirs
čius klausytojams, tarp kurių 
buvo neįprastai gausus rašyto
jų būrys, o tame būryje — be
ne uoliausias dabar literatū
ros vakarų dalyvis Bernardas 
Brazdžionis”.

Vilniaus “Vakarinėms nau
jienoms” straipsnį apie B. Pū- 
kelevičiūtę parengė Dana Šiau- 
dinytė. “Ar tikrai ikikarinis 
Kaunas buvo žibuoklių spal
vos”? — kažkas paklausė rašy
toją. Romanas “Aštuoni lapai” 
(Viename sakinyje klaidingai 
išspausdinta “Aštuoni pusla
piai”) atsako: “Kauno pavasa
ris yra žibuoklių spalvos (...) 
Ir pirmieji mano meilės žo
džiai žibuoklių spalvos”. Kole
goms viešnia prisipažino: “Teat
ras — mano mylimasis”. Su
rengtame jos kūrybos vakare 
apie teatrą ji pasakojo:... “ban
džiau pasitelkti pasaką apie 
dvyliką brolių juodvarniais 
laksčiusių (.. .) Dienos metu 
lakiojau juodvarniais (...) va
karais galėdavo atvirsti žmo
nėmis (...) Dekoracijos, sce
nos apšvietimas, muzikos pa
lyda, garsų efektai — buvo ma
žiau negu kuklūs. Žibėti galė
jo tik žodis (...) Gyvenom ‘rin
kos ekonomikoj’... išlaidas 
(ne sykį jas užlyginant iš savo 
juodvarniškių uždarbių). ..”

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudar
gas laiške po viešnagės Flori- 
don sugrįžusiai rašytojai tarp 
kitko tvirtina, kad “Aštuoni 
lapai” sklido Lietuvoje tais 
dvasinės kultūros bado me
tais”. Su laišku ministeris per
siuntė savo motinos ir sesers 
kai kurių romano puslapių ran
ka perrašytas kopijas. Snk.

f 'SAMoernA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Dail. Feliksas Daukantas, gi
męs 1915 m. vasario 6 d. Čikagos 
Cicero priemiestyje, tėvų dar jau
nuolio amžiuje buvo nusivežtas 
Lietuvon. Ten jis dabar profeso
riauja Vilniuje, Lietuvos mokslo 
akademijoje, vadovaudamas pra
moninės dailės katedrai. Praėju
sią vasarą prof. F. Daukantas vie
šėjo gimtajame Čikagos Cicero 
priemiestyje, susitiko su ilgus me
tus nematytais jaunystės dienų 
bičiuliais.

Pranciškonas kun. Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža (1771-1849) 
yra laikomas ne tik geru pamoks
lininku, bet ir žymiu botaniku, 
pirmuoju Lietuvos floros tyrinė
toju. Pagrindinis jo veikalas, pa
rašytas 1843 m. ir paliktas rank
raštyje, yra botanikos vadovas 
“Taislius auguminis”, sudarytas 
pagal švedų gamtininko Karl Lin
naeus (1707-1778) augalų sugru
pavimo sistemą. Dalis šio veikalo 
1900 m. buvo išleista JAV. Me
džiagą apie kun. J. A. Pabrėžą 
ir jo palikimą išsamesnei knygai 
rinko istorikas kun. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, miręs 1984 m. 
sausio 30 d. Jo surinktą medžia
gą ALKOS archyve Putname tvar
kė ir dalį planuotos knygos pa
ruošė istorikas kun. Rapolas Kra
sauskas. Tą knygą dabar baigė 
ruošti Romoje studijas gilinan
ti meno istorikė dr. Irena Vaiš
vilaitė, viešnia iš Lietuvos, dvi 
vasaras praleidusi Putname. Ro
moje atspausdintą knygą išleis 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija.

Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no skrydžio per Atlantą ir tragiš
kos mirties šešiasdešimtmetis 1993 
m. vasarą bus paminėtas Čikagoje 
ir Kaune. Šiuo reikalu Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus kurato
rius Valentinas Ramonis 1992 m. 
rugsėjo 26 d. sušaukė Čikagoje 
veikiančių lietuviškųjų organiza
cijų atstovų pasitarimą. Buvo su
darytas laikinis komitetas, kurin 
įsijungė dail. Valentinas Ramo
nis, lakūnas Gediminas Janula, 
spaudos atstovai — Vladas Būtė
nas (“Draugo”), Edmundas Jasiū- 
nas (“Lietuvių balso”), Juozas Že
maitis (“Laisvosios Lietuvos”), 
Vytautas Peseckas (“Technikos 
žodžio”). Minėjimo programą pa
ruoš jų sudarytas nuolatinis ren
gėjų komitetas, į jį pakvietus Lie
tuvos garbės konsulą Čikagoje 
Vaclovą Kleizą, Don Varno, Da
riaus ir Girėno karo veteranų pos
tų, ramovėnų, Lietuvos vyčių bei 
kitų organizacijų atstovus ir pasi
žymėjusius lietuvius. Pagrindinis 
dėmesys minėjimams Čikagoje, 
atrodo, teks Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje atidarytai paro
dai, Kaune — pagal skulptoriaus 
Broniaus Pundziaus (1907-1959) 
projektą pastatyto paminklo ati
dengimui.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Čikagoje tik šiemet buvo 
rastas asmeninis Stepono Dariaus 
archyvas, įdėtas, matyt, iš Lietu
vos 1927 m. atsivežton medinėn 
metalu apkaustyton dėžutėn. Ją 
jis buvo palikęs pas savo seserį 
Kotryną Stulpinienę. Dėžutę su 
S. Dariaus archyvu ji atidavė Bal
zeko muziejui, kur ši svarbi dova
na dingo tarp kitos archyvinės me
džiagos ir buvo užmiršta keliolika 
metų. Asmeninį S. Dariaus archy
vą tik dabar atidarytoj dėžutėj su
daro Lietuvos karo aviacijos kapi
tono “pilote” vadinta kepurė, dir
žas, tualetiniai reikmenys, jo pa
rašytos knygelės apie krepšinį ir 
beisbolą, LFLS statutas, šios spor
to organizacijos stadiono Kauno 
ąžuolyne škicai, laiškai bei jų ko
pijos susirašinėjimo su Kazimieru 
Mikalajūnu, Jonu Pyragiumi, Lie
tuvos aero klubu, Stasiu Girėnu. 
Lietuviškąją archyvo dalį papildo 
Pirmajame didžiajame kare už su
žeidimą gautas JAV “Purple Heart” 
medalis, skraidymus JAV regist
ruojanti knygelė su paskutiniu 
įrašu 1933 m. liepos 13 d., “Litua- 
nicos” pirkimo, atnaujinimo ir 
draudos sutartys, žemėlapis su nu
matoma skridimo linija iki Kara
liaučiaus, meteorologiniai Atlan
to vandenyno, Europos navigaci
nių švyturių ir radijo stočių žemė
lapiai. Dėžutėn įdėtas ir abiejų la
kūnų Jaunajai Lietuvai skirto tes
tamento juodraštis, albumas su 
straipsnių bei iliustracijų iškar
pomis apie S. Darių, jo skraidy
mus JAV, pasiruošimą skrydžiui 
per Atlantą. Archyvą užbaigia S. 
Dariaus sesers K. Stulpinienės iš
samus žuvusiųjų lakūnų laidotu
vių aprašymas. Ši archyvinė me
džiaga bus išstatyta sekančią va
sarą Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuj surengtoj parodoj, skirtoj 
S. Dariaus ir S. Girėno didvyriško 
transatlantinio skrydžio šešiasde
šimtmečiui.

Privatų parodų saloną “Jūros 
dovanos” Klaipėdoje atidarė klai
pėdietė tautodailininkė Joana 
Martinkienė. Salone yra keli šim
tai jos darbų, sukurtų iš kriauk
lių, gražiai išdėstytų stiklo vitri
nose.

Kaune surengta septintoji res
publikinė konferencija “Aktua
lūs alergologijos, imunologijos ir 
AIDS klausimai” buvo skirta aka
demiko dr. Vlado Lašo (1892- 
1966) šimtosioms gimimo meti
nėms. Konferencijoje dalyvavo 
mokslininkai ir gydytojai iš viso 
pasaulio kraštų, skaitę 134 moks
linius pranešimus. Pasak medici
nos mokslų dr. A. Kondroto aiš
kinimų “Tiesos” atstovui Žilvinui 
Pekarskui, didžiausios imunolo
gijos, alergologijos ir AIDS prob
lemos dabar yra diagnostika, pro
filaktika ir gydymas. Plečiantis 
pramonei, mūsų buityje, žemės 
ūkyje, kosmetikoje vis daugiau 
atsiranda medžiagos, įaudrinan
čios žmogaus organizmą. Anksčiau 
alerginių ligų daugiau būdavo did
miesčiuose, mažiau žemės ūkyje. 
Dabar tas skirtumas beveik dingo, 
padidėjus vandens ir žemės ūkio 
gaminių užterštumui. Pagrindinis 
dėmesys šimtojo gimtadienio pro
ga šioj konferencijoj teko akade
mikui dr. V. Lašui, fiziologui, aler
gologui, susietam su Vytauto Di
džiojo universitetu. Mat jam 1940- 
41 m. teko būti šio universiteto 
prorektoriumi, 1924-40 ir 1944-46 
m. — medicinos fakulteto dekanu. 
Pagrindinės akademiko dr. V. La
šo darbų kryptys buvo anafilaksija 
ir gyventojų mityba. Jis ilgus me
tus vadovavo ir Kauno medicinos 
instituto fiziologijos katedrai.

Ketvirtoji religijos, filosofijos 
ir meno studijų savaitė “Sinoikija 
92” spalio 12-17 d.d. buvo sureng
ta Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy
je ir Vilniuje. Savaitėn buvo įjung
ti septyni religinės muzikos valan
domis pavadinti koncertai, vienas 
poezijos vakaras, išklausyti dvi
dešimt trys teoriniai teologų, fi
losofų, menotyrininkų ir ekologų 
pranešimai, dalyvauta iškilmingo
se pamaldose. “Sinoikiją 92” Klai
pėdos paveikslų galerijoje papil
dė nauja sekcija “Gamta ir žmo
gus”, kurioje buvo nagrinėtos ne 
tik aplinkos, bet ir žmogaus dva
sinės ekologinės problemos. “Si
noikijos 92” atidaryme Maironio 
literatūros muziejuje Kaune kun. 
prof. dr. Antanas Liuima, SJ, skai
tė pranešimą “Dievo įvaizdžiai Se
najame Testamente”. Kauno Įgu
los šventovėje įvyko poeto kun. 
Ričardo Mikutavičiaus, jos rekto
riaus, religinės poezijos vakaras 
“Žaizdos metafizika”, kurin reli
gine muzika įsijungė vokalinis an
samblis “Psalmos”. Panevėžyje bu
vo prisimintas prieš 50 metų kan
kinių Sverdlovsko kalėjime miręs 
žymusis filosofas dr. Pranas Do
vydaitis, Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras, Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius. 
R. Grucė skaitė pranešimą “Tes
tamentiniai Prano Dovydaičio žo
džiai lietuviams”. Baigminė “Si
noikijos 92” dalis įvyko Vilniuje. 
Lietuvos kompozitorių namuose 
išklausyti paskutiniai pranešimai. 
Tarp jų buvo ir nacių Stutthofo 
stovykloj kalinto, pokaryje Šve
dijoj apsigyvenusio architekto dr. 
Jono Pajaujo pranešimas apie pie
tinės Švedijos ir Gotlando salos 
šventovių architektūros ypatumus. 
Pranešimus praturtino kamerinio 
ansamblio “Musica humana” atlik
ta religinės muzikos programa. 
Vilniaus arkikatedroje paskuti
nes “Sinoikijos 92” Mišias atnaša
vo Vilniaus arkiv. Audrys Bačkis.

Artėjančioms 125-tosioms Vy
dūno gimimo metinėms buvo 
skirta Šilutėje surengta mokslinė 
konferencija “Vydūnas (1868- 
1953) ir R. Steineris (1861-1925): 
filosofija ir dabartis”. Ją surengė 
Šilutės Vydūno klubas, rajono 
kultūros ir švietimo skyrius su 
Olandijos Skorlevaldo socialinės 
reabilitacijos institutu. Konferen
cijoje dalyvavo mokslininkai, pe
dagogai ir medikai iš Lietuvos, 
Latvijos, Olandijos, Australijos, 
Vokietijos ir Rusijos. Vokiečių 
filosofas mistikas Rudolfas Stei
neris, antroposofijos pradininkas, 
turėjo įtakos Vydūno filosofijai. 
Antroposofija yra laikomas reli
ginės mistikos ir fantastiškų prie
tarų mišinys, Europoje paplitęs 
po Pirmojo didžiojo karo. Tarp 
Vydūno ir Steinerio bei jų idėjų 
vis dėlto būta skirtybių. Jas savo 
pranešime Šilutėje nagrinėjo Vy
dūno draugijos pirm. V. Bagdo
navičius. Šioje konferencijoje 
nemažai vietos teko abiejų filoso
fų humanistų Vydūno ir Steinerio 
samprotavimams apie žmogaus vi
dines galias, aplinką, sveiką gy
venseną. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1992. XI. 24 - Nr. 48 (2231)

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.

ŠALFASS suvažiavimo 1992 m. lapkričio 7 d. Klivlande prezidiumas. Iš kairės 
Rimantas Dirvonis, Ona Jokubaitienė - sekretoriai, Narimantas Udrys ir Vy
tautas Jokūbaitis - pirmininkai Nuotr. Sig. Krašausko

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.75%

palūk.... 6.25% 
palūk.... 6.25% 
palūk.... 6.75% 
palūk.... 7.00% 
palūk.... 7.00% 

3.50%

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
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%

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

- -------------------------

1 East Mal1 Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Professional* Inc. Res; 231 _283g
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

All THE

WORLD"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 l 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

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 566-1 1 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Sporto darbuotojų 
suvažiavimas

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos dar
buotojų metinis suvažiavimas, įvy
kęs 1992 m. lapkričio 7 d. Klivlande, 
buvo gausus dalyviais, įdomus svars
tytų reikalų sprendimuose, duodan
tis atgaivios vilties ateities veiklai, 
nes jame dalyvavo nemažas būrys 
jaunosios ir viduriniosios kartos 
atstovų. Darbotvarkėje surašytas 
net 21 punktas buvo nuosekliai iš
diskutuotas. Suvažiavimo prezidiu- 
man pakviesti pirmininkais Nari
mantas Udrys iš Detroito ir Vytau
tas Jokūbaitis iš Klivlando be prie
kaištų vadovavo diskusijoms. Suva
žiavimui sekretoriavo veteranai Ona 
Jokubaitienė iš Klivlando ir Riman
tas Dirvonis iš Čikagos. Buvo suda
rytos mandatų ir rezoliucijų komi
sijos (M. Leknickas, A. Bielskus, Pr. 
Mickevičius, Pr. Gvildys ir K. Sapoč- 
kinas), tačiau joms pasireikšti ne
reikėjo . . . Rašinyje mėginsiu iškel
ti kai kuriuos sportinės veiklos pla
navimo, svarstybų momentus, o ir 
suvažiavusiųjų dalyvių nuotaikas.

Varžybinis 1993 metų kalendorius 
kai kurioms sporto šakoms jau nu
statytas. Š. Amerikos lietuvių slidi
nėjimo varžybos vyks 1993 m. kovo 
6 d. Holiday Valley, N. Y. Jose kvie
čiami dalyvauti 5-6 Lietuvos ir tiek 
pat Australijos lietuvių slidininkų. 
Jie atvyktų savo lėšomis. Išlaikymas 
vienai savaitei yra garantuojamas 
Klivlando “Žaibo" ir Toronto “Jung
ties” klubų - taip sakė Vytenis Čiur
lionis, šių varžybų organizatorius. 
Tačiau, jei viešnagė prasitęstų, ne
aišku kas svečiais tada pasirūpins...? 
Ir šis klausimas liko suvažiavime ne
išspręstas ...

Pagrindinės metinės žaidynės vyks 
1993 m. gegužės 29, 30 ir 31 d.d. Niu
jorke. Jas praves Niujorko “LAK” 
Pranui Gvildžiui vadovaujant. Šiose 
žaidynėse nutarta nebevykdyti le
do ritulio ir jaunučių krepšinio pir
menybių dėl per didelių išlaidų. Jas 
planuojama pravesti kitu laiku ir 
kitose vietovėse. Apie visas kitas 
sporto šakų varžybas bus skelbiama 
spaudoje, kai organizatoriai aptars 
jų vykdymo datas ir vietoves.

Sporto apygardų reikalai: veiklos 
formatas, finansinė atskaitomybė 
su centro valdyba, metinė narių re
gistracija, narių rėmėjų, globėjų, 
mecenatų telkimas, baltiečių fede
racijos reikalai, santykiai su JAV ir 
Kanados sporto institucijomis (AAU, 
TAC ir kt.) buvo diskutuota, tačiau 
veiklai naujos linkmės neieškota.

Centro valdybos pirmininko Aud
riaus Šileikos pranešimas buvo ar
gumentuotas, pagrįstas esamo laiko 
nuotaikomis, išreikšta minčių pluoš

tas ateities darbams įgyvendinti. 
Visais atvejais — rimtas, ataskaiti
nis pranešimas. Šileika buvo įgalio
tas centro valdybos iždininko Jono 
Gustainio perduoti jo pranešimą 
(pats nedalyvavo dėl svarbių asme
ninių reikalų). J. Gustainio paruoš
tas iždo pranešimas taip pat buvo 
išsamus ir paremtas atskaitomybės 
dokumentais, revizijos komisijos 
priimtas ir patvirtintas. Kitų spor
to šakų vadovų raštu ir žodžiu pra
nešimai buvo išklausyti su dėmesiu.

42-jų ŠALFASS žaidynių, kurios 
vyko Toronte, organizacinio komite
to pirmininkas Rimas Miečius tei
gė, kad registracijos ir iš renginių 
įplaukos buvo žemesnės už išlaidas, 
todėl ir susidarė finansinis trūku
mas. Centro valdyba deda pastangas 
visa tai išlyginti, telkdama paramą 
iš lietuviškų institucijų, tačiau jos 
atstovai suvažiavimui pareiškė, kad 
ateityje bus skiriama daugiau dėme
sio kontrolei tokius renginius vyk
dant.

Gal daugiausia gyvumo suvažiavi
me sukėlė diskusijos apie ŠALFASS- 
gos santykius su Lietuvos olimpiniu 
komitetu ir kitomis Lietuvos sporto 
institucijomis.

Prieš kelerius metus buvo patirta, 
kad Lietuvoje (dar prieš dabartinės 
nepriklausomybės paskelbimą) ruo
šiamasi išleisti didelį istorinį veika
lą apie Lietuvos kūno kultūrą ir spor
tą, apimantį 1868 - 1990 metų laiko
tarpį. Į tai atkreipėme dėmesį ir mes, 
o kai buvo patirta, kad išeivijos spor
tinį laikotarpį pokario Vokietijoje ir 
Š. Amerikoje jau yra aprašęs Vytau
tas Kazakevičius*-leidinio redakci
nio kolektyvo narys, buvo kreiptasi 
ir gautas 133 psl. rankraštis. Susi
pažinę su turiniu, likome nepaten
kinti. Apie tai pranešta leidėjams 
Lietuvoje. Susirašinėjimas pradėtas 
su šio leidinio vyr. redaktoriumi, is
torijos mokslų dr. H. Šadžium. Jis 
greitai nutrūko ir.. . po metų visai 
netikėtai gautas laiškas iš Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto departamen
to generalinio direktoriaus A. Ras
lano, kuriame rašoma, kad išeivijos 
dalį turėtų parašyti išeiviai. Nusta
tytas laikas, apimtis ir kt. Žinoma, 
greitai buvo susitarta su redakto
riais (Pr. Mickevičius ir Kęst. Čer- 
keliūnas). Jie buvo pristatyti Rasla
nui, tačiau vėl tyla . . . Mums liko ne
aišku, kas ten vyksta ir kas yra atsa
kingas. Mūsų redaktoriai, nusivylę 
susižinojimo stoka, atsisakė pasi
imtų pareigų. Tačiau suvažiavimo 
pažiūra šiuo klausimu buvo papras
ta - centro valdyba turi surasti ki
tus žmones ir darbas turi būti atlik
tas. Išeivijos dalis knygoje turi būti 
gerai paruošta. Suvažiavimo daly
viai tokį sprendimą darydami, ne
pagalvojo, kaip tai galima atlikti,

kai iš Lietuvos pusės nėra koopera- 
vimo...?

Kitas opus klausimas, tai olimpie- 
čiams į Barcelonos olimpiadą sutelk
tų pinigų panaudojimas? JAV-se vei
kė V. Adamkaus organizuotas, o Ka
nadoje J. Gustainio vadovaujamas 
vajus. Bendrai surinkta per 60 tūkst. 
dolerių. Kaip ir kur panaudoti pini
gai — klausia aukotojai. Suvažiavi
mas įgaliojo c. valdybą kreiptis į 
LTOK ir paprašyti detalios informa
cijos.

Dar vienas nevykęs LTOK metodas, 
skiriant savo atstovus užsienyje. Šį 
kartą įvykis palietė Kanadą. LTOK, 
neatsiklausęs ŠALFASS-gos, savo 
atstovu Kanadoje paskyrė torontie- 
tį Pr. Bernecką. Suvažiavimas su tuo 
nesutiko, c. valdyba yra įgaliota ra
šyti laišką Lietuvos olimpiniam ko
mitetui ir patarti jiems, kad laikytų
si deramos tvarkos.

Sporto fondo reikalais kalbėjo Pr. 
Berneckas. Fondo nejudoma sąskai
ta jau pasiekė daugiau kaip 50 tūkst. 
dolerių sumą. Pranešėjas pageida
vo suvažiavimo nutarimo - šiais me
tais sulaikyti išmokėjimą palūkanų 
c. valdybai dėl to, kad buvusi c. v. Či
kagoje netinkamai naudojo pinigus. 
Suvažiavimas aiškiai pasisakė už 
palūkanų išmokėjimą c. valdybai, 
nes tai yra statutinis reikalas, o pi
nigai naudojami gerai ar ne, nu
sprendžia revizijos komisija.

Už nuopelnus išeivijos lietuvių 
sportui Zigmas Žiupsnys, Čikagos 
“Neries” buvęs ilgametis pirminin
kas, tinklinio komandų vadovas, 
veiklus darbuotojas, suvažiavimo 
pritarimu pakeltas į ŠALFASS-gos 
garbės narius.

Dar daug lieka paminėti kitų su
važiavime aptartų reikalų. Apie tai 
- kita proga . .. Sig. K.

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. (gyvyMs 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 .................. 7.75%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

(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.

AKTYVAI per 05 m'hjonus dolerių

Dalis ŠALFASS-gos suvažiavimo dalyvių 1992 m. lapkričio 7 d. Klivlande. Sėdi 
iš kairės: R. Dirvonis, N. Udrys, O. Jokubaitienė, A. Šileika (ŠALFASS pirm.), 
V. Jokūbaitis; stovi: V. Rugienius, M. Leknickas, E. Stravinskas, B. Savickas, R. 
Miečius, V. Nasvytis, Pr. Mickevičius, R. Vodopalas, A. Bielskus, V. Čiurlionis 
ir Pr. Gvildys Nuotr. S. Krašausko

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tų Kūčios įvyks gruodžio 6, sekma
dienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos salėje. Kviečiami tėveliai ir 
rėmėjai.

• Gruodžio 19 d. skautai vyčiai, 
vyr. skautės, prit. skautai-tės, jū
ros budžiai-gintarės numatę atlik
ti kalėdojimą, kurio metu lanko
mos šeimos ir giedamos kalėdinės 
giesmės.

• “Šatrijos” tunto vadijos posė
dis gruodžio 1 d., 7.30 v.v. būkle.

• Greitosios pagalbos kursai 
prityrusiems skautams-tėms gruo
džio 13 d.

• Sueigų kalendorius. Po Mai
ronio mokyklos pamokų, ten pat 
vyksta skautų-čių sueigos: lapkri
čio 28 d., gruodžio 12 d., sausio 9 d. 
ir 23 d., vasario 6 d. ir 20 d., kovo 
6 d. ir 27 d., balandžio 10 d. ir 24 d., 
gegužės 8 d. ir 22 d. M.

• Skautų “Mindaugo” draugo
vės 10 skautų ir trys vadovai lap
kričio 14 d. iškylavo p.p. Stripi- 
nių Loretto Ski Resort vietovė
je. Draugininko ps.fil. M. Leknicko 
vadovaujami skautai atliko pione- 
rijos įrengimus. VS atstovas s. R. 
Otto, atvykęs iš Montrealio, ir s. fil. 
A. Dailydė paruošė uždavinius 
skautų žygiui per mišką. Laužo 
metu br. Romas Otto pravedė trum
pą pasikalbėjimą apie skautavimo 
tikslą. Saulei nusileidus, lauže
lis buvo baigtas tradicine “Atei
na naktis”. Skautai ir vadovai dė
kingi p.p. Stripiniams, kad ir vėl 
leido pasinaudoti jų gražiuoju miš
ku. Taip pat ačiū p. Ignatavičiui, 
kuris padėjo skautus nuvežti į šią 
iškylą. A.D.

“LEDAS” 
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.

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

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. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

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

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

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
C L E A'NįE R S *

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

BALTIC CONSTRUCTION
Namu įrengimai ir pataisymai:

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

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

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

(voice message)

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svori

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

specialus
pasiūlymas oro 
paštu 4.90 už kg
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The Queensway

ThaQEW

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.

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

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



Europos centras, surastas Netoli Vilniaus. Nuotraukoje - torontietė A. 
PETKEVIČIENĖ ir giminaitis J. ČESNAVIČIUS iš Lietuvos

TO RO NT 0"

PADĖKA
Nuoširdžiausia padėka draugams ir svečiams, atsi

lankiusiems į mano gimtadienį, 1992 m. spalio 25 d., 
Toronto Lietuvių namuose.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 
už palaiminimą valgių stalo ir sveikinimus; už sveikinimus 
žodžiu: Pr. Čeponkui, J. Karkai, G. Paulionienei, T. Seko- 
nienei, L. Stanulytei, B. Ramanauskienei.

Nuoširdus ačiū Birutei Stanulienei už gražiai paruoš
tas vaišes ir ponioms — už skanius pyragus.

Jūsų —
Balys ir Stasė Matulevičiai

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

1993 m. gegužės 8-23 d.d.
Teatro mėgėjų grupė į pirmą lietuviškų 

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.

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
* Pervežama 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

TORVIL"
SPECIALI KALĖDŲ PASIŪLA 

Geriausias, greičiausias 
ir labiausiai prieinamas 

siuntinių patar
navimas į 

LIETUVĄ
PATRAUKLIOS KAINOS UŽ

Pasiūlymas
ribotam,

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

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

Pirmoji rašytojos Birutės Pū- 
kelevičiūtės poezijos knyga “Met
ūgės” buvo išleista Toronte 1952 
m. “Baltijos” leidyklos, kuriai 
vadovavo P. Jaunius, išleisdinęs 
ir kitų autorių knygų. B. Pūkele- 
vičiūtei, besilankančiai praėju
sią vasarą Lietuvoje, buvo su
rengti jos kūrybos vakarai Kau
ne ir Vilniuje, kur netikėtai au
torė susitiko su ten besilankan
čiu P. Jauniumi, buvusiu toron- 
tiečiu, dabar gyvenančiu JAV-se. 
(Ši žinutė yra patikslinimas bei 
papildymas išspausdintosios 
“TŽ” 1992.X.27 laidoje).

Stasiui Jokūbaičiui, kaip pra
neša parlamento Jesse Flis raš
tinė Otavoje, yra paskirtas Ka
nados 125-rių metų sukakties 
paminėjimo medalis (Comme
morative medal). Medalis, rašo
ma, yra patvirtintas Jos Dideny
bės Karalienės ir įteikiamas ka
nadiečiams, kurie atliko svar
bius patarnavimus savajai bend
ruomenei ar Kanadai. St. Jokū
baičiui medalis bus įteiktas lap
kričio 29 d. liberalų partijos me
tiniame suėjime Toronto Lietu
vių namuose.

Lietuviško humoro popietės. 
Spalio 25 d. Toronto Lietuvių 
namuose gausiai susirinkusiems 
žiūrovams savo sukurtus juokus 
bei poringes porino ir publiką 
juokino Vilniaus jaunimo teatro 
aktorius Algirdas Grašys, pra
mintas ir Lietuvoje vadinamas 
“Ponu Brač” dėl to, kad savo pa
sakojimus paryškina suvalkietiš
ku priežodžiu “brač”.

Lapkričio 4 d. jis džiugino pen
sininkus Vilniaus menėje. Lap
kričio 6 d. Wasagos lietuvių tar
pe ypatingai šiltoje nuotaiko
je praėjo koncertas, A. Vitkie
nės ir jos pagalbininkių rūpes-

Toronto labdaros organizacija 
“United Way” rengia paskaitų 
seriją moteris dominančiais 
klausimais — kovą su vėžio liga, 
depresija, dalyvavimą politiko
je, pasitikėjimą savimi ir pan. 
Paskaitininkėmis pakviestos žy
mios moterys, kurios kalbės apie 
savo padėtį. Jų tarpe bus ir lie
tuvaitė, filmų aktorė JAV-se Ann 
Jillian (Nausėdaitė). Ji kalbės 
1993 m. kovo 22 d. Roy Thomson 
Hali (valanda pranešime nenu
rodyta). Kaina už 6 paskaitų se
riją (“The Stories of a Lifetime” 
— nuo $76. Tel. 872-4255.

Įvairios žinios
East Europe Expo ’93 paroda, 

organizuojama Inter-Trade, 2935 
E. Broadway 204, Tucson, AZ, 
įvyks 1993 m. balandžio 6-8 
d.d. Tropicana Resort and Co
rention vietovėje. Kviečiama 
dalyvauti ar prisidėti prie paro
dos organizavimo. Dėmesys nu
kreiptas į tarptautinę prekybą, 
bet specialiai pabrėžiant ir kul
tūrinius mainus tarp Amerikos ir 
Rytų Europos parodos dalyvių. 
Be rodinių, kultūrinių renginių, 
parodoje dalyvaus žymių savo 
sričių žinovų - kalbėtojų. Inf.

Norėtų padirbėti
Daiva Rakauskienė, auginanti 

9 metų sūnų, gyvenanti su tėvais, 
esanti nuoširdi, darbšti ir tvarkin
ga, norėtų kuriam laikui šiapus 
Atlanto gauti bet kokį darbą. Ra
šyti šiuo adresu: Kulvos 34-16, Kau
nas 26, Lithuania.

Paieškojimai
Dionyzas Kaminskas ieško bro

lio sūnaus Antano Kaminsko, gy
venančio 143 Avery St., Rochester, 
NY, 14606 USA. Rašyti šiuo adresu: 
Naftininkų 50-21, Mažeikiai 5500,

Toronto miestas praneša, kad 
pradedant ateinančiais (1993) 
metais nuo rugsėjo 15 d. iki kitų 
metų birželio 1 d. namų apšildy
mo minimumas nustatomas 21°C 
(70°F). Turintieji šiuo reikalu ko
kių klausimų gali skambinti tel. 
392-7960. Taip pat pranešama, 
kad leidimai statyboms bei na
mų remontams bus išduodami 
pagreitintu būdu. Platesnės apie 
tai informacijos bus teikiamos 
specialiame susirinkime gruo
džio 4, penktadienį, darbo va
landomis. Apie tai teirautis tel. 
392-7544.

Nori susirašinėti
Dionyzas Kaminskas norėtų su

sirašinėti su buvusiu kaimynu Al
giu Skabeikiu, gyvenančiu Lithua
nia Freedom Bell, Boston, USA 
(pilno adreso nežino). Rašyti adre
su: Naftininkų 50-21, Mažeikiai 
5500, Lithuania.

KLB žinios
KLB krašto valdybos veiklai pa

remti aukojo: $150 - J. T. Andru- 
kaičiai; $100-P. Bražiūnas, H. But
kevičius.

Humanitarinei pagalbai: $250 - 
H. D. von Hahn.

Pagalbos Lietuvai vajui: $300 - 
P. Bražiūnas, L. Ozebergaitė; $250 
- A. Bliznikas, J. Lelis, J. Rimšai
tė; $200 - J. J. Rovai, H. Butkevi
čius; $100 - a.a. J. Kliorikaičio at
minimui J. S. Kliorikaičiai, V. Po- 
vylius, I. Meiklejohn, V. Nausėda, 
E. Kaptein. I. Mališka, S. Jaškus, 
dr. S. Čepas, B. Trukanavičius, H. 
Nariškienė, S. Vaitkus, E. Radavi- 
čiūtė, W. A. Kupitis, A. Vingevi- 
čienė, A. P. Stanėnai; $50 - K. Šim
kus, M. PraĮįaitienė, L. Venčius, P. 
Seibutis, S. Barškutis, Z. Ručins
kas, R. Bekeris, M. Jasionytė, A. 
Vilutis, D. Valaitis, P. Liutkus, A. 
Saladžius; $30 - J. I. Mickevičiai, 
A. P.Volungės a.a. B. Stonkienės 
atminimui.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.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

čiu buvo paruošta kavutė su py
ragais. Paskutinė svečio iš Lie
tuvos humoro popietė įvyko Ana
pilio Parodų salėje lapkričio 8, 
sekmadienį. Šią popietę suor
ganizavo V. Pečiulis. Lapkričio 
11 d. A. Gražys išskrido į Či
kagą. G.B.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Lithuania.
Bronius Dulevičius, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojas, 
gyvenantis Ukmergėje, Vilniaus 
100 b - 36, norėtų įsigyti klausos 
aparatą ir ieško Arvydo Vilimo, 
labdaros tikslais lankiusio Lietu
vą ir atgabenusio 53 klausos apa
ratus. Rašyti aukščiau nurodytu 
adresu.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas.

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

“TŽ” leidėjai

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

66 MIM1CO AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741

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.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8l,arus užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus. 
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

ODKA
(VEE-BA-ROVA)

Daugiau informacijų apie tai galima gauti: 
(f - Peter Mielzynski atstovybėje

VARTOKIME JAVŲ GAMINIUS
Atskleiskime grynos premijuotos rugių degtinės “Wyborowa” 
Įvairius skirtingumus. Juk tai švelnus, gaivus ir nuostabus 
skonis, vyraujantis ir tik toks vienas. Arba - 
tai skanumynas, išimtas iš šaldytuvo ledainės.
Taigi - padaryk posūkį - vartok javų gaminius.

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.

An independent member broker

RF/WISK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Phone:(416)769-1616

QnluiK- DRESHER Ltd-
i Ol Real Estatec=Tr^~ Hl 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.

nDFCUFD INSURANCE 1J IVlL^ 1 l IL Iv 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 IDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Ateinantį sekmadienį prade
damas Adventas. Tai liturginis Kris
taus laukimo laikotarpis, kurio me
tu susilaikoma nuo triukšmingų po
kylių bei parengimų ir kreipiamas 
dėmesys į savęs apvaldymą. Ta pro-. 
ga primenama apie pasninką ir san
tūrą. Santūra liečia valgio rūšį, o 
pasninkas — valgio rūšį ir kiekį. 
Santūros dienomis susilaikoma nuo 
mėsiško maisto, o pasninko dieno
mis — nuo mėsiško maisto ir sotaus 
pavalgymo. Santūra Kanadoje galio
ja visais metų penktadieniais ir 
jos laikytis turi visi 14 m. amžiaus 
sulaukę tikintieji. Pasninkas Kana
doje galioja Pelenų dieną ir Didįjį 
Penktadienį. Laikydamiesi lietuviš
ko papročio mes dar pasninkaujame 
Kūčių dieną. Pasninkauti turi visi 
tikintieji nuo 18 m. iki 59 m. amžiaus.

— Advento laikotarpiui yra pa
ruoštos knygelės lietuviškai “Ad
vento mąstymai”. Norintieji jomis 
pasinaudoti, prašome pasiimti. Au
ką už knygelę galite įmesti į para
pijos rinkliavą.

— Lapkričio 22, sekmadienį, mirė 
a.a. Magdalena Zenkevičienė, 90 m. 
amžiaus.

— Kalėdų eglutė mūsų mažiesiems 
Anapilio salėje bus gruodžio 20, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. Ją 
rengia mūsų parapijos jaunų šeimų 
sekcija, vadovaujama Vidmanto Va
liulio. 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 
vyksta sekmadieniais parapijos 
salėje iki gruodžio 6 d.

— Bilietai į Anapilyje ruošiamas 
Kūčias ir Naujuosius metus jau 
platinami parapijos salėje po pa
maldų.

— Altorių ir sakyklą meniškai 
sukūrė ir Gerojo Ganytojo švento
vei paaukojo Wasagos parapijie
čiai Jonas Lenkaitis ir Jonas Vaš
kevičius. Jiems nuoširdi padėka.

— Mišios lapkričio 29, sekmadienį 
9.30 v.r. už a.a. Aloyzą Ramoną, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Feliksą Kasperavičių.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 230 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: Vytautas Kernagis, daininin- 
kas-aktorius iš Vilniaus, H. J. Karnat- 
kai iš Šiaulių, J. Grabošas iš St. Bru
no, Que., Vyt. Tikuišis iš Wasagos. 
Svečius supažindino ir pranešimus 
padarė LN revizijos komisijos pir
mininkas Henrikas Sukauskas.

— Lapkričio 22, sekmadienį, 1 v.p. 
p., įvyko LN vyrų būrelio susirinki
mas. Pirm. T. Stanulis pateikė susi
rinkusiems darbotvarkę ir pakvietė 
A. Sukauską sekretoriauti. Išklau
syti iždinininko, ūkvedžio ir pir
mininko pranešimai. Nutarta daly
vauti LN moterų kalėdiniam pobūvy
je gruodžio 13, sekmadienį, šauk
ti metinį narių susirinkimą sausio 
24, sekmadienį, 2 v.p.p., ruošti LN 
vyrų tradicinį pobūvį, kovo 6 ar 27 
d. Po to sekė vaišės ir neoficialios 
diskusijos.

— LN valdybos posėdis - gruodžio 
3, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gruodžio 2, trečiadienį, 6 v.v., 
ligonių lankytojai renkasi pasita
rimui. Žinantys apie sergančius ar
ba pagalbos reikalingus tautiečius 
kviečiami dalyvauti šiame pasita
rime arba pranešti R. Juodžiui tel. 
239-4445.

— LN Naujų metų sutikimas įvyks 
Karaliaus Mindaugo menėje gruo
džio 31, 7 v.v. Bilietų kaina nepa
keista, kaip praeitais metais — $40. 
Gros puikus orkestras, karšta va
karienė, vynas ir šampanas. Bilie
tai į Naujų metų sutikimą gaunami 
sekmadienio popietėse ir LN rašti
nėje. Stalus galima rezervuoti skam
binant LN administratorei Danutei 
Sysak-Simonaitytei tel. 532-3311.

Aukos Slaugos namams
Lietuvių slaugos namų statybos 

komitetas nuoširdžiai dėkoja Pet
rui Bražiūnui iš Kelowna, BC, už 
$250 auką; a.a. Stasio Ginčausko 
atminimui aukojo: $100 - Jonas, 
Angelė Šimkai; $50 - Valteris Dau
ginis, S. Heics, L. Griškonis; $30 - 
R. D. Sher, T. B. Stanuliai; $25 - 
J. R. Lėlis; $20 - J. Lasys, A. Lan
gas, J. Pacevičienė, S. J. Macijaus
kai, J. Norkus, D. Bedenikovich, H. 
Sukauskas, V. A. Kulniai; $10 - D. 
Sysak; $5 - V. Vitkūnas. Iš viso 
statybos fonde yra $851,576. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
VIENA ŠEIMA ALYTUJE noriai 
priimtų naujai pastatytame name 
vyresnio amžiaus žmones, norin
čius grįžti ir apsigyventi Lietuvo
je. Namas, 15-kos tūkstančių dol. 
vertės, dar statomas. Reikalinga 
finansinė parama. Namo savinin
kų sąlyga - prisidėti finansiškai 
užbaigti namo statybą. Būtų viskas 
sutvarkyta teisiškai. Adresas: Onu
tė Čeplevičienė, Vingio 16-31, Aly
tus, Lithuania.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras, kuris dabar ruošiasi kalėdinės 
muzikos koncertui, įvyksiančiam 
gruodžio 13, sekmadienį, St. Anne's 
anglikonų šventovėje Gladstone 
gatvėje.

— Praėjusį sekmadienį jaunos 
šeimos su vaikučiais dalyvavo 9.20 
v. Mišiose, kuriose jie atliko skai
tinius, nešė aukas ir prisidėjo prie 
giedojimo. Po Mišių parapijos sa
lėje jie spausdino kalėdines korte
les su savo piešiniais.

— Lapkričio 23 d. palaidotas a.a. 
Adolfas Vilkus, 75 m.

— Kalėdinės plotkelės yra dali
namos zakristijoje sekmadieniais, 
o parapijos raštinėje bet kada.

— Į Naujų metu sutikimo balių bi
lietai platinami po Mišių salėje, 
o kitu laiku - pas B. Genčių tel. 532- 
8531.

— KLK moterų metinė šventė-aga- 
pė įvyks gruodžio 13 d., po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje.

— Sutvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos prasidės po Nau
jų metų. Jaunuolius 12 metų am
žiaus prašoma registruotis parapi
jos raštinėje. Sutvirtinimo sakra
mento iškilmės - gegužės 9 d., per 
10.15 v. Mišias.

— Mišios lapkričio 29, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Joną ir Barborą ir 
Joną, 9.20 v.r. - už a.a. Joseph Bui, 
10.15 v.r. - už Vėlinių novenai pa
vestas sielas, už a.a. Telesforą Va
lių, 11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

“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.

Toronto Maironio mokyklos au
ditorijoje gruodžio 5, šeštadie
nį, 11 v.r. įvyks Vytauto Kerna
gio iš Lietuvos koncertas. Kvie
čiame visus mažus ir didelius da
lyvauti ir pasiklausyti įdomios 
dainų ir poezijos programos. G.P.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
švenčia savo metinę šventę Ana
pilio Parodų salėje gruodžio 6, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. 
Programoje - KLK moterų drau
gijos centro valdybos pirminin
kės sveikinimas, parapijos vai
kučių choras, vadovaujamas 
muz. Nijolės Benotienės, po to - 
pietūs ir loterija. Valdyba

Anapilio parodų salėje gruo
džio 13 d., 12 v.r. —3 v.p.p. bus mo
koma kaip paruošti kalėdines 
gėlių puokštes. Norintys daly
vauti prašomi registruotis pas 
Ritą iki gruodžio 5 d. tel. 274- 
0059.

Dail. Reginos Žiūraitienės nau
jausių paveikslų ir akvarelių 
parodos atidarymas įvyko lap
kričio 22, sekmadienį, Oakvil- 
lėje, McLaren-Barnes galeri
joje. Atsilankė gausus būrys 
meno mėgėjų. Paveikslai - vaiz
dai iš Rocky Mountains, Nova 
Scotia ir Prince Edward Island. 
Paroda vyks iki gruodžio 5 d., 
lankymo valandos nuo antradie
nio iki šeštadienio 10.30 v.r.-
5.30 v.p.p. Parodos aprašymas ki
tame “TŽ” numeryje.

Kanados kultūrinė mozaika bus 
rodoma Kalėdų švenčių metu, 
gruodžio 26 - sausio 3, McMi
chael Canadian Art Collection 
galerijoje, Kleinburg’e, Ont. 
Festivalyje pasirodys įvairių 
tautų šokėjai, dainininkai, mu
zikantai, pasakotojai bei meni
ninkai. Tuo metu galerija bus 
atidaryta nuo 11 v. r. iki4.30 v.p.p. 
Įėjimas $5; pensininkams ir stu
dentams $2.50; šeimai $10. Dau
giau informacijų teikia galeri
jos raštinė, tel. (416)893-1121. Inf.

“Vaiko tėviškės namams' 
kojo: $50 — A. Vaišvilienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Anapilio 

moterų būreliui, aukojusiam Lie
tuvos kankinių parapijos sociali
nei sekcijai - ligonių lankymui $250.

au-

NORDLAND EXPRESS kai
nų sąrašas yra 5-tame puslapyje.

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

1992 m. gruodžio 6, sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose 

aktorius-dainininkas-muzikantas

VYTAUTAS KERNAGIS
kalba, grojai ir dainuoja.

Programa — IR MAŽIEMS, IR DIDELIEMS! Patiks ir vaikams, ir
tėveliams, ir seneliams. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Vytautas Kernagis
įėjimas-$6. _Rengia LN kultūros komisija

O MONTREAL

g Kviečiame visus į g

g 
g

i1

“IN DULCI JUBILO'
Advento susikaupimo tta T> TT A
ir šv. Kalėdų giesmių Jlv
gruodžio 13, sekmadienį, 4 valandą po pietų, St. Anne’s šventovėje,
270 Gladstone Avenue (skersai nuo Neilson’o įmonės tarp College St. ir Dundas St. W.)

Koncertą atliks:
“VOLUNGĖ” - Toronto lietuvių choras; “SUTARINĖ” - Toronto dainos vienetas;

solistai - Anita Puodžiūnienė, Margaret Holton ir Jonas Vaškas;
smuikininkai - Rūta Melkienė ir Alg. Stulgys. Įėjimas - laisvas.

Rengia “VOLUNGĖ” ir jos vadovai Dalia Skrinskaitė-Viskontienė bei Jonas Govėdas

gruodžio 24, ketvirtadienį, 8 valandą vakaro
Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurklienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams - $15, vaikams nuo 10 iki 15 metų 
- $10, nuo 7 iki 10 metų - $6, nuo 1 iki 7 metų - nemokamai.
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių - J. Gurklienei tel. 278-4674.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, kitomis 
dienomis — aukščiau minėtu telefonu.
Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapija

A.a. Kazimiero Čikoto atmini
mui žmona Bronė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A.a. Stasio Ginčausko atmini
mui, užjausdami šeimą, S. A. Ka- 
luzos “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Anapilio sodybai aukojo: $1,000 
— A. Gvazdaitis (a.a. Reginos 
Gvazdaitienės-Klemkienės at
minimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Ginčauskie- 
nė, C. M. Daukai.

A. a. Felikso Kasperavičiaus 
laidotuvių proga Gerojo Gany
tojo koplyčios remonto vajui au
kojo: $100 — S. Skėrys, R. A. Va- 
deckai; $50 — Balčiūnų šeima, 
Zorkų šeima, G. P. Šlapeliai, I. G. 
Ross, I. A. Caldwell, S. P. Cald
well; $25 — V. J. Paršeliai, M. P. 
Shaw; $20 — Violos ir Ulbų šei
mos.

Turimomis žiniomis iš Lietu
vos, “Tėviškės žiburius” prenu
meratoriai ten gauna šį savait
raštį gana normaliai. Paprastu 
paštu jis užtrunka kelionėje iki 
dviejų mėnesių, oro paštu — 10- 
15 dienų. Ir kituose kraštuose 
siuntos paprastu paštu užtrun
ka nuo 4 iki 8 savaičių, oro paš
tu — apie 10 dienų. Metinė “TŽ” 
prenumerata Lietuvoje papras
tu paštu — $35, oro paštu — $110.

GALIU prižiūrėti ligonius bei vai
kus, išvalyti namą. Skambinti Regi
nai tel. 233-5996.

GAMINU koldūnus ir pristatau 
į namus. Skambinti Aldonai tel. 
233-5996 Toronte.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienublijos seserų Toronto sky
riaus rėmėjų metinė šventė įvy
ko lapkričio 22, sekmadienį, Pri
sikėlimo parapijos šventovėje 
3.30 v.p.p. Klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, atna
šavo Mišias, vienuolijos gyvų ir 
mirusiųjų rėmėjų ir šventės da
lyvių intencijom. Pamokslą pa
sakė kun. Pijus Šarpnickas, 
OFM, tema “Kristus Valdovas”. 
Mišių skaitinius skaitė jaunos 
seselės iš Lietuvos - Dalia Dap
kūnaitė ir Kristina Venskaus- 
kaitė.

Vaišės-vakarienė buvo Prisi
kėlimo parapijos salėje. Progra
mai vadovavo Ramutė Grigo- 
nienė.

Įspūdžiais iš Lietuvos dalinosi 
sės. Igne Marijošiūtė, kuri šią 
vasarą ilgesnį laiką buvojo Lie
tuvoje. Ateistinis komunizmas 
per penkiasdešimt metų suža
lojo ir tautos sielą. Tačiau yra 
tautoje šviesulių, kurių dėka 
įvyks ir dvasinis tautos atgimi
mas. Reikia krašte tikros krikš
čioniškos meilės ir etikos viso
se gyvenimo srityse. Atstatomos 
ir statomos šventovės. Mokyklo
se dėstoma religija. Atkuriamos 
ir katalikiškos mokyklos. Į kraš
tą plaukia įvairios blogybės ir iš 
Vakarų.

Meninę programą atliko dai- 
ninkas Algis Kynas ir Aldona Ka- 
rosaitė, kuri deklamavo savo su
kurtus eilėraščius.

Gausūs vakarienės dalyviai 
vaišinosi šeimininkės B. Stanu
lienės pagamintais valgiais ir 
rėmėjų ponių suneštais pyra
gais. Po vakarienės turtingą lai
mikiais loteriją pravedė K. 
Manglicas. A.

30 METŲ VAIKINAS norėtų įsidar
binti Kanadoje, sugeba vairuoti 
automobiįį, sutinka dirbti bet ko
kį darbą. Galintys padėti, prašomi 
rašyti šiuo adresu: R. Paltanavi
čius, Maironio 30-24, 4270 Vilkaviš
kis, Lithuania (tel. 52-533).

REIKALINGAS vieno kambario 
butas su visais patogumais Toron
to Lietuvių namų rajone. Skam
binti tel. 534-4057.

PARDUODAMAS prie Square-One, 
Mississaugoje, 2 miegamųjų su 
dviem voniom butas, 22 aukšte, 5 
buities reikmenys (appliances). Ga
lima pirkti su nuomininkais ar be 
nuomininkų. Gera kaina. Skambinti 
tel. 239-4445.

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

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

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

Po sėkmingai pavykusių parapijos 
pietų klebonas biuletenyje išreiš
kia didžią padėką visiems nuošir
džiai dirbusiems ir prie tų darbų 
prisidėjusiems talkininkams.

Anelės ir Vinco Baršauskų sodyba 
už gražiausią papuošimą Riverside 
parko rajone įvertinta pirmąja pre
mija spcialiais diplomais. Prieš 
keletą metų panašų įvertinimą iš 
LaSalle savivaldybės jie buvo 
jau gavę.

ANTANAS DANILIAUSKAS, gy
venąs Verdune, Que., “Draugo” pra
nešimu, Lietuvos vaikų vilčiai pa
aukojo $1,000.

A.a. Adolfas Morkevičius, 87 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 14 d. Palai
dotas Mount Royal kapinėse. Liko 
giminės Lietuvoje. B.S.

Dienraštis “La Presse” 1992 m. lap
kričio 11 d. laidoje rašė, jog Anne 
Marcotte, 3 m. amžiaus, “Johnson- 
Johnson” bendrovės gražiausių nuo
traukų varžybose, kurios apėmė vi
są Kanadą, laimėjo $10,000 premiją 
(scholarship - stipendiją). Konkurso 
nuotraukų tema buvo: “Ar nematėte 
mano katinėlio?”

Onutės spalvota nuotrauka, ku
rioje aiškiai matosi dešinėje aky
tėje - ašarytė, bus įdėta su kitom 
11 laimėtojų į “Johnson-Johnson” 
bendrovės 1993 m. “Adora bebes” 
kalendorių.

Annie-Onutė yra Lionės ir Kazio 
Ambrasų vaikaitė, Izabelės Ambra- 
saitės-Marcotte dukrelė. Seneliai 
su Onute visada kalba lietuviškai, 
ir ji jau nemažai supranta. Josios 

į. sesutė Michelle, 5 m. amžiaus, su 
yį seneliais kalba lietuviškai jau ne

“Ir mažiems, ir dideliems”
VYTAUTAS KERNAGIS - vie

nas pačių populiariausių Lietu
vos estrados dainininkų. Jis pir
masis Lietuvoje pradėjo dainuo
jamosios poezijos programą, pir
mas pabandė vaikams rašyti lyg ir 
estradines daineles. Vienu ir tuo 
pačiu metu jis - aktorius, daininin
kas, režisierius, scenaristas, mu
zikantas, dainų tekstų autorius 
ir 1.1.

Jau 25-ri metai Vytautas dainuo
ja savo kūrybos dainas, pritarda
mas gitara ar fortepijonu. O tų dai
nų yra įvairiausių: ir linksmų, ir 
liūdnų, ir suaugusiems, ir vaikams, 
ir apie meilę, ir apie kolorado va
balus, ir apie santechniką iš Uk
mergės. Yra įrašęs kelias plokšte
les, nufilmuotas kino filmuose, te
levizijos laidose. Su gitara išvaži
nėjo visą Lietuvą, o taip pat daina
vo Australijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir JAV. Kanadoje prieš 3- 
jus metus lankėsi su savo kabare
tu “Tarp girnų”, o šį rudenį atvyko 
vienas. Į programą, kurią Vytau
tas pavadino “Ir mažiems, ir dide
liems” galės įsijungti vaikai ir su
augusieji, kartu padainuoti bei iš 
arčiau susipažinti su šiuo įvairiais 
talentais apdovanotu ir Lietuvoje 
labai mėgstamu menininku. Jo kon
certas įvyks Toronto Lietuvių na
muose gruodžio 6, skemadienį, 
3 vai. po pietų. G. Bijūnienė

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ dide
lis pasirinkimas ANAPILIO KNY
GYNE.

“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).

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.

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

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininkų 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.

ONUTĖS-ANNIE MARCOTTE nuo
trauka, laimėjusi $10,000 premiją- 
stipendiją akademinėm studijom

pavieniais žodžiais, bet ištisais saki
niais. Jų vyriausias vaikaitis Eri
kas, 15 m. amžiaus, su seneliais kal
ba laisvai lietuviškai. Eriko moti
na yra prancūzų tautybės. Jis lanko 
prancūzų mokyklą. Jam lietuvių kal
ba yra nesvetima.

Onutės senelis, pirmą kartą pa
matęs šią nuotrauką, pasakė: “Gal
būt kada nors ta ašarytė atneš jai 
laimę”. Onutės nuotrauką ir atitin
kamą aprašymą išspausdino ir savait
raštis “Flambeau” 1992.XI.17 laido
je. Kor.

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA 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: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 73/«%, asmenines — nuo 8 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

Certifikatus 1 m.-...... 53/4% Taupymo-special............. .... 3 %
Certifikatus 2 m..........
Term, indėlius:

....  61/2% Taupymo - su gyv. dr......... .... 2’/4%

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

180 d. -364 d...... .... 43/«% Einamos sąsk...................... .... 11/2%
120 d. - 179 d...... ....  41/2% RRIF-RRSP-1 m.term. ... ... 53/4%
60 d. - 119 d...... .... 41/z% RRIF-RRSP-2 m.term. ... ... 61/z%
30 d.- 59 d...... ....3 % RRIF - RRSP - taup........... ... 23/4%

1475 DeSeve 3907A Rosemont
10- 2Pirmadieniais 9.00- 3.00

Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00

Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

f AMBĖR
t
f Isshi
r&

1968 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
Prie High Park požeminės stoties. 
Nemokama automobiliams pastatyti aikštė.

KALĖDŲ proga 
pavaišinkite savo 

aidimuosius Lietuvoje 
Y Kalėdinis siuntinys 34 kg

1
1

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.

10. Šampanas 2 buteliai

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.

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai lėktuvu - $4.50 už kg plius pristatymas į namus 

v“ Sekantys išsiuntimai: lapkričio 27 d., gruodžio 4, 11 d.d. 
Hį Jie pasieks jūsų draugus ir gimines prieš Kalėdas.

Siuntiniai laivu - $6.00 už kub. pėdą ar $0.95 už kg plius pristatymas 
į namus. Sekantis išsiuntimas gruodžio 28 d.

“fe Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų.
p Pinigų pervedimai — kelionės į Lietuvą — iškvietimai — vizos ir kt.

t
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S
s

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

Į SPECIALIOS KAINOS MŪSŲ PERSIKĖLIMO PROGA j’

^fe Siuntiniai laivu - $6.00 už
Pristatymas į namus $10 už siuntinį.
.._____ ,____________ ________________ A—:______ T„.

Siuntiniai lėktuvu — $4.50 už kg išsiunčiami kiekvieną penktadienį.
i kub. pėdą ar $0.95 už kg (kas yra $ 

O Pristatymas (namus $10 už siuntinį. pigiau)
t). Nemokamas siuntinių paėmimas Toronto mieste.


