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Komunizmo atgimimas?
Ryšium su Lietuvos seimo rinkimais didžiojoje Va

karų spaudoje pasirodė straipsniai su šaukiančiom ant
raštėm, esą grįžta atgimstantis komunizmas. Tai esąs 
ženklas, kad ir kitose pokomunistinėse šalyse gali taip 
atsitikti. Kad tokia galimybė yra, niekas neabejoja. Ko
munizmas kaip idėja yra galutinai žlugęs, bet kaip poli
tinę-socialinė sistema, kaip krašto valdymo aparatūra, 
dešimtmečius valdžiusi mases, vienus naikinusi kitus 
protegavusi, tebesiveržia į prarastos valdžios atgavimą. 
Komunistinis aktyvas pokomunistiniuose kraštuose te
bėra gyvas, į Sibiro lagerius jo niekas neišgabeno. Vie
nur jis yra nuėjęs į pogrindį, kitur tebesireiškia viešai 
arba pridengtai. Radęs progą, jis gali pasireikšti smur
tiniais veiksmais, panašiai kaip Vokietijos neonacizmas, 
Italijos neofašizmas. Didžiausia galimybė tokiu būdu ko
munizmui pasireikšti tebėra Rusijoje, kur komunistinis 
aktyvas stipriausias. Demokratinės jėgos tenai palygin
ti yra dar labai silpnos. Ir jeigu jos laikinai pralaimėtų 
politines grumtynes, grįžtų valdžion komunizmas ne kaip 
žavinti ateities idėja, o kaip ieškomos ekonominės gero
vės ir imperinės didybės siekis.

K
OMUNISTINIO atgimimo galimybes labai mažina 
stiprėjančios demokratinės jėgos pokomunisti
niuose kraštuose. Jos palengva formuojasi, tyliai 
plečiasi, bet iki pilno pajėgumo dar toli. Masėse jaučia

mas didėjantis joms pritarimas, pasireiškiantis ir vie
šomis manifestacijomis. Tai matydamas Rusijos prezi
dentas Boris Jelcinas, kalbėdamas Vengrijos parlamente 
pareiškė: “Nėra grįžimo į komunizmą nei mano šalyje, nei 
Europoje, nei kitur pasaulyje”. - Prie demokratinių jėgų 
stiprėjimo prisideda ir toji dalis komunistinių partijų, 
kurios atsisakė senosios marksistų doktrinos, diktatū
rinės sistemos ir priartėjo prie vakarietiško socializmo. 
Tos buvusių komunistų grupės pasuko ne tiktai demo
kratine, bet ir tautine linkme. Toks ryškus posūkis ma
tyti ir Rusijoje su Jelcinu priešakyje, ir Ukrainoje, ir 
Estijoje, ir Latvijoje, ir Lietuvoje, ir kitur. Šio demokra
tinio tipo buvę komunistų veikėjai tapo kovotojais už 
savo tautų nepriklausomybę. Tuo būdu jie nustebino 
daugelį žmonių, kurių eilėse netrūksta ir abejotojų. Vis 
dar keliamas klausimas, ar naujasis jų posūkis yra nuo
širdus, ar tai nėra veidmainystė, siekianti suvedžioti 
mases.

L
IETUVA šiuo požiūriu nėra išimtis. Ir joje dauge
lis buvusių partiečių, pasukusių demokratine- 
ftautine linkme, išsisklaidė įvairiose grupuotėse. 
Gausiausia jų dalis susispietė į Lietuvos demokratinę 

darbo partiją, laimėjusią daugumą atstovų naujajame 
seime. Pasigirdo plataus masto balsai, ypač užsieniuose, 
kad tai grįžimas į komunizmą, kad lietuvių tauta pasi
sakė už komunizmą, naikinusį Lietuvą 50 metų. Pažvel
gus kiek giliau, matyti, kad už LDDP balsavo apie 45% 
balsuotojų. Taigi toli gražu ne visa tauta. Antra, tai buvo 
balsuotojų protestas prieš nevykusiai vykdomas buvu
sios valdžios ekonomines reformas, ypač žemės ūkyje. 
Trečia, žmonės balsavo ne už kompartiją, o už demokra
tinę darbo partiją (taip ji prisistatė visuomenei). Visi 
žinojo, kad tai buvę kompartijos veikėjai, prisistatę nauju 
veidu, bet taip pat žinojo, kad jų netrūksta nei kai ku
riose kitose partijose, nei buvusioje Lietuvos vyriausy
bėje. Dauguma balsuotojų manė, kad atėjo laikas duoti 
pirmenybę ekonominėm krašto problemom: nepriklauso
mybė iškovota, rusų kariuomenė įpareigota išeiti iki 1993 
m. rugpjūčio 31 d. Tai buvo matyti besilankantiems Lie
tuvoje 1992 m. vasarą. Žmonės sakė: mes norime ne komu
nizmo, bet lengvesnio gyvenimo, tvarkos ir teisingumo. O 
kardinolas V. Sladkevičius pareiškė, kad darbiečių lai
mėjimas seimo rinkimuose nėra grįžimas į komunizmą. 
Belieka stebėti, ar šis Lietuvos balsuotojų posūkis bei 
siekis išsipildys ir netaps nusivylimu. Pr. G.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pertvarkytas 1992-93 m. biudžetas
Mažuoju Kanados biudžetu ta

po finansų ministerio D. Ma- 
zankowskio lapkričio 2 d. pra
nešti finansiniai pakeitimai 
didžiojo 1992-93 m. biudžeto, 
kurį jis buvo paskelbęs 1992 m. 
vasario mėnesį. Pertvarkymą 
atnešė po spalio 26 d. referen
dumo įvykęs staigus kanadie
čių dėmesio nukrypimas nuo 
tautinių Kvebeko reikalų į vi
sos Kanados ekonomines prob
lemas. Ministeris pirm. B. Mul
roney įsipareigojo iki sekan
čių parlamento rinkimų 1993 
m. visas vyriausybės pastan
gas skirti tik ekonominio Ka
nados gyvenimo atkutimui, ne
darbo sumažinimui.

Finansų ministeris D. Ma- 
zankowskis pranešė, kad se
kančių pustrečių metų laiko
tarpyje Kanados vyriausybės 
išlaidos bus sumažintos aštuo- 
niais bilijonais dolerių. Tai 
bus pasiekta dabartinių algų 
užšaldymu dvejiems metams 
visiems vyriausybės nariams 
- Kanados gubernatoriui, mi- 
nisteriui pirmininkui, jo ka
bineto nariams, parlamento 
atstovams. Toks pat atlygini

mų užšaldymas apims ir visus 
Kanados valdžios įstaigų bei 
įmonių tarnautojus. Dvejų me
tų laikotarpyje administra
cines valdžios išlaidas visuo
se departamentuose žadama 
sumažinti 5%.

Taupymo suvaržymai palies 
ir Kanados nedarbo draudą 
bei jos pašalpas bedarbiams. 
Nuo 1993 m. balandžio 1 d. pa
šalpų negaus asmenys, patys be 
rimtos priežasties pasitraukę 
iš darbo arba atleisti dėl pa
darytų nusižengimų. Pagal da
bartinius nuostatus tokiems 
nedarbo pašalpa pradedama 
mokėti po 12 savaičių. Dabar 
jie jos nebegaus. Kritikams 
primenama, kad 1991 m. tokiu 
būdu netekusių darbo asmenų 
buvo užregistruota 150.000. 
Tai iš tikrųjų didelis skai
čius kanadiečių, po dviejų mė
nesių gavusių pilną nedarbo 
draudos pašalpą, kainavusią 
daug milijonų dolerių. Didžio
ji jų dalis iš darbo turbūt bu
vo pasitraukusi tik dėl moka
mos nedarbo pašalpos. Seniau 
nedarbo pašalpą sudarė 60%

(Nukelta į 5-tą psl.)

ŠVENTAM ATMINIMUI
BUK LENGVA GIMTOJI ŽEMELE 
PRIGLAUDUSI ANT GATVIŲ GRINDINIO 
IŠMĖTYTUS KERU S .

NULENKIME GALVA BIRŽŲ 
KRAŠTO SUNŲ IR DUKRŲ 
PASIPRIEŠINIMO OKUPANTAMS 
DALYVIU 1944-1956

ILSĖKITĖS RaMVHiŲ 
TIK PO ILGU DESIN /

Biržuose, Švyturio gatvėje, buvusiose priemiesčio žvyrduobėse, 1992 metų rugpjūčio 8 dieną atidengtas ir pa
šventintas paminklas šio krašto rezistencijos aukoms. Tą dieną gedulinės pamaldos vyko miesto katalikų ir 
reformatų šventovėse Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Prezidento rinkimai

Seimo posėdyje, ELTOS 
pranešimu, nuspręsta Lietu
vos prezidento rinkimus su
rengti 1993 m. vasario 14 d.

LDDP atstovas J. Karosas 
siūlė prezidentinius rinkimus 
rengti kitų metų sausio 31 d. 
Opozicija tokiam siūlymui ne
pritarė, siūlydama rinkimus 
nukelti į kovo ar balandžio 
mėnesius. Socialdemokratų 
frakcija siūlė vasario antrąją 
pusę. Opozicija reikalavo dau
giau laiko pasiruošti rinki
mams. Kiti seimo nariai siūlė 
ieškoti kompromiso. Po ilgai 
užsitęsiusių diskusijų 119 sei
mo narių, trims susilaikius, 
nubalsavo prezidentą rinkti 
kitais metais vasario 14 d.

Jau aiškėja du prezidenti
niai kandidatai: Vytautas 
Landsbergis ir Stasys Lozorai
tis. Algirdas Brazauskas dar 
nedavė atsakymo į pakartoti
nius žurnalistų klausimus.

St. Lozoraitis, Lietuvos am
basadorius Vašingtone, prieš 
galutinį apsisprendimą norė
tų sulaukti aiškios paramos 
iš Lietuvos politinių jėgų. Šiuo 
metu jo kandidatūrą remia 
Centro judėjimas. LDDP gal 
sutiktų su Lozoraičio kandi
datūra, jei pastarasis pritar
tų partijos programai.

Kaltina antisemitizmu
Latvių žiniasklaidos žinio

mis, amerikiečių žurnalas 
“Life” gruodžio 1 d. laidoje iš
spausdino Edward Barnes 
straipsnį apie tariamą anti
semitizmą Latvijoje. Pasak 
Latvijos ambasados Vašing
tone, tai iškreiptas, priešta
raujantis tikrovei Latvijos 
vaizdas. Perdėtai iškeliamas 
kai kurių kraštutinių asme
nų vaidmuo, klaidingai pri
statoma Latvijos vyriausybės 
politika. Straipsnio autorius 
daugiausia remiasi vienos mo
ters isterišku tvirtinimu, 
kad Latvijoje kyla antisemi
tizmas, versdamas žydus bėgti 
iš šio krašto.

Latvių Amerikoje bendruo
menės pranešimu, minėto au
toriaus pasisakymas apie žy
dų būklę Latvijoje turėjo pa
sirodyti televizijos progra
moje “The McNeil-Lehrer 
Newshour”. Programos vykdy
tojai pakeitė nuomonę, tai 
nebuvo rodoma televizijoje. 
“Life” redakcija dabar pasi
ruošusi susitikti su Latvijos 
ambasados pareigūnais Va
šingtone.

Kanados latvių bendruome
nės vadovas V. Zarins, pa
smerkdamas žuranlo “Life” 
straipsnį, mano, kad tai yra 
dalis Maskvos propagandos 

prieš Latviją. Pavyzdžiai, 
kaip Barnes iškreipia faktus: 
jis rašo, kad lapkričio 24 d. 
Latvijos prezidentas A. Gor
bunovs susirinkusiems žydams 
minėti 50 metų sukaktį, kai 
Latvijoje buvo išžudyti žydai, 
kalbėjęs, kad dėl to yra kalti 
patys žydais T aipogi straips
nyje pažymima, kad A. Gorbu
novs kalba nebuvo paskelbta 
latvių spaudoje.

Štai ištrauka iš Latvijos va
dovo kalbos: “Mes privalome, 
patys latviai, pripažinti, kad 
buvome įvelti į smurtą ... lai
ke žydų sunaikinimo 1941 m. 
Taip, tai nebuvo tauta, net ir 
dalis tautos, mes kalbame apie 
paskirus nusikaltėlius, bet jų 
veiksmų pasekmės yra baisios, 
ir taip, stovėdami prie išžudy
tų aukų kapaviečių, negalime 
kitaip galvoti ar kalbėti”. Jo 
kalba su nuotrauka buvo iš
spausdinta Latvijos įtakinga
me laikraštyje “Diena”.

A. Gorbunovs 1990 m. rugsė
jo 19 d. pasirašė Latvijos 
parlamentinę deklaraciją, 
smerkiančią tautžudystę (ge
nocidą) ir antisemitizmą Lat
vijoje. “Su dideliu apgailes
tavimu mes turime pripažinti, 
kad buvo Latvijos piliečių, 
kurie padėjo okupanto inspi
ruotam terorui. Kruvina taut- 
žudystė prieš žydų žmones nie
kad negali būti atleista kaip 
nusikaltimas prieš žmonišku
mą” — pabrėžiama deklaraci
joje.

Seimo pirmininkas
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos pateikta informa
cija, Algirdas Brazauskas, iš
rinktas Lietuvos seimo pirmi
ninku ir einantis laikinai pre
zidento pareigas, gimė 1932 m. 
Rokiškyje, tarnautojų šeimoje. 
1951 m. baigęs Kaišiadorių vi
durinę mokyklą, įstojo į Kauno 
politechnikos institutą, kurį 
baigė 1956 m., įsigydamas hid
rotechninių įrengimų statybos 
inžinieriaus specialybę. Bai
gęs mokslus, vadovavo įvairių 
komplektų statybos darbams.

1965 m. buvo paskirtas staty
bos medžiagų pramonės minis- 
teriu, o po dvejų metų — vals
tybinio plano komiteto pir
muoju pavaduotoju. 1974 m. 
apgynė ekonomikos mokslų 
kandidato disertaciją.

Nuo 1977 m. — Lietuvos ko
munistų partijos centro ko
miteto sekretorius, besirū
pinantis statybos, pramonės 
ir ekonomikos klausimais. 
1988 m. buvo išrinktas Lietu
vos komunistų partijos cent
ro komiteto pirmuoju sekre
toriumi. 1989 m. vadovavo Lie
tuvos komunistų partijos at
siskyrimui nuo Sov. Sąjungos 

komunistų partijos. Tuo laiku 
buvo išrinktas sovietinės Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirmininku.

1990 m. gruodžio mėn. de
mokratinės darbo partijos 
steigiamajame suvažiavime 
buvo išrinktas partijos pir
mininku. 1992-m. spaHw*23 d. 
išrinktas Lietuvos seimo na
riu, o lapkričio 25 d. seimo 
pirmininku. Pagal konstituci
ją jis eis prezidento pareigas 
iki 1993 m. vasario 14 d., kai 
bus išrinktas Lietuvos prezi
dentas.

Baltiečių klausimu
“Time” žurnalas Amerikoje 

1992. XII. 7 išspausdino straips
nį apie baltiečius, kuriame pa
žymima, kad latviai, estai ir 
lietuviai manė, jog, atsikra
tę komunizmo, galės sukurti 
gerą ekonominį gyvenimą. Ta
čiau šiandien daugelis kenčia 
šaltį ir yra apsivylę.

Nepriklausomas gyvenimas 
iškėlęs naujus, ypač ekono
minius sunkumus. Pvz. Lietu
voje politinių grupių vaidai 
ir sumenkėjusi ekonomika at
vedė buvusius komunistus į 
valdžią, nes jie pažadėjo ši
lumą ir atstatyti krašto griū
vantį ūkį. Vytautas Landsber
gis, kuris nepaprasta savo 
drąsa išvedęs kraštą į nepri
klausomybę, negalėjo savo su
gebėjimų pritaikyti tvarkant 
krašto vidaus reikalus.

Visuose Baltijos kraštuose 
nusmukusi pramonė, ypač di
dėja įtampa dėl kuro stokos.

Estijoje ir Latvijoje ginčai 
dėl rusų mažumos nutraukę 
kraštų vadovų dėmesį nuo ki
tų klausimų. Lietuvoje, kur 
mažumų esama tik 20%, visi gy
ventojai yra gavę visas pilie
tines teises. Kitaip esą Esti
joje ir Latvijoje, kur rusai su
daro 40% ir 50% visų gyvento
jų, sukeldami tiems kraštams 
politinį pavojų. Juose mažu
mos nėra gavę visų pilietinių 
teisių — negali balsuoti. Rusai 
buvę šiuose kraštuose 50 metų 
ponais, dabar skundžiasi dis
kriminacija. Kritikos susilau
kiama ne tik iš Maskvos, bet 
ir iš Vakarų. Esą vyksta etni
nis valymas.

Tačiau baltiečiai į šią pro
blemą esą žiūri visai kitaip. 
Rusų emigrantai, atsiųsti iš 
Kremliaus, turėjo juos paverg
ti. Ar įvedimas krašte oficia
lios latvių kalbos yra paneigi
mas žmogaus teisių? — klausia 
Latvijos pilietybės departa
mento direktorius V. Karnups. 
Estų žurnalistas T. Tammer 
pastebi: Vakarai turi klaidin
gą supratimą. Dauguma pačių

(Nukelta į 2-rą psl.)

Penktasis ministeris pirmi
ninkas. Laikinajam preziden
tui A. Brazauskui pasiūlius vi
cepremjerą Bronislovą Lubį 
(“žiemos išvakarėse jis labai 
tinkamas”) už jo kandidatūrą 
balsavo 87 seimo nariai, 40 su
silaikė, prieš balsuojančių ne
buvo. Anot premjero, dabar 
svarbiausia - energetika, fi
nansai, bankai; yra pasakęs, 
kad vyriausybėje bus ryšių su 
išeivija ministeris. (B. Lubio, 
inžinieriaus technologo, po
mėgis - buriavimas).

A. Saudargo atsiprašymas. 
Svarstant B. Lubio kandida
tūrą, krikščionių demokratų 
frakcijos narys A. Saudargas 
pasakė: “Jiems (krikščionims 
demokratams) gėda dėl tos die
nos ‘Lietuvos Aido’ pirmojo 
puslapio, kuriame šalia B. Lu
bio nuotraukos puikuojasi ant
raštė “Kliugeris seime”. (Gruo
džio 2 d. laikraščio vedamasis 
uždėjo lygybės ženklą tarp 
straipsnio ir besišypsančio vy
riškio B. Lubio nuotraukos). 
Gruodžio 3 d. atsiprašė ir “Lie
tuvos Aidas”.

Premjero pamąstymai: visais 
atvejais nenukrypti nuo cent
ro; vyriausybė iš specialistų, 
nepolitizuota; išlaikyti beveik 
tą pačią; gyventojų pajamas di
dinti gyvinant pramonę, žemės 
ūkį; pirmenybė - Vakarams, 
bet neapleisti prekybos su Ry
tais. Pirmas planuojamas vi
zitas-į Gudiją.

Seimo opozicja susibūrė į “Tė
vynės santarą”. Jos deklara
ciją pasirašė trijų frakcijų 52 
nariai, vadu išrinktas V. Lands
bergis.

Sveikinimai A. Brazauskui: 
“Jo Ekscelencijai ponui Algir
dui Brazauskui, Lietuvos sei
mo pirmininkui. Prašyčiau Jū
sų Ekscelenciją priimti mano 
linkėjimus, Jums pradėjus eiti 
Aukščiausiojo valstybės vado
vo pareigas. Meldžiuosi, kad 
Dievas padėtų sėkmingai atlik
ti tamstai patikėtą didžiai at
sakingą darbą lietuvių tautai, 
su kuria mane sieja nuoširdūs 
ryšiai. Džiaugsiuos su Jumis 
susitikęs per busimąjį numa
tytą mano vizitą. Jonas-Pau- 
lius II”.

Didžiosios Britanijos amba
sadorius Lietuvoje M. Pert 
A. Brazauskui įteikė tokį savo 
šalies karalienės sveikinimo 
laišką: “Aš noriu perduoti Jū
sų Ekscelencijai nuoširdžiau
sius sveikinimus Jūsų kaip lai
kinai einančio Lietuvos prezi
dento pareigas išrinkimo pro
ga. Aš linkiu Jūsų šaliai viso
keriopos sėkmės ir toliau ei
nant politinių bei ekonominių 
reformų keliu. Elzbieta II”.

Stasio Lozoraičio pareiškimas 
“Laisvosios Europos” radijui: 
“Lietuvoje prezidento rinki
muose ketinama iškelti (Cent
ro jėgų) visiškai naują asme
nį, o man — pasiūlyta kandida
tuoti. Šitokį pasiūlymą aš galė
čiau priimti tiktai konstatavęs, 
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kad tam pritaria politinės par
tijos bei visuomeniniai judėji
mai. Be jų pritarimo mano kan
didatūra, manau, neturėtų tos 
prasmės, kurią jai norėčiau su
teikti, ir todėl nebūtų naudin
ga mūsų kraštui. Ji turėtų būti 
siūloma kaip išeitis iš labai 
sunkios ir visus jaudinančios 
politinės ir ekonominės padė
ties”.

“Žingsnelis į priekį”. Ma
žeikių įmonė stovi nuo lapkri
čio 10 d., kasdien patirdama 25- 
30 milijonų talonų nuostolių. 
Rusijos ir Lietuvos vyriausy
bėms pasirašius sutartį dėl 
Mažeikių įmonės dalies nuo
mos koncernui “Lucoil”, ga
mykla “kitais metais tikrai gau
tų 6 mln. tonų naftos, o dalis 
perdirbtų produktų liktų Lie
tuvoje”. Tokia Mažeikių įmo
nės generalinio direktoriaus 
B. Vainoros nuomonė, o pagal 
G. Vagnorių, tai “Rusijos spau
dimas Lietuvai, su kuriuo mes 
negalim sutikti”.

Wiesenthal’io centro vadovo 
viešnagė. Į Lietuvą 4 dienom at
vyko centro vadovas E. Zurofas. 
Jį priėmė laikinai einantis pre
zidento pareigas A. Brazaus
kas, opozicijos vadas V. Lands
bergis. Spaudos konferencijo
je svečiui buvo priminta, kad 
Lietuvoje žydšaudžiai niekuo
met nebuvo gerbiami. Jis buvo 
paklaustas, ar Izraelis padės 
Lietuvai ieškoti raudonojo te
roro vykdytojų. E. Zurofas suti
ko, kad ir komunistiniai žudi
kai turi būti teisiami.

“Ponai, kaip nusigyvenom”, 
pasakė Vilniaus radijo dikto
rius, palyginęs sviesto kainą 
Vilniaus parduotuvėse (po 465 
tai.) su ukrainiečių atvežtu į 
turgų (po 200, net pigiau). Nuo 
romėnų, Tacito, laikų buvom 
giriami už žemės ūkio laimė
jimus. (Ukrainiečiai, matyt, 
dirba abiem rankom, dar nepa
sidaliję į kairę ir į dešinę).

Iškilmės Rietave. Miestelis 
paminėjo kelias reikšmingas 
sukaktis: B. Oginskio pastaty
tos pirmosios Lietuvoje elekt
rinės 100 metų, pirmosios tele
fono linijos Rietavas-Plungė- 
Kretinga-Palanga - 110 metų, 
pirmosios muzikos mokyklos - 
120 metų, taupomųjų valstie
čių kasų - 150 metų. Ta proga 
buvo atidengtas Laisvės pa
minklas. Iškilmes pagerbė 
premjeras A. Abišala, L. Aš
mantas, A. Brazauskas (tai pir
moji jo, kaip laikinai einančio 
prezidento pareigos, išvyka).

Justinui Marcinkevičiui - 
tarptautinės asmenybės titulas. 
Cambridge’o tarptautinis bio
grafijų centras pranešė, kad 
Just. Marcinkevičiui suteiktas 
91-92 metų pasaulio žmogaus 
vardas. Garbingieji pasaulio 
žmogaus vardai suteikti dar fi
losofui Bronislovui Kuzmickui 
ir Faustui Latėnui, kompozito
riui. Jį gavo taip pat Vasilis 
Kapkanas, Vilniuje gyvenantis 
ukrainietis inžinierius, vedęs 
lietuvę. G. Gustaitė
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Q RELIGINIAME GY/EMME

Reikalinga Lietuvos-Lenkijos sutartis
Dėl sutarties tarp Lietuvos respublikos ir Lenkijos respublikos parengimo

Lietuvos ganytojų laiškas “Ku
riant broliškų ir laisvą Lietuvą” 
buvo paskelbtas 1992 m. rugsėjo 
mėn. Jame raginama atsakingai 
dalyvauti rinkimuose ir valsty
bės bei tautos likimą patikėti 
tiems, “kurie remiasi krikščio
nišku tikėjimu ir veikia įkvėpti 
Dievo bei artimo meilės”. Rin
kimų rezultatai “turėtų priversti 
giliai susimąstyti”. Panikai bet
gi nereikėtų pasiduoti, tik “iš
analizavus klaidas, konstrukty
viai dirbti”.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II į 
Lietuvą numato atvykti 1993 m. 
rugsėjo 4 d., o rugsėjo 7 d. išvyks 
į Latviją ir Estiją. Dėl laiko sto
kos popiežiui nebus įmanoma 
aplankyti visų Lietuvos vyskupi
jų. Masines Mišias ketinama au
koti Vilniuje ir prie Kryžių kal
no, o Kaune planuojamas popie
žiaus susitikimas su jaunimu.

Vyskupai yra nutarę kreiptis 
į naujai išrinktą seimą bei vy
riausybę prašant grąžinti K. 
Bendrijai nusavintas žemes.

Jėzuitų veikla Lietuvoje yra 
labai sustiprėjusi. Šiuo metu gy
vena ir veikia 50 jėzuitų: 34 ku
nigai, 9 broliai, 1 klierikas ir 6 
naujokai. Jėzuitų namai jau 
įkurti Vilniuje, Kaune, Šiauliuo
se, Klaipėdoje ir Biržuose. Kau
ne grąžinti jėzuitų gimnazijos 
pastatai bei šventovės Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose. Jėzuitų 
provincija yra gavusi juridinio 
asmens statusą.

Tikybos vadovėlis vyresnėms 
klasėms “Tikėjimas ir gyveni
mas”, 100,000 tiražu išspausdin
tas Austrijoje, jau pasiekė Lie
tuvą. Pirmuosius vadovėlio eg
zempliorius įteikė kard. V. Slad
kevičiui rugsėjo 27 - spalio 1 d.d. 
Lietuvą lankę Zalcburgo vysku
pijos katechetinio centro vado
vas prel. M. Apperbacher, spau
dos atstovas H. Baumgartner ir 
Insbruko spaustuvės vedėjas H. 
Giesriege. Vyskupų konferenci
jos pavedimu vadovėlį parengė 
ir Lietuvos jaunimo poreikiams 
pritaikė katechetinės k-jos spe
cialistai kartu su originalo au
toriais.

Vysk. S. Tamkevičius, atidary
damas 1992 m. spalio pradžioje 
tarptautinį kongresą “Šeima, 
gyvybė, sveikata”, pabrėžė, kad 
“visuomenė, leidžianti žudyti 
negimusią gyvybę, išsigimstan
ti”. Vyskupas taipgi apgailesta
vo, kad kandidatai į seimą, kal
bėdami apie politines bei eko
nomines problemas, mažai dė
mesio skyrę doros ugdymo klau
simams.

Prel. Kazimiero Jasėno (1867- 
1950) 125-tosios gimimo metinės 
paminėtos 1992 m. spalio 4 d. Ky- 
burių parapijoje, Pasvalio raj. 
Po vysk. J. Preikšo aukotų Mišių 
susirinkusieji nuvyko į prelato 
tėviškę Velžių kaimą, kur buvo 
pašventinti ąžuole įrašyti žo
džiai, liudijantys, kad šioje vie
toje gimė meno istorikas prel. 
K. Jasėnas. Pastarasis ilgą lai
ką darbavosi Latvijoje, dėstė 
kalbas Rygos un-te ir Mintaujos 
gimnazijoje, steigė religines bei 
kultūros draugijas, rašė vaidi

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

nimus ir informacinius leidi
nius. Jo kūrybinio darbo vaini
kas— “Visuotinė meno istorija”.

Maltos pagalbos tarnybos įstei
gimo Lietuvoje metinės paminė
tos 1992 m. spalio 15 d. Vilniuje. 
Arkivyskupo augziliaro vysk. J. 
Tunaičio ir Kaltinėnų klebono 
kun. P. Linkevičiaus konceleb- 
ruotų Mišių metu pašventinta 
Maltos pagalbos tarnybos vėlia
va. Pamoksle vysk. J. Tunaitis 
pabrėžė maltiečių pagalbą Lie
tuvai vaistais, maistu, medici
nine aparatūra. Maltos pagalbos 
tarnybos skyriai veikia Klaipė
doje, Vilkaviškyje, Ignalinoje, 
Elektrėnuose, Kaltinėnuose, Bu
konyse. Vilniuje yra jų įsteigta 
valgykla vargšams.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos 70 m. sukaktis paminė
ta Vilniuje Šv. Kazimiero šven
tovėje 1992 m. spaliai? d. Mišias 
koncelebravo Vilniaus arkivys
kupas Audrys Bačkis. Konferen
cijoje LKMA centro valdybos 
pirm. Giedrius Uždavinys per
skaitė popiežiaus Jono Pauliaus 
II sveikinimą. Istorikas Ant. Tyla 
apibendrino akademijos nuo
pelnus Lietuvos mokslui ir kul
tūrai, prof. Arvydas Žygas kalbė
jo apie kataliko inteligento vaid
menį, prof. M. Karčiauskienė pa
lietė St. Šalkauskio pedagoginę 
sintezę ir dabarties pedagogikos 
problemas. LKMA skyriai veikia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

Katalikų A. Jakšto spaustuvės 
statybos reikalai buvo svarsto
mi K. Bendrijos informacijos ta
rybos posėdyje 1992 m. spalio 19 
d. Kauno arkivyskupijos kurijo
je. Dalyvavo tarybos pirm. vysk. 
J. Matulaitis, vysk. S. Tamkevi
čius, organizacijos “Kirche in 
Not” atstovas spaustuvių žino
vas H. Bijnevelt ir kiti tarybos 
nariai. Vysk. J. Matulaitis prane
šė apie spaustuvės statybos ei
gą ir lėšas. Vysk. S. Tamkevičius 
pabrėžė, kad, bijodami konku
rencijos, kitų Lietuvos spaustu
vių vadovai suinteresuoti, kad 
katalikai modernios spaustuvės 
neturėtų. Su kitomis būtų sun
kiau bendradarbiauti, nes ka
talikiškiems leidiniams nieka
da nebūtų skiriama pakankamai 
dėmesio. Statyba būtina dabar, 
nes vėliau būsią žymiai sunkiau.

Pamiklas negimusių kūdikių ge
nocidui atminti buvo pašventin
tas 1992 m. lapkričio 22 d. Jur
barko kapinėse. Paminklą sukū
rė liaudies meistrė J. Baranaus
kienė. Lietuvoje abortai įteisin
ti 1955 m. lapkričio 23 d. Įstaty
mas nėra pakeistas.

Maldos grupė “Marijos vaikai”, 
Pažaislyje prieš karą kazimie- 
riečių įsteigta ir atsteigta 1986 
m., šiuo metu jungia šimtinę 
įvairaus amžiaus žmonių. Pažais
lio šventovėje 1992 m. spalio 17 
d. grupės iniciatyva įvyko padė
kos ir prašymo pamaldos. Mišias 
aukojo prof. kun. Kęstutis Tri
makas ir kun. Robertas Grigas. 
Po pamaldų pasidalinta suneš
tomis vaišėmis, patirtimi bei 
sumanymais. (Lietuvos Katalikų

Bažnyčios informacijos centras)

STASYS STAČIOKAS, Vilnius

Deklaracijoje “Dėl draugiš
kų santykių ir kaimyninio 
bendradarbiavimo tarp Lietu
vos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos”, pasirašytoje 
abiejų valstybių užsienio rei
kalų ministerių 1992 m. sau
sio 13 d., pabrėžta: “Šios Dekla
racijos principai bus išplėsti 
ir patvirtinti bendroje Lietu
vos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos Sutartyje”. Iki 
šiol tokios sutarties nėra. Atsi
žvelgiant į tai, kad minėta dek
laracija abiejose šalyse buvo 
vertinama nevienareikšmiai, 
gali atsirasti abejonių, ar to
kią sutartį šiuo metu mes ga
lime sudaryti.

Atsakymas čia gali būti tik 
vienas - sutartį reikia suda
ryti. Jos reikšmė yra ne tik fak
tinė, t.y. santykių tarp abie
jų šalių normalizavimas. Ne
mažiau svarbu, o gal net ir svar
biau, kad sutartimi mes turime 
kokybiškai pakeisti santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos lyg
menį. Jie turi tapti normalūs 
pozityvūs tarpvalstybiniai san
tykiai, o ne santykiai dėl len
kų Lietuvoje klausimų spren
dimo.

Dabartinė padėtis yra tokia, 
kad abi valstybės netenka ini
ciatyvos netgi sprendžiant ir 
šį klausimą, nes jį nuolatos 
provokuoja įvairios visuome
ninės, ypač šovinistinės, or
ganizacijos, komplikuodamos 
arba bent jau trukdydamos 
valstybėms normaliai ir ci
vilizuotai jį išspręsti.

Savo ruožtu tokių organi
zacijų nuolatinis spaudimas 
abiejų valstybių valdžioms 
trukdo spręsti ir kitus jų tarpu
savio santykių klausimus. Juk 
visiškai aišku, kad išskyrus šį 
klausimą Lietuva ir Lenkija 
neturi kitų esminių priešta
ravimų. Reiškia reikia, kad 
lenkų Lietuvoje, kaip ir lietu
vių Lenkijoje teisinės padė
ties klausimai būtų sprendžia
mi bendrųjų tarpvalstybinių 
santykių kontekste, o ne vie
nos šalies tautinių visuomeni
nių organizacijų santykių su 
kitos šalies valstybine valdžia 
santykių (kaip tai yra dabar) 
pagrindu.

Akivaizdus tokios santykių 
tarp valstybių šioje srityje pa
vyzdys yra jų transformacija 
pasirašius Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinių santykių pa
grindų sutartį 1991 m. liepos 
29 d. Būtina labai aiškiai su
prasti ir tai, kad normalūs tarp
valstybiniai santykiai vieno
dai reikalingi abiem šalim kaip 
Europos proceso ir regioninio 
tarptautinio bendradarbiavi
mo dalyvėms.

Antras klausimas: kokiais 
principais remiantis ši sutar
tis turi ir gali būti sudaryta, 
o taip pat kokia turi būti pa
ti sutartis. Pirmiausia mums 
turi būti akivaizdu, kad sutar
tis negali pilnai pakartoti pa
minėtos deklaracijos princi
pų, nes kai kurie iš jų Lietu
vai yra nepriimtini. Detaliai 
juos reikės taisyti rengiant 
sutarties tekstą, tačiau vie
nas jų turi lemiamą reikšmę 
sutarties bendrajam turiniui. 
Tai - oficialus pripažinimas, 
kad Želigovskio akcija buvo 
grubus tarptautinės teisės nor
mų ir principų pažeidimas, 
traktuojamas kaip suverenios 
Lietuvos valstybės teritorijos 
neteisėta aneksija ir okupa
cija. Kokia forma toks oficia
lus pripažinimas privalo būti 
padarytas, turi būti nuspręs
ti abiejų šalių pasitarimuo
se. Viena jų gali būti viena
šališkas Lenkijos valdžios pa
reiškimas prieš pasirašant ar
ba pasirašant sutartį. Toks pa
reiškimas, kaip ir pati sutar
tis, turi būti užregistruoti 
Jungtinėse Tautose.

Ar sutartis gali būti pasira
šyta, jeigu Lenkija jokia for
ma nesutiktų pripažinti mini
mo fakto? Pirmiausia mes ne
turime pradėdami pasitarimus 
dėl sutarties aptarinėti bet 
kokias išlygas. Tačiau, jeigu 
iš tikrųjų taptų aišku, kad tai 
nebus padaryta, pasitarimų ne
reikėtų nutraukti, o pereiti į 
visiškai kitą derybų plotmę. 
Čia jau negalėtų būti kalbos 
apie minėtos deklaracijos idė
ją dėl “draugiškų santykių ir 
kaimyninio bendradarbiavi
mo”, o tik laikinasis susita
rimas dėl tarpvalstybinių san
tykių. Be to, pasirašant tokį 
susitarimą Lietuva turi pada
ryti savo oficialų pareiškimą, 

dėl Želigovskio “žygių” ir len
kų okupacinio režimo užgrob
tame Vilniaus krašte tikro tu
rinio.

Nepaisant to, kokia sutartis 
būtų pasirašoma, joje jokiu 
būdu neturi būti normų apie 
dvigubos pilietybės pripaži
nimo galimybę. Dvigubos pilie
tybės klausimai gali būti lie
čiami tik susidariusių sankir- 
čių dėl jos išsprendimo būdai. 
Tas pats liečia ir kitus valsty
binės jurisdikcijos klausimus, 
susijusius su tautinių mažumų 
problemomis. Pavyzdžiui, jo
kiu būdu neturi būti daroma 
netgi jokių užuominų apie Vil
niaus ir Vilniaus krašto “auto- 
nomizaciją” ir su tuo susiju
sius klausimus.

Bendrojoje sutartyje turi bū
ti numatyti kiti, ja remiantis 
sudaromi susitarimai ir tokių 
susitarimų principai. Svar
biausieji iš jų turėtų būti - 
prekybos ir investicijų, trans
porto ir tranzito, tarpusavio 
atsiskaitymų, sienos ir pasie
nio režimo, kiekvienos iš šalių 
piliečių teisių kitoje šalyje 
klausimų sprendimo ir kiti.

Pačioje pagrindinėje sutar
tyje turėtų būti numatyta gin
čų tarp šalių sprendimo tvarka, 
numatant trečiųjų šalių tarpi
ninkavimą.

Politiniai dabarties vingiai
' (Atkelta iš 1-mo psl.) 

rusų supranta, kad Estija yra 
jiems svetimas kraštas.

Rusai šiuo metu Baltijos 
kraštuose dar esą nekelia riau
šių, nes žino, kad gyvenimas 
už sienos yra daug blogesnis. 
Rusai Estijoje skundžiasi: nie
ko mums nežada gyvenimas 
Rusijoje ir niekas mūsų ne
nori Estijoje.

Nežiūrint visų ekonominių 
sunkumų Baltijos kraštuose, 
pasaulio akys, pasak straips
nio, krypsta į Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Šie kraštai gali 
būti ekonominių reformų mo
deliais kitoms buvusioms so
vietinėms respublikoms.

Balsavo už šiltą vandenį
“The Toronto Star” lapkričio 

29,30 ir gruodžio 1 d.d. išspaus
dino tris korespondentės Oli
via Ward reportažus iš Lietu
vos.

Pirmame reportaže aprašo 
žmonių nuotaikas po seimo 
rinkimų. “Mes čia prie parla
mento rinkdavomės kiekvieną 
dieną, kai sovietų ginklai 
siautėjo Vilniaus gatvėse. 
Mes ant šios žemės matėme 
kraują ... Dabar mes klausia
me: dėl ko kovojome? Mes esa
me apgauti” — kalbėjusi lie
tuvė moteris prie barikado
mis užverstų parlamento rū
mų. Ši moteris ir jos draugės 
ypač pergyvenančios, kad par
lamento pirmininku ir prezi
dento laikinom pareigom iš
rinktas A. Brazauskas, o jo va
dovaujama buvusi komunisti
nė partija triuškinančiai lai
mėjo rinkimus. ,

“Pirmą kartą kraštas balsavo 
už karštą vandenį” — sakiusi 
kita lietuvė (duodamos straips
nyje ir pavardės, bet labai iš
kreiptos).. Dėl kelių patogumų, 
skundžiamasi, žmonės norėję 
susigrąžinti komunistus į val
džią.

Pasak autorės, ekonominės 
sąlygos tikrai esančios sun
kios. Pramonės produkcija su
mažėjusi 50%, infliacija ky
lanti 20% per mėnesį. Rusija 
gerokai pristabdė dujų ir naf
tos tiekimą. Kuro kainos iški
lusios į padanges. Kai kurios 
mokyklos visai nešildomos, 
žmonių butų temperatūra vos 
aukštesnė už lauko tempera
tūrą. “Mes galėjome visa tai 
pakęsti. Tai kaina už nepri
klausomybę”, — reiškusi nuo
monę ta pati moteris.

Tačiau, pasak autorės, dau
gelis lietuvių taip negalvoja. 
Todėl ir rinkimus laimėjo bu
vusi komunistų partija, dabar 
pasivadinusi demokratine dar
bo partija, kuri pažadėjo ir ši
lumą ir geresnes gyvenimo 
sąlygas.

KGB ir bendradarbiai
Korespondentė O. Ward ap

lankė buvusius KGB rūmus 
Vilniuje. Čia buvo ir Vokie
tijos geštapo centras. Visą 
sovietmetį viešpatavo galin
goji KGB organizacija. Izo
liuotose rūsio celėse, kad 
nebūtų girdimi šauksmai, bu

Jau dabar reikia pradėti pa
grindinės sutarties ir su ja su
sijusių susitarimų bei protoko
lų projektų rengimą. Šiam dar
bui ir būsimoms deryboms dėl 
šių sutarčių reikia neatidėlio
tinai suformuoti derybų su 
Lenkijos respublika valstybi
nę delegaciją ir ekspertų gru
pes, kaip tai buvo daroma de
rybose su Rusija. Būsimos 
derybos bus labai ne
lengvos ir sudėtingos, todėl 
sutarčių koncepcijos ir dery
bų taktikos klausimų negalės 
išspręsti nei viena užsienio 
reikalų ministerija, nei juo 
labiau valstybinė regioninių 
problemų komisija.

Valstybinei derybų su Lenki
jos respublika delegacijai tu
rėtų vadovauti seimo paskirtas 
pasiuntinys su specialiais įga
liojimais, o delegacijos sudėtį 
tvirtinti prezidentas arba, kol 
jo nėra, seimo pirmininkas. 
Valstybinės delegacijos struk
tūrą reikėtų sutarti su Lenki
jos respublikos valdžia. Jeigu 
toks sutarimas įmanomas, mū
sų valstybinės delegacijos 
struktūra ir sudėtis galėtų būti 
ir kitokia, negu anksčiau pa
siūlyta.

Sutarčių ir kitų dokumentu 
projektai, intensyviai dirbant, 
galėtų būti parengti per 3-4 
mėnesius.

AfA 
MARIJAI DAMBARIENEI

mirus, 
jos dukteriai KRISTINAI ir žentui JONUI reiškiame
gilią užuojautą-

Išganytojo liuteronių parapija ir
moterų draugija

AfA 
BIRUTEI STONKIENEI

mirus, 
jos seserį GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ ir
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Joana ir Stasys Bubuliai

AfA 
MAGDALENAI ZENKEVIČIENEI

mirus,
sūnų JUOZĄ, marčią JOANĄ ir visus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Dana Chainauskienė
Silvija, John ir Bobby Kozakow

vo kankinamos KGB aukos. 
Jau pati atmosfera šiame pa
state yra slegianti — paste
bėjęs tyliai kalbantis Balys 
Gajauskas, pirmininkas lai
kinosios komisijos tirti KGB 
kolaborantų nusikaltimus.

B. Gajausko vadovaujamos 
komisijos darbas susilaukęs 
nemažos kontroversijos, ypač 
kai buvo užkliudyti žinomi 
politikai, tarp jų ir buvusi 
ministerė pirmininkė K. 
Prunskienė. Pastaroji apkal
tinta bendradarbiavimu su 
KGB, kaltinimas patvirtintas 
ir Vyriausiojo teismo.

Tačiau pati K. Prunskienė 
visus kaltinimus paneigusi. 
Jie, sąjūdininkai, kalbėjusi 
Prunskienė, norėję ją paša
linti iš politinės veiklos, 
nes 70% žmonių jai pritarę. 
Ji buvusi populiaresnė už V. 
Landsbergį. Ji pradėjusi dia
logą su Vakarais, tuo pačiu 
norėjusi pradėti dialogą ir 
su Maskva. Už tai jos prieši
ninkai išvystę didelį spaudi
mą pasitraukti iš ministerės 
pirmininkės pareigų.

Straipsnio autorei panei
gusi visus jai mestus kalti
nimus, pažymėjo, kad visi 
ano laiko politikai, norėda
mi išvažiuoti į užsienį, turė
jo pokalbius su KGB.

B. Gajauskas pareiškęs, kad 
jis ir toliau darys tyrinėjimus, 
kol leis sveikata ir galimybės. 
N. Medvedevas, vienas iš dvie
jų Rusijoje gimusių seimo na
rių, pažymėjęs, kad KGB klau
simas yra svarbus, tik jis ne
galįs būti vartojamas parla
mentui sugriauti.

Nori pasilikti
Buvęs sovietų armijos kari

ninkas pulk. Frolovas, gimęs 
Gudijoje, užklausęs korespon
dentę O. Ward, kodėl jis turė
tų grįžti atgal į Gudiją. Jo žmo
na ir vaikai gimę Lietuvoje. 
Jis jau čia gyvena 27-ri metai, 
čia jo lietuviai draugai, čia 
jo ir namai. Jokio neturįs no
ro grįžti atgal.

Pokalbis vyko Frolovo bute, 
kur buvo nutrauktas šiltas 
vanduo ir šiluma. Pasak ka
rininko, galėtų būti dar ir 
blogiau. Jo motina Murmans
ke kovojanti už gyvybę. Sun
kios sąlygos Lietuvoje esą yra 
geresnės, negu Rusijoje neaiš
kios ateities gyvenimas.

Pasak korespondentės, lie
tuviai negali užmiršti sausio 
13-sios, kai sovietų armija 
puolė televizijos bokštą, 14 
buvo užmuštų ir šimtai sužeis
tų. Toks armijos elgesys žmo
nėse sukėlė didelį pasipikti
nimą. Nežiūrint to, jei rusų 
kariškiai pareiškia norą pa
silikti Lietuvoje, daugelio 
nustebimui, tie patys žmonės 
nesipriešina. J-A.

PADĖKA

A.a. JONUI MACKINIUI
iškeliavus amžinybėn, dėkojam klebonui kun. J. Staškui 
už Rožinio maldas laidotuvių namuose ir už palydėjimą 
į kapines. Dėkojame karsto nešėjams ir atsiuntusiems 
gėles bei visiems, kurie užprašė Mišias už jo vėlę. Esa
me labai dėkingi B. Stanulienei už skanių priešpiečių 
paruošimą bei visiems, kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie laidotuvių.

Laidotuvių vykdytojai -
Vladas ir Levutė Pevcevičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS
■- /

AfA
STASYS MINIOTA,

gimęs 1895 m. vasario 6 d., paliko šį pasaulį 1992 m. 
spalio 31 d. Pagal jo pageidavimą, palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje; paskutinės Mišios au
kotos ir maldos kalbėtos Lietuvos kankinių šventovė
je. Nuoširdžiai dėkoju tos parapijos klebonui kun. J. 
Staškui.

Po Pirmojo pasaulinio karo mano tėvelis buvo 
Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas, Nepriklau
somybės laikais - atsargos karininkas, dalyvavęs poli
tinėje veikloje ir tarnavęs Valstybės kontrolės įstai
goje revizoriumi. Aš pats praradau ne tik tėvelį, bet 
ir geriausią draugą.

Sūnus Algimantas Miniota

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

“TŽ” leidėjai

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

SIUNTINIAI t LIETUVĄ 
Nauji pasiūlymai Kalėdų proga 
Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 

SIUNTINIAI LAIVU

95 c. už kg plius $10 už patarnavimą 

43 Q 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 * ii 11/A
vartotus automobilius į LIE f v/ 
Garantuotas patarnavimas ■ Nemokamas paėmimas 

iš namų - greitas pristatymas.
Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 

Kanadoje tik per

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



Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, 1992 m. vasary pradėjo komercinę veikla “Minolta Trading Baltia”. Ji pardavinėja daugin- 
tuvus (kopijavimo aparatus), telefaksus, foto aparatus, automobilius “Mazda”. Nuotraukoje-atidarymo iškilmė 1992.VI.17

Nuotr. Alf. Laučkos

Buitinės pabiros

Po trijų mėnesių Lietuvoje

Spaudos ir žmonių įvairybės
ALĖ RŪTA

Galiu paminėti vos kelias ar 
keliolika tų įvairybių iš ma
no trijų mėnesių buvimo tėvy
nėj: Vilniuje, Kaune, Plungėj, 
Palangoj, Rokišky, kaime ... 
Be to, kas man atrodė įvairy
be ar net keistumu, gal jiems 
tenai normalūs dalykai; gal aš 
tik rodžiausi nutolusia užsie
niete. Reliatyvu.

Spauda
Spauda labiausiai rūpėjo. 

Ir taikiau nuvykti į Poezijos 
pavasario renginius (buvau pa
kviesta juose ir dalyvauti), do
mėjausi naujomis knygomis, 
periodiniais leidiniais, mė
ginau labiau pažinti rašan
čiuosius ir skaitytojus. Gale 
savų atostogų išvydau “Vagos” 
leidykloj ir savo trijų per
spausdintų romanų knygų 
(“Motinos rankos”, “Trumpa 
diena”, “Kelias į kairę”). Bend
ravau su Rašytojų sąjungos 
valdyba ir nariais (buvau Są
jungos kviesta), lankiausi li
teratūrinėse popietėse, kurias 
vis palydi liaudies ar kitokia 
muzika. Skaičiau periodinę 
spaudą — ilsėdamasi, pietau
dama, smalsaudama .. .

Spauda Lietuvoj mėgstama, 
kioskai visada apgulti, reikia 
laukti eilutėse. Populiari 
“Respublika”, “Lietuvos ry
tas”, “Mažoji Lietuva”, “Lie
tuvos žinios” (mane perspėjo, 
kad šie leidiniai — labiau į 
kairę). Populiarūs — “Viltis”, 
“Lietuvos aidas” (pirkdavau 
kasdien). Domino! Nes dauge
lis niurzgėjo, kad “Lietuvos 
aidas” esąs tik Landsbergio 
ir valdžios garbinimui (to ne
pastebėjau!). Man atrodė, kas
dienybėje laikraščiai, kaip ir 
valgių ar parėdų pasirinkimas, 
tik įpročio ir skonio dalykas 
(stebint gimines, šeimininkus); 
vieniems gerai viena, kitiems
— antra gražu ir teisinga.

Visi įdomūs
Man visi laikraščiai buvo 

kuo nors įdomūs, ir beveik visi
— spaudos kratinio pavyzdžiai. 
Mažai rimtos informacijos (iš
skyrus “Lietuvos aidą”), o pil
na kritikos, apkalbų, priekaiš
tų, ironijos, sarkazmo, net pa
prastų pletkelių ... Iš visų pu
sių gavo pylos Landsbergis, 
Vagnorius ir kiti valdžios, par
lamento žmonės. Kartais rodė
si, kad redakcijoms bei rašei
voms tik ir knietėjo visuome- 
nę-skaitytojus pastūmėt į rie
tenas, anarchiją . ..

Tačiau buvo ir geresnių da
lykų: rūpesčio dėl sausros, 
dėl gamtos teršimo, aukštų 
kainų, rusų kariuomenės, gir
tuokliavimo, tremtinių Sibire 
(negalinčių grįžti, nes jiems 
nesą butų). Buvo ir dailių ra
šinių bei fotografijų, talen
tingai parašytų vaizdelių, no
velių, apysakų iš skaudžios 
praeities. Šiek tiek religinių 
dalykų, jaunimo aktualijų ... 
Periodikoj mažai dėmesio eti
kos, moralės klausimams, hu
manizmo apraiškoms.

(Ar dėl to ne visada miestuo
se “mandagios eilutės”? Ar dėl 
to gatvėse agresyvus skubėji
mas: eina tiesiai į tave, rodos, 
nepasitrauktum, tai susidur
tum kaktomuša .. . Jauni ne
praleidžia senesnio, neduoda 
kelio moteriai, kad ir žymiai 
vyresnei. Žodį “atsiprašau” 
girdėjau retai, dažniau — iš 
užsieniečių).

Knygos
Knygos. Nei “Vagoje”, nei 

kitur prie vitrinų eilučių nė

ra, nes knygos brangios. Bet 
susidomėjimas literatūra gy
vas, nuoširdus. Tai pastebė
jau Poezijos pavasario rengi
niuose, literatūrinėse popie
tėse, kur jaučiamas dėmesys 
autoriams, atidus išklausymas, 
įsigijimas knygų, siekimas au
tografų ...

Mane stebino tokiomis pro
gomis gausa jaunimo (kai iš
eivijoj — žilos galvos). Ir 
prašantys autografų jaunuo
liai (kuklūs, nedrąsūs) užkal
binti rodė susidomėjimą kuria 
nors tema ar knyga, atrodė nu- 
sivokią. Tokių “susitikimų” 
su jaunimu (ir su keletu bu
vusių savo mokinių, dabar jau 
pensininkų) turėjau labai ma
lonių ir atsimintinų.

Knygų žmonės turi ir butuo
se; bent jau pas miestiečius
— pilna knygų lentyna. Bet ir 
kaimo žmonės nori knygų, žur
nalų, žinoma, skaito ir laik
raščius. Provincijos miestuo
se ir miesteliuose labai gra
žiai tvarkomos, kad ir nedide
lės, bibliotekėlės (Kamajuo
se, Rokišky...).

Manau, kad lietuvių tauta 
imli kultūrai. Būtų gera, jei 
rašantieji pateiktų daugiau 
rimtų rašinių tokių, kurie ir 
auklėtų, ne vien informuotų, 
susilaikytų nuo kiršinančių, 
drumsčiančių, praeities žiau
rumų ir nedorybių paplavomis 
perlietų žodžių kratinių ...

Periodiniai leidiniai
Iš rimtesnės periodikos, iš 

man patikusių laikraščių mi
nėtini: “Naujasis dienovidis”, 
“Lietuvos aidas”, “Voruta”, XX 
amžius” (deja, kartais skysto
kas), “Literatūra ir menas” ir 
kt. Iš žurnalų — “Naujasis ži
dinys”, deja, neprilygstąs “Ai
dams”, nors perkrautas moks
liškumu ir teologija. “Metai”
— įdomūs; gal būtų gera, jei ir 
platesnei publikai būtų priei
nami. Jame — mažiau užsieni
nio intelektualizo, mažiau sve
timų žodžių, o daugiau grynos 
lietuvių literatūros. (Atsime
nu, kaip erzindavo kitados iš
tisi sakiniai rusų kalba ...). 
“Nemunas” — įvairus, jaunat
viškas žurnalas; tik jei mažiau 
būtų nuogalių fotografijų, kad 
ir meniškų . . . Naujas spalvo
tas žurnalas “Veidas” — gra
žus; tik orumą sumažina per 
daug kasdienybės, kartais net 
smulkios. Tai tik mano asme
ninė nuomonė.

Leidyklų būklė sunki. Auto
riai nusiminę ... Ir jiems da
bar reiks kitu darbu, ne vien 
kūryba, užsidirbti duoną, kaip 
ir išeivijoje per dešimtmečius. 
Rašėme tik iš meilės Lietuvai 
ir iš poreikio kurti. . . Tai jie 
lyg nustebę, lyg apsivylę — ty
li, o kiti, atrodo, net lyg užsi- 
gavę ... O gi svečiai sakom tei
sybę!

Išeivijos spauda
Išeivijos spaudą jie mažai 

tepažįsta. Neatsistebėjau, 
kaip Lietuvos rašytojai ir kul
tūrininkai lyg “apsėsti” “Met
menų” ir “Akiračių” ... Girdi, 
jiems akys nušvito gavus tą 
spaudą (dar brežneviniais lai
kais). O kas tie “Aidai”? O kas 
“Tėviškės žiburiai”? O kas kiti 
išeivijos žurnalai, laikraščiai? 
Negirdėti! Ir mezgasi mintys: 
šių neveržlumas, apkiautimas 
ar anų — didelis veržlumas, iš- 
maningumas? Peiktina, pagir
tina? Ne! Tik įdomus reiškinys. 
Juk žinojom, kad joks spaudos 
išeivijoje leidinys nepralen- 
da pro “geležinę uždangą”. O 
kaip gi anoji spauda pralįsda- 
vo? Ar vieni žiopliai, o kiti - 

gudruoliai? Aišku, bet kas iš 
Vakarų juos stebino, gal ir gai
vino, ir džiugino. Bet kaip tas 
jiems pavykdavo “veidu į Lie
tuvą” prasiveržimas? Ir kodėl 
mūsų įvairi spauda, kitos kryp
ties, kitokio turinio, nebuvo 
prastumta? Mįslė ...

Su rašytojais
Dar kiek asmeninių įspū

džių iš bendravimo su spaudos 
žmonėmis. Nors man daug kas 
tvirtino, kad Rašytojų sąjun
goje (ir redakcijose) - “tie pa
tys”, nomenklatūra, buvę prisi
taikėliai, tačiau aš to nepa
stebėjau, priešiškumo sve
čiams iš kapitalistinių kraš
tų nepajutau. Gal kad kultū
ros žmonės ir kultūringi? Mo
kėjo elgtis, neišsidavė ? Kas 
anuomet rašydami liaupsino 
valdžią, dabar aptilę, - jų var
dai mums žinomi. Kas garsina
si dabar ultrapatriotais, o bu
vę “stribais” ar kuo kitu, dau
guma irgi žinoma. O tylieji, 
nuosaikūs yra tylios kūrybos 
žmonės, bet kas įspės jų vidų? 
Pamatysim iš jų kūrybos ...

Man visi kolegos rašytojai 
buvo draugiški, malonūs. Pasi
keitėm knygomis, autografais, 
su kai kuriais pietavom, išgė
rėm kavos, kalbėjomės su rū
pesčiu apie Lietuvos ateitį ir 
jos raštiją. Man buvo informa
tyvu ir miela. Esu dėkinga kiek
vienam už pabendravimą.

Rašytojų sąjungos valdyba 
visiems svečiams paslaugi, glo
bojanti. Mačiau jų suruoštus 
poetų Santvaro, Aisčio, rašy
tojo Alanto paminėjimus-pa- 
gerbimus. Poetą Bernardą 
Brazdžionį visi adoruoja, vi
sur mielai jo laukia, vadina 
Maestro ... (Nors pasitaiko ir 
negražių išpuolių kažkokių 
“repečkų”).

Buvau Rašytojų sąjungos sa
lėje suruoštoj Birutės Pūke- 
levičiūtės kūrybos popietėj... 
Atrodo, jie domisi išeiviais kū
rėjais, jų- laukia, visus pager
bia ir pamyli... Kas jų širdy
se, kas beatspės? Jų materia
linė būklė sunki, nes visos Lie
tuvos ekonominė būklė sunki ir 
neaiški. Laisvės euforija blės
ta, o gyventi reikia kaip nors. 
Štai ir balsavimai parodė, kaip 
visa tauta klumpa, nuleidžia 
galvas, ieško ar laukia pagal
bos vėl ten, pas tuos, iš kurių 
per dešimtmečius plaukė tau
tai vien nelaimių ir neteisy
bių bangos.

Iš spaudos žmonių, daugiau 
jaunųjų, kurie man parašy
davo, ko nors prašydami ar 
šiaip, patyriau kiek ir nusivy
limo. Jaučiau vengimą, beveik 
ignoravimą. Tikėjausi, susi
tikus juos, pasikalbėti. Gal 
mano amžius nebeįdomus? Bet 
buvo įdomus, kai prašė kny
gos, žurnalo, rašymui priemo
nių (ir gavo!). Dabar atsitik
tinai susitikus šyptelėjo: “pa
skambinkit motinai” (mat ją 
pažinojau kitados); o nei savo, 
nei motinos telefono nume
rio ... Įdomu, ar vėl parašys 
į Ameriką, jei ko prireiks?

Jaunieji rašytojai
Kita jaunuolė: susitikusios 

buvom Amerikoj. Atsiuntė kny
gą, rašinėjo šiltus laiškelius. 
Pranešiau apie atvykimą į Lie
tuvą. Tyla. Kai paskambinau: 
“O, esate čia, girdėjau iš spau
dos ...” Palikau savo telefoną 
- gal kada susitiksime? Negir
dėjau, nemačiau. Gal per daug 
užimta, o gal ir neįdomu jai se
nyva rašytoja? Bet kodėl anks
čiau buvo įdomu?

Tai kitoks jaunimas, negu

AR JAU LAISVI?
Prienų šile, netoli Juodarais- 

čio kaimo, kur prieš dvejus me
tus buvo pastatytas šešių kry
žių paminklas klastingai nužu
dytiems partizanams, niekada 
nevysta gėlės. Paminklą žmo
nės pavadino Miško altoriumi. 
Atėjo žinia: plieno kryžiai te
bestovi (plienas!), bet nuplėš
ta plona varinė skarda su iškal
tomis žuvusiųjų pavardėmis, 
datomis ir įrašu: “Mes žuvo- 
me, kad Jūs gyventumėt laisvi”.

Gyvename. Tik ...
SĄŽINĖS PAŠAUKTI

Prienuose lankėsi poetas 
Justinas Marcinkevičius, va
dinamas tautos sąžine. Gim
tojo krašto žmonėms jis skai
tė gražius savo eilėraščius ir 
ragino balsuoti už LDDP kan
didatą Vytautą Bubnį, atvyku
sį kartu su juo. Abu rašytojai 
gerai žinojo, koks nuniokotas 
žemės ūkis, stiprios stribų ir 
sovietinių feodalų pozicijos 
šiame rajone. LDDP programa 
rašytojams atrodė patrauk
liausia.

Seimo rinkimuose nugalėjo 
LDDP kandidatas. Jo prieši
ninkas Vaclovas Lapė, žem
dirbių sąjūdžio pirmininkas, 
pralaimėjo. Ką laimės žmo
nės, balsavę sąžinės pašauk
ti, pamatysim. (Beje, ir apoli
tiškai nusiteikę kunigai iš 
šventyklų sakyklų kalbėjo: “Pa
gal sąžinę - ir bus viskas tvar
koj”. Tik toji sąžinė kiekvieno 
skirtinga).

NEKALBANT APIE KITUS
Nenuostabu, kad sovietmetis 

išaugino Lietuvoje dvi vagių 
kartas. Didžiausia paslaptis ki
ta: kaip komunistai sugebėjo 
perauklėti didžiausius savo 
priešininkus, kurių nei kanki
nimais, nei lageriais nepa
laužė? Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos dar
buotojas, rezistencijos dalyvis 
Kostas Kišonas papasakojo šią 
istoriją.

Prisikėlimo apygardos Vyte
nio rinktinė veikė Kėdainių 
rajone. Jos vadas Žiburys - 
Juozas Dzikas, 1957 m. sužeis
tas, nusišovė plūsto sodyboje.

ANTANINA GARMUTĖ

Pelenų diena
Ne žvaigždė sužibusi nukrito. 
Ne auksinė žalčio karūna. - 
Tėviškėn, išaušus Laisvės rytui, 
Nusileido Pelenų diena ...
Kruvinas saulėtekis žėrėjo, 
Su mirtim kryžiavosi žaibai. 
Baltijos kely JIE nestovėjo - 
Partijos elitas ir stribai.
Pelenais pražydo Sausio kraujas. 
Iš stebuklo - plėnys pelenų ... 
Kilkite! Ir mirkite iš naujo, - 
Nukankinti Dienai pelenų!
Netiesa, kad laikas nesugrįžta. 
Netiesa, kad teroro nebus.
... Atsitraukė nušauta jaunystė - 
Ir minia vėl garbina stabus!
Vergvaldžiai mus į Rytus pasuko - 
Ten, kur skurdo upė amžina.
Kas pakibo t ant Maskvos kabliuko, 
Nesidžia ūki t PELENŲ DIENA!
1992.XI.16

tas, kurį sutikau Poezijos pa
vasary ...

Toks gyvenimas - įvairus. 
Gal taip reikia.

Laikraščių redakcijose
Trijų mėnesių viešnage Lie

tuvoje labai džiaugiuosi, nes 
susitikau dešimteriopai dau
giau šiltų, draugiškų, dėme
singų, nuoširdžių žmonių. Ir 
labiau pažinau tenykštę spaudą.

Nors su redakcijomis nesise
kė. Buvau pasiryžusi ten užsi
sakyti leidinių, užmokėdama 
kad ir dvigubą prenumeratą, 
dar palikdama kiek dovanų.

— Iš Amerikos? Tiek ir tiek 
dolerių metams: 80, 85 ar 95 . . . 
Tik doleriais! Taip, tik valiu
ta ...

— Kodėl taip brangiai?
— Matot, persiuntimas ...
Aha, persiuntimas, tiesa .. . 

O, štai perku iš paties redak
toriaus žurnaliuką: amerikie
tei - penki doleriai egzemplio
rius. Užmokėjau. Einu pro 
kioską: tas pats žurnaliukas 
- šeši rubliai. O užmokėjau tie
siai į rankas, be persiunti
mo ... Nežinau, ar vėl pirk
siu, jei taip . . .

Be to, kai mėginau aplankyti 
redakcijas, tai ar nurodytu 
adresu nerasdavau, ar prie du
rų lentelė - “uždaryta”, “šian

Dabar ten baltų atliekų kalnus 
pila chemijos gamykla. Buvu
siame Vainikų tarybiniame 
ūkyje dirbo ir gyvena vado Ži
burio ryšininkė Genė. Ūkis 
jau privatizuotas. Buvusios ry
šininkės nepasitenkinimas di
džiulis. Mat moteris laikė 4 
kiaules, pašaras nekainavo, 
nes vogė iš fermos. Dabar fer
mos nėra. Kiaules reikia šer
ti savo pašaru. Tragedija!

— Ar tu klausai radijo? - pa
klausė Kišonas.

— Kam man tas radijas? Ne
turiu laiko, kiaules šeriu. - 
Ir vėl leidosi keikti laisvą 
Lietuvą ir Landsbergį.

... O jie savo gyvybėmis rizi
kavo, kovodami prieš sovieti
nę santvarką. Ką tuomet kal
bėti apie kitus?

PASISEKIMAS
Marijampoliečiams sekasi su 

garsenybėmis. Parlamente tu
rėjo V. Čepaitį. Dabar seime 
jiems atstovaus K. Bobelis. 
(Sąjūdžio ir Krikščionių de
mokratų partijos kandidatai 
rinkiminės kovos kažkodėl at
sisakė). Suvalkiečiai viliasi, 
jog abu pretendentai bus tin
kami net į prezidentus. V. J. 
Paleckis primena ko ne 1940 m. 
situaciją. K. Bobelis - “gyven
tume kaip Amerikoj”. Kairio
sios krypties miesto laikraš
tis “Suvalkietis” nėrėsi iš kai
lio, reklamuodamas amerikie
tį. O ir pats kandidatas nepasi
didžiavo save reklamuoti prie 
turgaus vartų. Tai darė įspūdį. 
Kai kas traukė pečiais: “Kažin, 
ar žino mūsų reikalus?” Nega
lėjo dauguma (vox populi - vox 
Dei). Tad Lietuvos seimas ga
lės susipažinti ir su amerikie
tiškosios demokratijos niuan
sais.

AKMENS AMŽIAUS LINK
Po rinkimų Kaune padaugė

jo elgetų. Miesto daboklė per
pildyta vagimis. Išskirtinis 
bruožas - vagys tapo neišran
kiais ir aplanko kiekvieną bu
tą, į kurį gali patekti. Kuklia
me kauniečių Bačiauskų bute, 
neradę televizoriaus ir naujų 
kilimų, išnešė baltinius, dra
bužius, vaikų aprangą.

Vagiama viskas: seni ba
tai, daržovės, benzinas, kom
potai, mašinos ir duona maišto 
parduotuvėse. Žingsnis po 
žingsnio baigiame nusiristi į 
akmens amžių.

VĖLINIŲ VAKARĄ
Mane aplankiusi giminaitė 

Janina Misevičienė tarė:
— Nevažiuok tu į kapines! 

Nuovargis - autobusai perpil
dyti, bilietai brangūs. Duok 
man savo žvakes - aš nuvažiuo
siu ir padeginsiu Tavo ir sa
vo prižiūrimose kapavietėse, 
Dievo garbei.

Nevažiavau. Žvakutes įda
viau. Bet kur įra, ten byra. Bai
giantis dienai po langais susto
jo žento automobilis. (Atvyko 
iš Rytprūsių). Mes patogiai pa
siekėme Išlaužo kapines. Pa
būti su artimaisiais. Pareikš
ti šventą pagarbą. Deja! Toji 
“pagarba” jau buvo parodyta: 
mano tėvų ir senelių kapai 
skendėjo tamsoje, o apsukrios 
giminaitės - iš tolo švietė. Pa
čios vikruolės jau nebuvo - iš
vyko į namus...

Paruošė: A. GARMUTĖ

dien nedirbame”, “atdara bus 
rytoj 2 v.p.p.”, o kitą dieną - 
tas pats ...

Tik vieną redakciją lengvai 
pavyko rasti. Sėdėjo simpatin
ga sekretorė, labai šneki.. . 
Užsimokėjau pusmečiui pre
numeratą doleriais, daug (mat 
persiuntimas), dar pridėjau 
sekretorei porą . .. Nes išsi
pasakojo šeimos vargus, o esa
me, pasirodo, iš vieno kraš
to... Išsikalbėjus ir ji pasi
sakė, kad patriotiškai labai jie 
visi atsigaivinę prieš dešimt
metį ar seniau, kai gavę “Met
menis”, “Akiračius” ... Tai, 
esą, kultūros “viršūnė” iš Va
karų, tai buvusi laimė jiems ... 
Išsiskyrėm draugiškai.

Asmeniniai kontaktai, atro
do, svarbūs ir spaudos srity, 
ne vien smukusios ekonomijos 
varguose.

Ir galbūt išeivijos rašantie
ji turėtume (jei yra progų, jei 
mums leidžia) paremti Lietu
vos spaudą savais straipsniais 
ir sava kūryba. Galbūt tautai 
būtų net naudingiau, negu lepi
nimas doleriais...

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

DR. J. GIRNIUS
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Taip atrodo Lietuvos benamių vaikų globos organizacijos “Vaiko tėviškės 
namai” pastato projektas. Tokie namai planuojami statyti keliose Lietuvos 
vietovėse. Minėtai organizacijai vadovauja mons. VYTAUTAS KAZLAUSKAS

Nuotr. R. Choromanskytės

Dabarties pastabos

Kodėl taip įvyko ir kas toliau?
Po 1992 m. spalio 25 d. rinki

mų su nerimu klausėmės žinių 
iš Lietuvos. Dar tą patį vaka
rą CNN televizijos kanalas pa
skelbė: “Pirmuose nepriklau
somos Lietuvos rinkimuose lai
mi komunistų partija ...” Ši 
žinia buvo skaudi ir neįtikė
tina.

Komunistas ir komunizmas 
visados mums buvo pasibaisė
jimą sukeliantys žodžiai. Ko
munizmas, lyg baisi šmėkla, 
iš Rusijos pamažu šliaužė į 
vakarus, bandydamas praryti 
visą Europą. O komunizmo 
sėkla ir jo šnipų tinklas siekė 
ir už Atlanto esančius kraštus. 
Tas pats baisus smakas slinko 
ir į rytus, pagrobdamas Kini
ją ir kitas valstybes.

Komunizmas reiškė nesan
taiką, karus, vargą ir skurdą, 
laisvės netekimą. Skambūs šū
kiai skelbė rojų žemėje ... O 
koks skirtingas komunizmas 
pasirodė tikrame gyvenime! 
Maža mūsų tauta okupuota; ty
lus, ramus Lietuvos ūkininkas 
atplėštas nuo savo žemės, ūkis 
sunaikintas, didelė dalis inte
ligentijos išblaškyta Sibiro 
taigose ir pasmerkta lėtai mir
čiai; Lietuvon privežta rusų 
kolonistų. Tėvynę ginti pasiry
žę partizanai žiauriai išžudy
ti, o mes, išeiviai, kuriems pa
vyko išsprukti į laisvus kraš
tus, esame išblaškyti po visą 
pasaulį. Kaip tad galėjome ra
miai sutikti žinią, kad vos po 
metų Lietuvai atgavus laisvę, 
komunistai vėl veržiasi valdy
ti mūsų Tėvynę. Jie skelbiasi 
esą “kitokie”, “nebe tie patys 
komunistai”. Komunizmo šmėk
la ne tik mums, bet ir visam 
laisvam pasauliui baisi ir ne
priimtina. Tad su nusistebė
jimu ir jie skelbė rinkimų re
zultatus.

Su kokiu džiaugsmu, pakilia 
nuotaika ir pasididžiavimu šir
dyje sekėme pasaulinėje spau
doje aprašomus pirmuosius 
laisvės šauksmo pasireiški
mus 1988 m. vasarą. Koks didin
gas, vieningas, drąsus ir reikš
mingas atrodė Baltijos ke
lias .. . Kaip skaidriai lieps
nojo laužai, apjuosdami visas 
tris Baltijos valstybes... Su 
kokia nuostaba pasaulis stebė
jo Lietuvos jaunimą, kuris dai
nuodamas ir šokdamas savo kū
nais stojo prieš sovietų tan
kus prie televizijos bokšto Vil
niuje! 13 iš jų ten paaukojo 
brangiausią turtą - savo gyvy
bę. O pasaulio spauda pirmuo
se puslapiuose skelbė apie 
“dainuojančią revoliuciją” Lie
tuvoje ir rodė sovietų tankų 
sutriuškintus jaunuolių la
vonus.

Iš to paties sovietų užimto 
televizijos bokšto septynis mė
nesius programas transliavo 
Lietuvos komunistai, vadovau
jami M. Burokevičiaus. Jie ža

“V3CT0RJ?!: f
41 6 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų). £'
Paruošiame gėles Įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1.

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai ®

Skambinti tel. 536-1 994. į

dėjo greitai užgniaužti Lietu
vos laisvės troškimus ir grą
žinti “geras dienas”. Buvo kok
tu klausyti, kad tokių yra lie
tuvių.

Tačiau likimas kitaip susi
klostė. 1991 m. rugpjūčio 19 Bo
ris Jelcin, užlipęs ant sovie
tų tanko, pasiruošusio apšau
dyti ir užimti Maskvos “Baltuo
sius rūmus”, sušuko: “Jei maža 
Lietuva išdrįso savo kūnais 
stoti prieš tankus, tai kodėl 
negalime mes? ...” Lietuva vėl 
buvo dėmesio centre, nes “tas 
mažas grumstelis apvertė dide
lį vežimą” - sukrėtė visą sovie
tų imperiją.

Lemtingas 1991 m. rugpjūčio 
19-21 dienas teko praleisti Vil
niuje. Pirmadienį, rugpjūčio 
19, iš komunistų valdomo ir so
vietų tankų saugomo televizi
jos bokšto sklido Burokevi
čiaus propaganda, o Lietuvos 
televizija buvo patalpinta ma
žame kambarėlyje parlamento 
rūmuose. Vos suspėjo pervers
mo organizatoriai iš Maskvos 
pranešti naujus potvarkius, 
telefono, telegrafo, spaudos 
ir judėjimo suvaržymus, Lietu
vos televizijoj pasirodė Vyt. 
Landsbergis ir labai ramia, 
šalta laikysena pasakė: “Mums 
negalioja svetimos valstybės 
įsakymai ir potvarkiai. Mes 
esame nepriklausoma valsty
bė”. Jis ragino žmones rink
tis prie parlamento rūmų, nes 
kiekvienu momentu buvo gali
ma tikėtis sovietų tankų puo
limo. Pilna aikštė žmonių dvi 
dienas ir dvi naktis budėjo 
prie parlamento. Kas vyko to
liau, visi žinome.

Bet dabar, kai vos metams 
praslinkus po viso pasaulio 
pripažinimo Lietuvai nepri
klausomybės, didelė dalis Lie
tuvos gyventojų pasisakė už 
komunistų partiją, mums gėda 
prieš pasaulį, gėda prieš sa
vo vaikus. Sunku patikėti, kad 
Estijos ekonomija yra geres
nė, bet jie į savo parlamentą 
neišrinko nė vieno komunisto. 
Jie parodė didelį vieningu
mą, tvirtą valią ir patriotizmą. 
Lietuva amžių slinktyje daug 
iškentėjo ir išliko vien dėl to, 
kad lietuvis buvo drąsus ir at
kaklus. Kas įvyko dabar? Ne
jaugi tas “sovietinis žmogus” 
jau taip giliai įleidęs šaknis, 
kad neįmanoma jo pakeisti? 
Kur dingo tas vieningumas ir 
patriotizmas, kai praėjusių 
metų rugpjūtyje Vilniaus lie
tuviai demonstruodami prie 
OMON’o ir KGB patalpų šau
kė: “Von, iš Lietuvos”? Kas 
vyks Lietuvoje toliau? Ar vėl 
toliau šoks ir dainuos, kad 
užmirštų skausmą ...? Įdomu, 
ar ir nauja vyriausybė nuvyks 
į Antakalnio kapines nusilenk
ti žuvusiems už Lietuvos lais
vę prie televizijos bokšto Vil
niuje ir Medininkuose? G.B.

\i
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G LIETUVIAI PASAULYJE

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
Rugsėjo 18 d. darbą pradėjo 

lietuviškoji Stalupėnų (Neste- 
rovo) mokykla, turinti tik šešis 
vaikus, lankančius tris pirmą
sias klases. Mokytoja Vida Saba
liauskaitė tikisi susilaukti dau
giau mokinių. Lietuviškos mo
kyklos įsteigimu surusintų Ryt
prūsių Kaliningrado srityje rū
pinosi kelerius metus Stalupė
nų vidurinėje mokykloje dirban
tis laisvai pasirenkamos lietu
vių kalbos dėstytojas Arūnas Ur- 
baitis. Vadovėlius lietuviška
jai Stalupėnų mokyklai padėjo 
įsigyti Vilkaviškio švietimo sky
rius. Mokytojas A. Urbaitis da
bar telkia baldus bei įrangą ati
daryti planuojamai trečiai lie
tuviškai mokyklai Kaliningrado 
srityje. Antroji jau veikia Eit
kūnuose (Černyševskoje). Ten 
tris dešimtmečius dirbusią mo
kytoją Aldoną Skauronienę pa
keitė jauna pedagogė Daiva Bo- 
cevičiūtė.

“MISS BALTIC SEA ’92”
Savaitę trukęs “Miss Baltic 

Sea ’92” konkursas buvo sureng
tas Baltijos jūroje plaukioju
siame laive “Sally Albatross”. 
Jame dalyvavo devynioms Balti
jos šalims — Danijai, Estijai, 
Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, 
Rusijai, Suomijai, Švedijai ir 
Vokietijai atstovavusios gra
žuolės. Baltijos jūros karalai
tės karūną laimėjo Lietuvos 
atstovė Rasa Kukenytė, “Miss 
Lithuania ’92”, gavusi 34 vertin
tojų komisijos balsus. Antroje 
vietoje liko Suomijos atstovė 
“Miss Finland ’92”, trečioje — 
Estijos atstovė “Miss Estonia 
’92”. Devyniolikametė vilnietė 
R. Kukenytė komisijos narius 
žavėjo ne tik grožiu, bet ir 
savo grakštumu, neblogai iš
mokta anglų kalba, nuolatine 
šypsena. Už anksčiau laimėtą 
“Miss Lithuania ’92” karūną 
jos laukia madų demonstravi
mas Karibų jūros Jamaikoje.

DIPLOMATŲ POSĖDŽIAI
Lapkričio viduryje Lietuvoj 

buvo susirinkę jos diplomatai 
užsienio šalyse. Tris dienas 
trukusiuose posėdžiuose Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijoje dalyvavo dabartinis 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Anicetas Simutis, iš Niu
jorko Lietuvon grįžęs po pen
kiasdešimt šešerių metų, lig 
šiol nematęs Vilniaus, amba
sadoriai: Adolfas Venskus — 
Europos Bendrijoje, Romual
das Kalonaitis — Švedijoje, 
Dainius Junevičius — Lenki
joje. Į posėdžius įsijungė ir 
keturi garbės konsulai: Vaclo
vas Kleiza iš Čikagos, Vytau
tas Čekanauskas iš Los Ange
les, Haris Lapas iš Toronto, 
Algimantas Rastauskas iš Ar
gentinos sostinės Buenos Ai
res.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Su diplomatų pasisakymais 

supažindina “Tiesos” korespon
dentas Rimantas Grybas, daly
vavęs užsienio reikalų minis
terijoje surengtoj spaudos kon
ferencijoj. R. Kalonaitis, Lie
tuvos ambasadorius Švedijoje, 
džiaugėsi nuoširdžia parama 
Lietuvai, ypač sustiprėjusią 
po karališkosios poros apsilan
kymo Vilniuje. Pasiūlymų gau

BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sieną 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

nama tiek daug, kad į visus ne- 
suspėjama atsakyti. Apibūdin
damas Lietuvos garbės konsulo 
Toronte pasisakymus, R. Gry
bas rašo: “Pasak H. Lapo, pre
kybos ryšiai plėtojami sunkiai. 
Mat kanadiečiai būgštauja dėl 
to, kad Lietuvoje tebėra sveti
ma kariuomenė, kad Respublika 
dar neturi konvertuojamų pini
gų. Be to, mūsų valdininkai ne
silaiko verslo etikos, pažeidžia 
sudarytus kontraktus. Kanadoje 
žodžio laikymasis ir tvirtas ran
kos paspaudimas turi didesnę 
vertę nei antspauduoti doku
mentai”. V. Čekanauskas, Lie
tuvos garbės konsulas Los An
geles mieste, aiškino, kad JAV 
verslininkams, norintiems grei
to pelno, atšąla kojos dėl įvy
kių Lietuvoje. R. Grybas patei
kia V. Čekanausko išvadas apie 
Lietuvos seimo rinkimus: “V. 
Čekanausko nuomone, negali 
būti nė kalbos, kad, laimėjus 
Demokratinei darbo partijai, 
užsienio šalys nusigręš nuo Lie
tuvos. Tai — normalus politi
nis gyvenimas, nes tik patys 
lietuviai yra savo krašto kel
rodžiai. JAV rinkimuose nuga
lėjo demokratai, tačiau tai ne
reiškia, kad amerikiečiai, bal
savę už respublikonus, boiko
tuos naująją valdžią”.

PAKRANČIŲ APSAUGA
Su Lietuvos pakrančių apsau

ga “Lietuvos ryto” skaitytojus 
supažindina Tomas Juknevičius 
savo rašiniu “Trispalvės virš 
pasienio katerių”. Jais vadi
nami nedideli motorlaiviai, 
anksčiau naudoti gelbėjimo rei- 
klams. Atrodo, Lietuvos pakran
čių apsaugai dabar yra tiktai 
tie trys patruliniai kateriai, 
kuriems vadovauja kapitonai V. 
Mogenis, A. Aukštikalnis ir R. 
Bilis. Kateriai ginklų neturi. 
Jie tik gali paleisti signalinę 
raketą. Su žurnalistu T. Jukne
vičiumi daugiausia kalbėjęs 
patrulinio katerio ukmergietis 
kapitonas V. Mogenis anksčiau 
yra tarnavęs šturmanu žvejybi
niame laivyne. Jis prisipažino, 
kad patrulinių katerių nepakaks 
Lietuvos pakrančių apsaugai. 
Jie netgi negalėtų pasivyti ir 
sulaikyti žvejybinių laivelių, 
užtiktų žvejybai uždraustose 
vietose. Svajojama apie greita
eiges pasienio apsaugos frega
tas, tikimasi iš buvusio sovie
tinio Baltijos karo laivyno per
imti hidrografinius laivus, ku
riais prižiūrimi švyturiai ir na
vigaciniai ženklai, užtikrinan
tys laivybos saugumą. Pakran
čių apsaugai reikia profesinį 
išsilavinimą turinčių jūrinin
kų. Patruliniuose kateriuose 
karinę tarnybą atliekantys nau
jokai tik susipažįsta su jų įran
ga, bet neįsigyja navigacinės 
patirties. Pasak Lietuvos pa
krančių apsaugos rinktinės va
do A. Leišio, jam su nepilnu 
tūkstančiu vyrų tenka rūpintis 
180.000 kv. kilometrų apsauga. 
Iš Rusijos grįžo beveik visi ka
ro laivyne tarnavę Lietuvos pi
liečiai. Jie buvo nusiųsti Klai- 
pėdon saugoti Baltijos jūros, 
Kuršių marių, Nemuno pasienio 
zonų. Tačiau Lietuvos pakran
čių apsaugos rinktinėje yra tik 
34 karininkai, 32 viršilos ir lai- 
vūnai, turintys jūrinį išsilavi
nimą. v. Kst.

Vysk. M. Valančiaus lietuvių mokyklos Hamiltone mokslo metų pabaigos ir 1992 mokslo metų pradžios iškilmių garbės 
prezidiumas. Iš kairės sėdi V. GEDRIS, I. APANAVIČIŪTĖ, A. BALYTAITĖ, A. GODELIS (X-to sk. abiturientai). Stovi- 
mokyklos vedėja ONA STANEVIČIŪTĖ, tėvų k-to pirm. ANDRIUS ČERŠKUS, KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus atsto
vė REGINA CHOROMANSKYTĖ, XIH-to sk. abiturientai -GEDAS DZIEMIONAS, ANDRIUS GEDRIS, MATAS STANE
VIČIUS; mokyklos globėjas kun. J. LIAUBA, OFM, “Talkos” pirm. J. STANKUS ir abiturientė IRENA ŽUKAUSKAITĖ

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS litua

nistinė mokykla iškilmingai pa
žymėjo mokyklos mokslo metų pra
džią ir pereitų metų užbaigimą. 
Iškilmės prasidėjo 10.30 v.r. Mi- 
šiomis Aušros Vartų parapijos 
šventovėje spalio 25 d. Mišias at
našavo klebonas kun. J. Liauba, 
OFM. Iškilmingo akto iškilmes 
parapijos salėje pravedė mokyk
los vedėja O. Stanevičiūtė. Ji iš
kvietė į garbės prezidiumą mo
kyklos rėmėjus: Aušros Vartų pa
rapijos kleboną kun. J. Liaubą, 
OFM, Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdybos 
pirmininką J. Stankų, KLKM dr-jos 
Hamiltono skyriaus narę R. Choro- 
manskytę, mokyklos tėvų komite
to pirm. A. Čerškų ir baigusius 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
XIII skyr. mokinius - R. Balytai- 
tę, G. Dzemioną, A. Gedrį, M. Sta
nevičių, I. Žukauskaitę. Šiose iš
kilmėse buvo įteikti pažymėjimai 
ir dovanos: Irenai Apanavičiū- 
tei, Audrai Balytaitei, Viktorui 
Gedriui, Adomui Godeliui. Abitu
rientus pasveikino mokyklos rė
mėjai ir XIII sk. mokinė I. Žu
kauskaitė. Abiturientai atsisvei
kino ir iškilmingai perdavė rak
tą IX skyriui. 1991-92 metų šeimos 
istorijos konkurso laimėtojai bu
vo apdovanoti: Lina Tirilytė, Ro
mas Keliačius, Daiva Tirilytė, Aud
ra Čerškutė, Kristina Dzemionai- 
tė, Paulius Slavickas, Rita Apana- 
vičiūtė, Snieguolė Laukutė, Zita 
McKenna, Erika Čerškutė, Marty
nas Grigėnas, Paulius Palčiauskas, 
Irena Apanavičiūtė, Audra Baly- 
taitė, Viktoras Gedris, Adomas 
Godelis, Rūta Balytaitė, Andrius 
Gedris, Matas Stanevičius, Irena 
Žukauskaitė. Uždarymo žodį tarė 
tėvų komiteto pirm. A. Čerškus. 
Iškilmės užbaigtos Lietuvos himnu.

Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų mokiniai toliau tęsia mokslą 
Švč. Marijos gimnazijoje antra
dieniais nuo 5 v.v. iki 8 v.v. Moki
niai gali įsigyti dešimto, vienuo
likto ir net du trylikto skyriaus 
užskaitas.

Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
mokiniai nuo priešmokyklinio iki 
aštunto skyriaus mokosi šešta
dieniais nuo 9.30 v.r. iki 12.30 
Šv. Juozapo mokykloje.

Vysk. M. Valančiaus mokykla 
Kalėdų eglutę rengia gruodžio 
13 d., 1 v.p.p. Bus suvaidintas mu
zikinis vaidinimas “Pelenukas”.

O.S.
PAGERBDAMI MIRUSIUS IR 

REIKŠDAMI užuojautas giminėms 
bei artimiesiems Kanados lietu
vių fondui aukojo: a.a. Barboros 
Latauskienės atminimui: $25 - J. 
E. Bajoraičiai; $20 - B. D. Mačiai, 
L. E. Klevai, V. M. Leparskai, P. 
Žulys, J. G. Krištolaičiai, P. A. Vo
lungės, T. B. Stanuliai, Toronto; 
$15-J. R. Piciniai; $10-A. Leščie- 
nė, P. M. Šiuliai; a.a. Birutės Ston
kienės atminimui $20 - B. D. Mačiai.

P. Z. Sakalai švenčių proga pa
pildė savo įnašą fonde, paauko
dami $100.

KLF fondas dėkoja už aukas.

Sault Ste. Marie, Ont.
PRIEŠKALĖDINĖS NAUJIE

NOS. Tiesą sakant jokių didesnių 
naujienų, nes niekas neišėjo ten, 
iš kur nebegrįžtama, niekas nesu
kūrė naujos šeimos. Perrinkom 
Vytauto Kramiliaus vadovaujamą 
KLB Sault Ste. Marie apylinkės 
valdybą, kuriai linkime geriau
sios sėkmės. Kanados lietuvių 
fondo reikalais rūpinasi V. Vai- 
nutis. Būtų gera, kad į šio fondo 
veiklą įsijungtų ir Sudburio tau
tiečiai, kaip tai buvo praeityje.

ARTĖJANT KALĖDOMS, dauge
lis tautiečių bus užsiėmę sveikini
mų rašymu, nors atvirukas su para
šu reiškia tiktai: “Štai aš dar gy
vas”. Ar negeriau vietoj sveikini
mų aukoti lietuviškiems labdaros 
fondam, spaudai, ypač “Tėviškės 
žiburiams”. Gediminėnas

London, Ontario
“PAŠVAISTĖS” SUKAKTIS. Lon

dono lietuvių choras po 15 metų su
žibėjo žavingomis spalvomis. Lap
kričio 21 d. Šiluvos Marijos para
pijos salėje 15 metų veiklos sukak
tis buvo atšvęsta džiugiai.

Iškilmę pradėjo “Pašvaitės” 
choro pirm. Algis Švilpa. Sveikini
mai žodžiu - Šiluvos Marijos pa
rapijos klebono kun. K. Kaknevi
čiaus, buvusio Londono klebono ir 
dabartinio Lietuvos kankinių pa
rapijos klebono kun. J. Staškaus 
bei jo parapijos choro, KLB Lon
dono apylinkės vardu S. Kero, Da
lios Viskontienės ir “Volungės” 
choro. Perskaitytas sveikinimų 
laiškas buvusio Lūndono parapi
jos klebono kun . Igno Mikalaus
ko, OFM, didelio “Pašvaistės” rė
mėjo, choro šventės Šv. Cecilijos 
garbei įsteigėjo ir statulėlių įtei-
kėjo. Prieš žengiant į sceną, kiek
vieną choro narį asmeniškai pa
gerbdami, gėles dovanojo ir prise
gė Londono pensininkų klubas bei 
moterų būrelis.

Koncertą “Pašvaistės” choras 
pradėjo specialiai šiai progai 
Viktoro Staškūno sukurtais kuple
tų žodžiais, kurie su humoru nu
sakė “Pašvaistės” kūrimąsi ir 
veiklą. “Pašvaistės” dainos, su
stiprintos buvusių ir naujai įsi
jungusių choristų balsais, skam
bėjo darniai ir linksmai. Reper
tuare buvo daugiausia lengvo 
žanro dainos, linksmos ir ritmin
gos.

Sol. Irena Černienė žaviu bal
su ir giliu įsijautimu užbūrė klau
sytojus trimis dainomis. Jau gar
sėjantys baletininkai-balerinos 
atliko ištrauką iš “Gulbių eže
ro” baleto, net iki ašarų pralinks
minę publiką. Didplė padėka pri
klauso Andriui Petrašiūnui, jn., 
už puikią palydą pianinu. Progra
ma baigta šiais kupletų žodžiais: 
“Kviečiam jaunimą, kad mums pa
dėtų dainas dainuoti dar negir
dėtas”.

Vadovę Ritą Vilienę pagerbda
mi, choristai jai padovanojo mu
zikinę “gėlę”, sudainuodami vie
ną posmą iš dainos “Miškų gėlė”. 

Vakaro pranešėja buvo Gražina 
Petrauskienė.

Patraukli koncerto programa 
buvo paruošta ir atspausdinta Eve
linos Petrauskaitės-Harris. Kaip 
kalėdinė dovana buvo platinama 
“Pašvaistės” dainų juostelė “Gin
tarai pabiro”.

Vakarienės patiekalų stalas bu
vo labai gausus įvairiais valgiais 
ir skanėstais, o smagi muzika dar 
ilgai šokdino ir jaunus, ir jaunus 
širdyje. Visų nuotaika buvo džiu
gi, pakili ir nuoširdi.

“Pašvaistės” choristai yra labai 
dėkingi visiems, atsilankiusiems 
į šį sukakties vakarą ir padėju- 
siems ją iškiliai atšvęsti. Viso
keriopa parama, tiek moralinė, 
tiek ekonominė, yra labai svarbi 
“Pašvaistės” choro išsilaikymui, 
nes šis mažos kolonijos meninis 
vienetas jau kelinti metai veikia 
egzistencinių rūpesčių lydimas.

Gr.P.
LONDONO LIETUVIŲ PENSI

NINKŲ klubas rengiasi sutikti 
šventes, suruošdami tradicinę 
Kalėdų vakarienę, gruodžio 19, 
šeštadienį, 5.30 v.p.p., Šiluvos 
Marijos parapijos salėje. Bus 
skanūs patiekalai su vynu, jauki 
nuotaika ir kalėdinių giesmių 
muzika. Visi kviečiami kartu su
tikti Kalėdas šventiškai ir paki
liai savųjų būryje. Nepraleiskime 
šios malonios, metinės progos pa
bendrauti, pasidalinti prisimi
nimais ir ateities planais bei pasi
gardžiuoti kalėdiniais valgiais. 
Vietas užsakyti prašome skambinti 
V. Staškūnui tel. 519-472-4808 ar 
S. Kerui tel. 519-652-6837. Kaina - 
$8, pensininkams - $3.

PO GERAI PAVYKUSIO kon
certo ir 15 metų sukakties minė
jimo vakaro “Pašvaistės” choras 
susirinko pabaigtuvėm antradie
nio vakare, lapkričio 24, Šiluvos 
Marijos parapijos salėje. Pasi
vaišinta, pasidžiaugta šventės 
visokeriopa sėkme, sudainuota
daug daineliių. Dabar “Pašvaistė” 
rūpinasi adventinių ir kalėdinių 
giesmių giedojimu, nes ilgame
tė vadovė Rita Vilienė buvo su
grįžus chorą paruošti tik sukak
tuviniam koncertui. Jau antri 
metai, kai rimtai ir atsidėję “Pa
švaistės” choristai ieško vadovo, 
kuris galėtų tęsti penkiolikmetę 
dainų ir giesmių tradiciją. Viešai 
kreipiamės į apylinkės muzikus-es
ateiti “Pašvaistės” chorui į pa
galbą. Prašom skambinti choro 
pirm. A. Švilpai tel. 519-685-7456. 
___________ Gr.P.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) w

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Anicetą Simutį, ilgametį Lie

tuvos generalinį konsulą Niu
jorke, dabar tapusį Lietuvos 
ambasadoriumi Jungtinėse Tau
tose, pakeitė iš Vilniaus at
siųstas Leonas Kučinskas. At
gimusios Lietuvos vyriausybė
je jam teko būti užsienio rei
kalų ministerijos konsulinio 
departamento direktoriumi. Sa
vo įgaliojimus JAV valstybės 
departamente jis įteikė 1992 
m. spalio 6 d., ten atlydėtas 
Lietuvos ambasadoriaus Va
šingtone Stasio Lozoraičio.

Antano Mameniškio šimtas pir
muoju gimtadieniu džiaugiasi 
Detroito lietuviai, jį paminėję 
1992 m. spalio 22 d. Amžiaus 
šimtmetį užbaigęs sukaktuvinin
kas yra gimęs 1891 m. Gimžiškio 
kaime Lietuvoje. Iš jos į JAV pas 
savo brolį Domininką Filadelfi
joj atvyko 1910 m. rugsėjo 7 d. 
Detroite gyvena nuo 1961 m. duk
ros Stasės ir žento Walterio Hot- 
rų šeimoje.

A. a. Kazimieras Čikotas, ag
ronomas ir visuomenininkas, 
mirė vienoje Filadelfijos ligo
ninėje 1992 m. spalio 5 d. vaka
rą, ilgokai kankintas ligų, ne
tekęs net regėjimo, bet neprara
dęs sąmonės. Velionis, gimęs 
1906 m. birželio 16 d. Belevičių 
kaime prie Veiverių, mokėsi 
Veiverių vidurinėje mokykloje 
ir 1926 m. baigė Dotnuvos že
mės ūkio akademiją. Nepriklau
somoj prieškario Lietuvoj vie
nerius metus dirbo agronomu 
Kelmėje, 1927-40 m. — vyr. in
spektoriumi paukštininkystės 
reikalams Lietuvos žemės ūkio 
rūmuose Kaune, vokiečių oku
pacijos metais — inspektoriumi 
gyvulininkystės valdyboje. Lie
tuvoje liko dvi jo parašytos ir 
išleisdintos knygos — “Vištų au
ginimas ir priežiūra” (1930), 
“Paukštininkystė” (1939). Į JAV 
atvykęs 1949 m., velionis dirbo 
sodininku viename Filadelfijos 
priemiesčio vienuolyne, kol ga
vo panašų darbą JAV karo laivy
no veteranų sodyboje. Filadel
fijoje pirmiausia įsijungė Lie
tuvių tremtinių draugijon, o vė
lesnė jo veikla buvo susieta su 
JAV LB Filadelfijos apylinke. 
Lietuviai su velioniu atsisvei
kino spalio 11 d. laidotuvių ko
plyčioje, kun. Kajetonui Saka
lauskui sukalbėjus Rožinį. Arti
mesniųjų bičiulių ir kaimynų 
vardu kalbėjo Balys Raugas. Su 
velionies šakota visuomenine 
veikla supažindino buvęs JAV 
LB krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys ir dabartinis 
pirm. Juozas Gaila. Trumpu žo
džiu bei malda įsijungė ir se
niau Filadelfijoje darbavęsis 
kun. Stasys Raila. Velionis pa
laidotas spalio 12 d. Gedulines 
Mišias Šv. Andriaus šventovėje 
koncelebravo kun. K. Sakalaus
kas, kun. S. Raila ir kun. T. 
Burkauskas. Velionies liūdi 
žmona Bronė, dukros Zina, Ma
rija ir Julija su šeimomis.
Australija

Melburno lietuviai Vėlinių 
proga 1992 m. lapkričio 7 d. ap
lankė Fawknerio ir New Chel- 
tenhamo kapines, kur ilsisi Mel
burne mirusieji tautiečiai. Lan
kytojus lydėjo ir apeigas pagal 
Lietuvos vyskupų apeigyną atli
ko Melburno lietuvių kapelio
nas kun. dr. Pranas Dauknys. 
Fawknerio kapinėse tai buvo pa
daryta prie prel. Prano Vasario 
kapo, kur susirinko pora šimtų 
melburniečių. Ten prisiminti ir 
kiti mirusieji tautiečiai bei 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Jiems sugiedotas Lietuvos him

nas ir giesmė “Marija, Marija”. 
Apsilankymo metu pašventinti 
antkapiai Vincui Žiogui, Vytau
tui Miliauskui, Zigmui Jokūbai
čiui, Teresei Bikulčienei, Ste
fai Raudienei ir Borisui Dainu- 
čiui. New Cheltenham© kapinė
se kapelionas kun. P. Dauknys 
apeigas atliko prie Birutės Bu- 
žinskienės kapo, kur buvo susi
rinkę apie 30 lietuvių.

“Lietuvos” jachta, perplau
kusi Ramųjį vandenyną, į Sid
nio uostą atplaukė ankstyvą 1992 
m. spalio 30 d. rytą. Kapitono 
S. Kudzevičiaus vadovaujama 
jachta buvo susidūrusi su di
delėmis audromis, suplėšiusio
mis bures ir padariusiomis ki
tos nemažos žalos. Remontu pa
sirūpino Australijos karo lai
vyno karininkai broliai Rimas 
ir Algis Dičiūnai. Aplink pasau
lį plaukiančią jachtą “Lietuva” 
visi galėjo aplankyti svečių lau
kiančią prie Sidnio jūrų muzie
jaus krantinės. Pobūvį “Lietu
vos” jachtos įgulai ir svečiams, 
surengtą R. Gako, filmavo Aus
tralijos televizijos atstovai. 
Jų padaryta vaizdajuostė pa
siųsta Vilniaus televizijai. 
Įgulos nariai ilsėjosi pas Sid
nio lietuvius, susipažino su 
Lietuvių klubo pastatu ir jame 
esančiomis institucijomis. Iš 
Sidnio “Lietuva” išplaukė lap
kričio 15 d. Tęsiamoj kelionėj 
aplankyti Melburno ir Adelai
dės lietuviai, o Kalėdos turbūt 
bus praleistos pas Pertho lie
tuvius vakarinėje Australijos 
dalyje.

Britanija
Arkadijus Podvoiskis amžiaus 

septyniasdešimtmetį ir visuo
meninės veiklos keturiasdešimt
metį atšventė 1992 m. spalio 12 
d. savo bičiuliams surengtame 
pobūvyje Mančesterio lietuvių 
klube. Sukaktuvininką dalyvių 
vardu pasveikino Henrikas Vai
neikis, įteikdamas visų pasira
šytą sveikinimo kortelę. A. Pod- 
voiskiui sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Sukaktuvininkas yra tu
rėjęs daug įvairių pareigų, bet 
jų neatsisako ir dabar. Šiuo me
tu A. Podvoiskis yra Mančeste
rio lietuvių socialinio klubo, 
DBLS Mančesterio skyriaus pir
mininkas, Mančesterio lietuvių 
katalikų bendrijos sekretorius, 
ramovėnų revizijos komisijos 
narys.

Vokietija
Naujuosius 1992-93 mokslo 

metus pradėjusi Vasario 16 gim
nazija neužmiršo Tautos šven
tės. Ji pradėta Lietuvos vėlia
vos iškėlimu, ekumeninėmis pa
maldomis Romuvos pilies salė
je. Evangelikams skirtai daliai 
vadovavo jų kapelionas kun. Fr. 
Skėrys, katalikams Mišias atna
šavo Vasario 16 gimnazijon su
grįžęs kapelionas kun. Edis Put
rimas. Ateitininkai suvaidino 
įdomių Lietuvos istorijos vaiz
delių, susietų su karaliaus Min
daugo krikštu bei Lietuvos su
jungimu, planuotu, bet nesuspė
tu įgyvendinti Vytauto Didžio
jo karūnavimu. Šiame suvaidin
tame Vytauto Didžiojo vaizde
lyje ant jo galvos buvo uždėta 
karūna, simboliškai pagerbian
ti visus Lietuvos didvyrius. 
Vaizdeliai taipgi priminė ca
rinę ir sovietinę Lietuvos oku
paciją, susieti su “Aušra”, “Var
pu”, caro laikų knygnešiais, so
vietmečio partizanais, pogrin
dyje leista “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika”. Žvilgsnis 
Lietuvos istorijon užbaigtas 
visų moksleivių sugiedota gies
me tapusia daina “Lietuva 
brangi”.

, 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 įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

Skrendantiems įšiltus kraštus parūpinam bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

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

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A 1 LT A » LIETUVIŲ KREDITO 

JĮ /YJLdv/Y 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.

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 -r . , 
(Union Gas Building) Telefonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Pagal pageidavimą paruoštam keliones įvairiomis trasomis 
su vienu persėdimu: per Kopenhagą, Frankfurtą, 
Londoną. Berlyną, Ciurichą, Vieną, Varšuvą.

Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Darnepei <eiu: TORONTAS - VILNIUS ir atgal....... nuo $949
Jūsų svečiams iš Lietuvos.............................................nuo $849
Teiraukitės ir apie bilietų išpardavimą ............................ $799

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% 
santaupas.............................3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% 
90 dienų indėlius .........  6.25%
1 m. term, indėlius .......  6.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 6.25% 
3 m. term.indėlius ........  6.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.75%
RRSP ind. 3 m................  6.75%

IMAME UZ:
asmenines paskolas ... 12.25% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 8.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 9.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

Regina (Gina) 
*< Gregorian

Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba. 

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

RF/MBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
“JŪROS” KORPORACIJA

Nepriklausomoje Lietuvoje Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne ir Vilniaus universitete veikė 
lietuvių studentų-studenčių kor
poracija “Jūra”. Kas prisimena jų 
veiklą, turi nuotraukų, spaudos? 
Kas žino kur, kada mirė buvęs “Jū
ros” korp. vadas Jurgis Noreika? 
Malonėkite atsiliepti. Duomenų 
prašo “Jūros” korporantas Algir
das Gustaitis, 7946 W. 4 Street, 
Los Angeles, C A 90048, USA.

KAIRIEJI NEIŠSILAIKYS
Po Seimo rinkimų nebežinau ką 

berašyti. Esu pritrenkta, sugniuž
dyta. Suprantu puikiai, kaip jūs 
visi ten pergyvenat, ką jaučiat. 
Jums sunkiau. Mes čia jau įpratę 
prie komunistų blogybių, apgau
lės. Viešpatie, kas aptemdė žmo
nių protus, atšaldė širdis? Kur 
dingo meilė Tėvynei? Šitas sunkus 
gyvenimas juk nebus amžinas. Argi 
taip sunku buvo palaukti, paken
tėti?

Vakar atėjo pas mane mokytoja. 
Ji papasakojo, ką kalba vaikučiai 
grįžę iš kaimų, miestelių. Sako, 
po kiekvieną trobą vaikščiojo bra- 
zauskininkai ir liepė balsuoti tik 
už LDDP. “Jei kitaip balsuosit - 
bus blogai. Susidorosim su-jumis, 
padegsim namus ir tvartus”. Aiš
ku, žmonės pabijojo, nes jau žino, 
kad iš komunistų visko galima ti
kėtis. Paviliojo mūsų kaimo žmo
gų ir pažadai, kad prie Brazausko 
visko bus pilna - “gyvensit, kaip 
ponai”. Vieni iš baimės, kiti dėl 
geresnio gyvenimo balsavo už 
LDDP.

Miestuose buvę komunistai irgi 
balsavo už Brazauską. Tai visi tie, 
kurie dievina Staliną ir tie, ku
riuos vilioja gardesnis kąsnis, 
degtinės bonka. Kas jiems ta Tė
vynė ...

Mačiau per Maskvos televiziją 
filmą “Monster” - Stalino biogra
fiją. Tokio žiauraus žmogaus pa
saulio istorijoj nebuvo. Milijo
nus išžudė. Žmogus jam buvo mu-

Siuntinių j Baltijos kraštus 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC., 

Veikiame tiesioginiais ryšiais su Klaipėdos 
transporto baze ir Lietuvos verslininkais 

Žemos kainos, garantuotas asmeniškas pristatymas.

$4.50 kg oro linija,

$1 -OO kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą.

Parūpiname dėžes:
1 kub. pėdos (131/«” x 1374” x 10 Vi") už 50 centų.
2.4 kub. pėdos (19” x 13” x 17”) už $1.00.

Siuntinių pristatymas laivu į vieną adresą iki 50 kg tik $14.00 
Galimas paėmimas iš namų. Telefakso patarnavimas. 
Iš tolimesnių vietų siunčiama Stoney Creek adresu per

U. P. S. (United Parcel Service).
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Genė/Vytas Kairys 
517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, 
Ont. L8E5A6.
Tel. (416) 643-3334 
FAX (416) 643-8980. 

Danutė/Bernardas 
Mačys,

370 Goodram Dr.,
Burlington, 
Ont. L7L 2R1
Tel. (416) 632-4558

VVUUftA 
WYBOROWA 

(VEE-BA-ROVA)
Daugiau informacijų apie tai galima gauti; 

.Jįž 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.

sės vietoj. Mes tai viską pergyve- 
nom lageriuose. Laimė, kad jis 
1953 m. mirė. Tai lėmė mūsų sugrį
žimą į Tėvynę. Gaila, kad šį filmą 
tik dabar rodė. Gal mūsų žmonės, 
žiaurumus prisiminę, būtų kitaip 
balsavę. Matome, kad kairieji su
trikę, pasimetę, neturi specialis
tų. Atvirai kalbama, kad jų val
džia ilgai neišsilaikys. Ilgiausiai 
metus, o jei kryps per daug į Rytus, 
bus dar greičiau nuversta. Nenu- 
siminkim. Ilgai kentėję, dar pa
kentėkim. Tikri lietuviai darbš
tūs, kantrūs, šventai tiki, kad ko
munizmas ilgai neišgyvens. Ačiū 
Kanados lietuviams už visas gėry
bes, o daugiausia už meilę Lietu
vai. Atleiskit suklaidintiems, su
gadintiems žmonėms Tėvynėje. Ti
kėkit, kad jie su laiku pasitaisys, 
nes kiekvieno krūtinėje plaka lie-
tuviška savo protėvių žemę mylė
jusi širdis. ALDONA,

Kaunas, 1992.11.17
PO DAUGELIO METŲ

Ačiū Dievui jau bebaigiu pra
gyventi savo nuotykingo gyvenimo 
metus. Nors nelemta “glaucoma” 
bei kataraktas labai kliudo man 
skaityti ir rašyti, tačiau kas są- 
vaitę nekantriai laukiu “Tėviškės 
žiburių”. Mes juos gauname tik 
kitą savaitę - antradienį arba tre
čiadienį.

Prieš keturis dešimtmečius, gyve
nant Toronte ir man teko maloni 
proga prisidėti prie “Tėviškės ži
burių” užgimimo. Tada mano pa
reiga buvo visokiais būdais kaup
ti lėšas tam tikslui. Džiugu dabar 
matyti, kad geros vadovybės vai
ruojami “TŽ” pilnai subrendo, vi
sų mylimi ir laukiami. Su savo pui
kiais vedamaisiais, vertingais 
straipsniais ir gausiomis žinio
mis iš visur ir apie viską jie tapo 
vienu geriausiu ir rimčiausiu sa
vaitraščiu išeivijoje. Tikiuosi “TŽ” 
ir toliau garbingai žibės ne tik 
mums išeivijoje, bet ir tautie
čiams, keistos ūkanos aptemdan- 
čioje tėvynėje. Stasys Paketuras,

West Lome, Ont.

Milda/Algis 
Trumpickas 
1312 Can vey Crt., 
Mississauga, 
Ont. L5J1S1 
Tel. (416) 822-1827.

Lietuvos kariuomenės šventės proga Kanados lietuvių muziejus-archyvas Anapilyje 1992 m. lapkričio 22 d. 
atidarė parodą “Lietuvos kariai bei policija”. Nuotraukoje - dalis parodos rodinių Nuotr. M. Pranevičiaus

Lenkai dabartiniame Lietuvos seime
Išrinkti Lietuvai nepalankūs kandidatai

1990 m. kovo 15 d. laidoje 
Vilniaus lenkų dienraštis 
“Kurier Wilenski” džiaugsmin
gai savo skaitytojams prane
šė, kad po vasario mėn. įvyku
sių rinkimų į Lietuvos aukš
čiausiąją tarybą pateko net 
10 lenkų. Du Lietuvos AT len
kai deputatai Medard Czobot 
ir Romuald Rudzis prie lenkų 
frakcijos neprisijungė: pir
masis buvo Sąjūdžio remiamas 
(jis nugalėjo Mykolą Buroke
vičių) ir išrinktas daugiausia 
lietuvių balsais, o antrasis 
buvo populiarus Lentvaryje, 
kur jis sėkmingai tvarkė 
“Kaitros” fabriko reikalus ir 
nuo lenkų balsuotojų nepri
klausė.

Likusieji 8 buvo lenkų frak
cijos nariai. Jų du buvo Lie
tuvos nepriklausomybei gan 
palankūs: Czeslaw Okinczyc, 
vienintelis AT deputatas len
kas, kuris nebuvo kompartie- 
tis, ir Zbigniew Balcewicz “Ku
rier Wilenski” redaktorius, 
kuris priklausė nuo Maskvos 
atsiskyrusios Lietuvos kom
partijai ir jos vardu kandida
tavo Pavilnio rinkiminėje 
apygardoje. Likusieji šeši 
buvo maskvinės TSKP nariai 
ir už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą nebal
savo — jie susilaikė nuo bal
savimo.

Š. m. rugsėjo 5 d. Lietuvos 
lenkų sąjungos konferencijoje 
buvo sudarytas į Lietuvos sei
mo daugmandatinę rinkiminę 
apygardą kandidatų sąrašas, 
į kurį iš dešimties buv. AT 
narių lenkų pateko lenkų frak
cijos pirmininkas Ryszard Ma- 
ciejkianiec ir Walentyna Su- 
bocz, abu buvę TSKP nariai. 
Jie 1990 m. už Lietuvos nepri
klausomybę nebalsavo.

Š. m. spalio 25 d. rinkimai 
daugmandatinėje rinkimų apy
gardoje nebuvo Lietuvos len
kų sąjungai sėkmingi. Nors 

Lietuvoje yra 7% lenkų, tačiau 
jų sąrašas gavo tik 2.07% visų 
balsų. Lietuvos rinkiminis 
įstatymas tautines mažumas 
privilegijuoja ir nereikalau
ja iš jų 4% balsų, kad praves
tų savo atstovus. (Lenkijos rin
kiminė komisija tautinėms 
mažumoms ligi šiol turėtas 
teises atėmė. Buvo argumen
tuojama: “Rinkiminės privi
legijos reiškia vienų piliečių 
statymą aukščiau kitų! Kas 
būtų, jeigu tas įstatymas, 
kuris yra geras Lenkijoje, bū
tų taikomas ir Lietuvoje?).

Į Lietuvos seimą pateko pir
masis sąrašo kandidatas Ry
szard Maciejkianiec ir antra
sis — Jan Mincewicz, LLS pir
mininkas. Reikia pabrėžti, kad 
tose rinkiminėse apygardose, 
kuriose lenkų tautinė mažuma 
yra gausi, balsavusių nuošim
tis buvo žymiai mažesnis ne
gu Lietuvos vidurkis. Iš to ga
lima padaryti išvadą, kad ne
paisant stiprios lenkų spau
doje vedamos propagandos, 
plačioji Lietuvos lenkų visuo
menė nesistengė dalyvauti 
rinkimuose, o jeigu dalyvavo, 
tai jų bent pusė neatidavė sa
vo balsų LLS sąrašui.

Be minėtų dviejų lenkų, Vil- 
niaus-Šalčininkų vienmanda- 
tinėje apygardoje spalio 25 d. 
rinkimuose į seimą buvo iš
rinktas Zbigniew Siemieno- 
wicz, populiarus Šalčininkų 
gydytojas. Į pakartotinius 
rinkimus Vilniaus-Trakų apy
gardoje pateko R. Maciejkia
niec ir su A. Brazausko pagal
ba juos laimėjo.

Štai A. Brazausko raginimas 
balsuoti už kandidatą R. Ma- 
ciejkianiec’ą.

MIELI VILNIAUS IR TRAKŲ 
RAJONŲ RINKĖJAI!

Rinkimų į Lietuvos Respublikos 
Seimą pirmasis etapas parodė, kad 
mūsų žmonės ištikimi demokrati

nėms nuostatoms, neremia bolše
vizmo — nežiūrint kokiom spal
vom jis būtų nuspalvintas. Esu 
įsitikinęs, kad kiekvienoje civi
lizuotoje valstybėje turi būti ger
biamos tautinių mažumų teisės. 
Kviečiu Jus visus paremti rinki
muose Ryšardo Maceikianeco kan
didatūrą.

Su pagarba —
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Pažymėtina, kad R. Maciej
kianiec yra kompartietis, bu
vusios AT lenkų frakcijos pir
mininkas, 1990 m. nebalsavęs 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Išbraukus R. Maciejkianie- 
c’ą iš LLS sąrašo, į seimą pa
teko trečias sąrašo asmuo Ar
tur Plokszto, šovinistinio laik
raščio “Nasza Gazeta” redak
torius.

Vilniaus-Širvintų apygardo
je kandidatavo du lenkai ir 
nė vienas nepateko į pakar
totinius rinkimus. Kitose ke
turiose apygardose lenkų kan
didatai surinko keliolika ar
ba tik kelis nuošimčius bal
sų. Tuo būdu į Lietuvos sei
mą pateko keturi LLS nariai.

Nepasisekę lapkričio 22 d. 
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
ninių tarybų rinkimai, kuriuo
se dalyvavo mažiau kaip 50% 
turinčių teisę balsuoti ir ma
žas LLŠ nuošimtis gautų sei
mo rinkimuose balsų rodo, kad 
šios organizacijos plačioji 
Lietuvos lenkų visuomenė ne
remia. LLS veikėjų daromas 
triukšmas dėl tariamo Lietu
vos lenkų persekiojimo yra 
jiems reikalingas paramai 
gauti, kuri yra siunčiama iš 
Lenkijos (pvz. “Magazyn Wi-

PRADĖKITE NAUJUS METUS TAUPIAI:
Žemesnės kainos telefoniniams skambinimams į

* Lietuvą
* bet kur Kanadoje
* daugiau kaip į 180 pasaulio kraštų

Norėdami atsidėkoti esamiems ir būsimiems klientams, mes suteikiame 
papildomą nuolaidą - 10% - skambinimui į Lietuvą gruodžio ir sausio 
mėnesiais.

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE!
Nėra jokių mėnesinių ar kokių 
nors kitų papildomų mokesčių.

Prašome skambinti - 
Romai Česonienei tel. 1-800-388-3414 

arba
Colleen McNair tel. 1-800-456-6006

Palyginimas 10-ties minučių pokalbio

ACC BELLCANADA

Toronto — Hamilton 2.90 3.35
Toronto — Montreal 3.64 4.21
Toronto — Chicago 4.95 5.72
Toronto St. Petersburg 5.04 5.83
Toronto — Lithuania* 23.99** 29.26

*Kainos yra duotos dienos metu skambinimams nuo 7 v.r. - 1 v.p.p. 
ACC kainos yra mažesnės nakties ir savaitgalio skambinimams.

**Speciali nuolaida gruodžio ir sausio mėnesiais.

ACC Long Distance (tolimų pasikalbėjimų) skiria 3% jūsų telefoninių 
išlaidų Lietuvos respublikos ryšių ministerijai.

Nuo 1981 metų ACC tolimų pasikalbėjimų telefoninį aptarnavimą teikia 
gyvenantiems Kanadoje ir Amerikoje šiose valstijose: Ilinojaus, 
Massachusetts, Niujorko ir Connecticut’o.

Tėviškės žiburiai « 1992. XII. 8 - Nr. 50 (2233) . psl. 5

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bedarbio gauto savaitinio už
darbio, o dabar nuo 1993 m. 
balandžio 1 d. bus mokama 
tik 57%.

Vienerių metų laikotarpiui 
užšaldomos ligšiolinės įmokos 
Kanados nedarbo draudai. Jų 
1993 m. nereikės mokėti mažes
nėms įmonėms už tais metais 
pasamdytus naujus darbinin
kus ar tarnautojus. Tokių įmo
nių savininkai, plėsdami dar
bovietes, galės gauti 10% pa
jamų mokesčio kreditą.

Iš Kanados valdžios sutau
pytų lėšų 300 milijonų dolerių 
1993 m. bus skirta paruošti kva
lifikacijos siekiantiems dar-
bininkams. Viešiesiems dar
bams sekančių dvejų metų lai
kotarpyje bus paskirta pusė bi
lijono dolerių kelių tiesimui, 
tiltų statymui Atlanto pakran
čių ir Vakarų Kanados provin
cijose. Ši suma nėra didelė, 
bet ji bus pasiekta be padi
dinto pajamų mokesčio kana
diečiams. Kanados vyriausybė 
taipgi tikisi turėti pakanka
mai lėšų dabartinio dydžio fi
nansinei provincijų paramai 
sveikatos, švietimo ir socia
liniuose reikaluose.

Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney vėl įsipareigojo 
sutramdyti įsisiūbuoti prade
dantį biudžetinį deficitą. Biu
džetinius 1992-93 metus kovo 
31 d. buvo planuota užbaigti su 
27,5 bilijono dolerių deficitu, 
o 1993-94 metus - su 22,5 bili
jono dolerių. Planus sujau
kė dėl ekonominio sulėtėji
mo sumažėjusios pajamos ir 
gerokai padidėjusios išlaidos. 
Daugiausia finansų ministerio 
D. Mazankowskio naujuoju pla
nu sutaupytų lėšų teks biudže
tų deficitams pažaboti ir grą- 

lenski” gauna Pasaulio len
kų bendruomenės paramą) ar
ba iš Vakarų pasaulio. To jie 
visai neslepia. Toronto Len
kų namuose yra iškabinti pla
katai, raginantieji remti Vil
niaus lenkų universitetą, 
spaudoje skelbiami aukotojų 
sąrašai ir pan. Netgi buvęs 
Lietuvos min. pirmininkas 
A. Abišala Varšuvos spaudos 
konferencijoje ragino Kana
dos lenkus remti Lietuvos len
kų spaudą. J.B. 

žinti į normalesnes finansi
nių dirvonų vagas.

Biudžetininiams 1992-93 me
tams finansų ministeris D. Ma- 
zankowskis dabar numato 34,4 
bilijono deficitą su Kanados 
valdžios 457,2 bilijono dole
rių skola, 1993-94 metams-32,6 
bilijono deficitą su 489,7 bili
jono skola. Šia proga prisimin
ta, kad dabartinė Kanados sko
la, atnešta visų vyriausybių, 
yra 423 bilijonai dolerių. To
kiose aplinkybėse nėra lėšų 
naujiems darbams finansuoti. 
Jų neras ir kita valdžion at
ėjusi partija be masinio pa
jamų mokesčio padidinimo vi
siems kanadiečiams. Neatro- 
do, kad tokiam žingsniui už
tektų drąsos ir būtų susilauk
ta pritarimo.

Tuščiai skamba dabartiniai 
opozicinių partijų pikti kriti
kos balsai, neduodantys jokių 
konkretesnių pasiūlymų. NDP 
socialistų vadovė A. McLaugh
lin finansų ministerio D. Ma
zankowskio biudžetines refor
mas pavadino Jžeidmu Kana
dos ekonomijai ir darbo ieš
kantiems kanadiečiams. Esą 
dabartinei vyriausybei netu
rėtų būti leista valdyti Kana
dos. Daug kanadiečių Kalėdas 
sutiks nežinodami, kokia jų 
laukia ateitis. Liberalų vadas 
J. Chretien pažeria priekaiš
tų finansų ministeriui D. Ma- 
zankowskiui, kad jo reformuo
tas biudžetas Kanadai neatneš 
ekonominio sustiprėjimo. Ją 
ekonominio atkutimo varžybo
se vėl pralenks JAV.

Pernai vasarą Kanadą sukrė
tė jos valdžios tarnautojų uni
jos streikas, kurį paskelbė ka
ringai nusiteikęs vadas Daryl 
Bean. Streiko priežastis - vy
riausybės pasiūlytas atlygini
mų užšaldymas vieneriems me
tams dėl finansinių Kanados 
problemų, atneštų padidėju
sio nedarbo. Tuo streiku D. 
Beanas tada unijos nariams, 
turintiems užtikrintą darbą, 
išsikovojo atlyginimų padidi
nimą. Spaudoje rašoma, kad 
jis ir jo unija dabar vėl kelia 
triukšmą dėl dvejiem metam 
sustabdyto algų didinimo ir 
tarnautojų skaičiaus sumaži
nimo pora tūkstančių norma
liu išėjimo pensijon būdu. 
Vėl kalbama apie naują strei
ką. V. Kst.



Kreipimasis į kėdainiečius
Brangūs žemiečiai, prašome 

Jūsų talkos paminklosaugoje: 
jūsų prisiminimų apie įžymius 
žmones, kilusius iš Kėdainių ir 
mirusius užsienyje. O taip pat 
renkame informacijų ir apie te
begyvenančius, norime ryšių su 
jais.

Reikia įamžinti daugelio mū
sų tėviškės įžymybių atminimą 
jų gimtosiose sodybose, pasta
tant ten bent po simbolišką jų 
atminimo ženklą, rodykles prie 
kelių į tas vietas. Jūsų atsimini
mai čia mums daug padėtų.

Kėdainiai šį rudenį atšventė 
620 m. sukaktį. Pagal naują te- 
ritorinį-administracinį pasi
skirstymą Kėdainiai taps apskri
ties centru. Taigi reikia pasi
tempti visose srityse, paminklo
saugoje - ypatingai (ten vyr. ins
pektoriumi iki šiol buvo žmogus 
iš KGB, be jokios kvalifikacijos 
kultūros darbe; jis bus pakeis
tas).

Taigi sovietmečiu pripažinti 
kultūros istorijos paminklai pra
šyte prašėsi kitokios globos, ki
tų vardų ir vietovardžių (pamirš
ti senieji kaimų vardai ir prigi
ję kolūkių pavadinimai jaunes
nių kartų atmintyje). Jūs, mieli 
tautiečiai, mums daug galite pa
tarti, jei augote kartu su įžymy

bėmis, drauge dirbote išeivijoje 
ir daug apie juos žinote. (Kas 
yra enciklopedijose - patys ži
nom)

Mane domina tie kėdainiečiai, 
iki šiol neįtraukti į paminklų 
(kultūros istorijos) sąvadą:

vargonininkas Kazimieras Ba- 
zevičius, išvykęs į JAV 1920 m., 
dirbęs Truskavos ir Kėdainių Šv. 
Juozapo parapijoje. Vaikai - 
Joana, Vladas;

chorvedys Julius Štarka (1884- 
1960), Kauno valst. teatro operos 
chormeisteris iki 1944 m. Jo gim
tąjį kaimą jau radau (Lioliai), 
bet sodybos vietos dar nežinau;

solistas Ipolitas Nauragis 
(1900-1982) iš Krakių k.;

rašytojas Medardas Bavarskas 
(1924) - gal pats galėtų atsiliepti?

Reikia jų nuotraukų, doku
mentų (kopijų), kūrybos - visko, 
kas tiktų įžymaus žmogaus na
mui-muziejui (ateityje) ir valst. 
archyvui.

Prašau atsiliepti ir šių, mums 
brangių žmonių gimines, vaikus, 
vaikaičius. Rašyti šiuo adresu: 
Irena Skomskienė, Architektų 
176-78, 2049 Vilnius, Lithuania 
arba į Pasaulio lietuvių bend
ruomenės būstinę: Gedimino pr. 
53, 2026 Vilnius (perduoti Irenai 
Skomskienei).

Dėstytoja australietė paruošė Vilniaus pedagoginio universiteto chorelį, kuris atliko visą eilę angliškų ir austra- 
lietiškų dainų perjos ir dėstytojas G. BIJŪNIENĖS išleistuves 1992 m. spalio 2 d.

Kasdienis gyvenimas dirbant Vilniuje
Birūs rubliai, spūstis autobusuose, darbinga dėstytojų nuotaika, kelionė į teatrą, 

pokalbis su švietimo viceministeriu
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Pagerbtas kanadietis Lietuvoje
Trečiasis Lietuvos žemės ūkio akademijos garbės daktaras -

Petras Lukoševičius

Tarp Vilniaus universiteto anglų kalbos dėstytojų 1992 m. rugsėjyje. 
Iš kairės: p. ROSINIENĖ, L. PAŽŪSIS, G. BIJŪNIENĖ, p. MIKĖNIENĖ

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

66 MIMI C O AVE. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3, 

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.

Savininkas Jurgis Kuliešius Susitarus užsakymus paimame ir pristatome.
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

1968 Bloor Street West, T
$ * Toronto, Ontario M6P 3K9 %
v Prie High Park požeminės stoties. w

»~w t Nemokama automobiliams pastatyti aikštė, JI

Tel. (416)604-9750 V 
: t
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pavaišinkite savo 
^artimuosius Lietuvoje 
Y Kalėdinis siuntinys 34 kg
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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

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

Kiti patarnavimai

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.

S
s
I

G. BIJŪNIENĖ

Vieną dieną savaitėje turė
jau paskaitas abiejuose uni
versitetuose (dėl auditorijų 
stokos). Tekdavo sėsti į auto
busą ir skubėti iš vieno univer
siteto į kitą. Prisivažinėjau 
autobusais ir troleibusais po 
Vilnių iki valiai, kartais stovė
dama ant vienos kojos, tik šiaip 
taip įsibrukus vidun. Bilietą 
man patarė nusipirkti mėnesi
nį už, rodos, 180 rb., kuris tinka 
autobusams ir troleibusams; 
pigesnis tinka tik vienai trans
porto priemonei.

Kasdienė buitis
Mėnesinis mano atlyginimas 

buvo 9,600 rb., kurį universi
tetas išmokėdavo kaip avansą - 
visą iš karto 3000 rb. atskaitė 
pajamų mokesčių, kaip Kana
doje.

Po dviejų savaičių pinigų 
kaip nebūta, nes gyvenau kaip 
visi vietiniai dėstytojai, kar
tais pirkdama maisto. Tik res
toranuose valgiau dažniau. 
Pvz. šašlyko pietūs kainavo 
tada 150 rb.

Po dviejų dienų mane per- 
keldino į Pedagoginio un-to 
bendrabutį-viešbutį mieste. 
Gavau du kambarius. Juose po 
lovą mums su Vilija; viename 
rašomasis stalas, kitame te
levizorius ir šaldytuvas. At
skirame koridoriuke-vonia su 
dušu ir atskiras tualetas, ta
čiau šilto vandens visame 
mieste būdavo tik šeštadie
niais ir sekmadieniais.

Aukšto budėtoja, išgyvenusi 
20 metų Lietuvoj, visiškai ne
moka ir net nesupranta lietu
viškai, tvarkydavo kambarius 
kasdien, net raktą nuo bendros 
virtuvės man leido turėti, kaip 
ilgalaikei gyventojai, nes ry
tais virdavau kavą ir pusry
čiaudavau kambary. Rekto
riaus potvarkiu man, kaip vieš
niai iš užsienio, už kambarius 
mokėti nereikėjo. Šis Pedago
ginio universiteto bendrabu
tis yra Vivulskio g-vėje 36 nr., 
buvusios partinės mokyklos 
pastate ir vartojamas kaip vieš
butis. Ten apsistoja daug len
kiškai ir rusiškai kalbančių 
žmonių.

Su dėstytojais
Darbe, ypač Pedagoginio uni

versiteto anglų kalbos kated
roje, dėstytojai susiburdavo 
prie staliuko su kava ir sumuš
tiniais arba pyragu ar sausai
niais, kurių kasdien parūpin
davo vis kitas kolega. Mano iš 
dolerinės atneštą kavą brangi
no ir laikydavo po raktu. Vyra
vo šilta ir jauki nuotaika, pro
fesinių ir asmeninių įspūdžių, 
pasidalinimas.

Dėstytojų tarpe buvo ir dau
giau iš užsienio. Viena lietu
vių kilmės australietė mokė 
studentus angliškų dainų ir su
organizavo chorelį, kuris pasi
rodė per jos ir mano išleistu-

I
'vį} Siuntiniai lėktuvu - $4.50 už kg plius pristatymas į namus 

Sekantys išsiuntimai; gruodžio 11,17 d.d.
Jie pasieks jūsų draugus ir gimines prieš Kalėdas.

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

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų.
fe Pinigų pervedimai - kelionės į Lietuvą - iškvietimai - vizos ir kt.
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Prieškalėdinės darbo valandos: nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
fe. nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais ir 

sekmadieniais 10 v.r.-4 v.p.p.

ves. Ten dirba ir jaunas ameri
kietis iš “Task Force”.

Turėjau užsiėmimų ir su Pe
dagoginio universiteto anglų 
k. dėstytojais, su kuriais da
linausi patyrimu, įgytu Kana
doje dėstant anglų kalbą pran
cūzams federacinės valdžios 
oficialiųjų (anglų-prancūzų) 
kalbų mokyklose Montrealyje 
ir Toronte, kurias gali lankyti 
tik federacinės valdžios mi
nisterijų tarnautojai.

Kelionės
Savaitgaliai ir laisvalaikis 

prabėgdavo bendraujant su gi
minėmis, draugais ir pažįsta
mais. Vienas universiteto ko- 
lega-docentas mus su Vilija 
savo automobiliu nuvežė į Kau
ną. Apsilankėme Čiurlionio 
muziejuje ir Žmuidzinavičiaus 
surinktų velnių muziejuje. Su
sitikę kun. L. Zarembą, turė
jome progos pamatyti Kauno 
Kunigų seminariją, kurioje 
svečias iš JAV dėsto asketiką.

Pabuvojau Šiauliuose, kur 
važiavau traukiniu - pačia pi
giausia Lietuvoje susisieki
mo priemone.

Teatrai, koncertai
Teatro ir koncertų srityje 

rugsėjis Vilniuje buvo tikrai 
derlingas mėnuo. Menininkų 
rūmuose vyko įdomūs tarptau
tinio senovės folkloro muzi
kos koncertai - instrumenti
niai ir vokaliniai. Operos ir 
baleto teatre turėjau malonu
mą matyti visą eilę operų ir 
baletų. Su G. Verdi opera “Na
bucco” buvo pradėtas operos 
sezonas, paskui J. Strauss’o 
operetė “Šikšnosparnis”) G. 
Bizet “Carmen” ir nauja “Žve
jės”; baletai: P. Čaikovskio 
“Gulbių ežeras”, J. S. Bacho 
“A Proba”, J. Strauss’o “Žydra
sis Dunojus”. Buvo surengti 
spektakliai ir jauniesiems žiū
rovams: J. Gaižausko opera 
“Buratinas”, L Morozovo ba
letas “Daktaras Aiskauda”.

Dramos teatras per rugsė
jo mėnesį neparuošė nė vieno 
spektaklio, nes aktoriai susi- 
kaldę, nepatenkinti savo re- 
žiserium. Jo scenoje teko ma
tyti originaliai Kauno teatro 
pastatytą amerikiečių akto
riaus kūrinį “Mano miestelis”. 
Turėjau pakvietimą ir į Jauni
mo teatro “Peržiūrą”, tačiau 
dieną prieš buvo atšaukta ne
va dėl nepakankamo pasiruo
šimo.

Rašytojų buveinėje
Teko užsukti ir į Rašytojų 

sąjungą, kur rinkosi PEN klu
bo nariai. Sekretorė Galina 
Baužytė-Čepinskienė pakvie
tė užeiti į posėdį, kur buvo 
svarstomi klubo narių reikalai 
ir veikla. PEN klubo pirminin
kas Kornelijus Platelis nori at
sisakyti iš pareigų. Jis yra Kul
tūros ir švietimo ministerio pa
vaduotojas kultūros reikalams 
ir sunkiai aprėpia visus reika
lus. Buvo neseniai grįžęs iš Is
panijos.

Pas viceministerį
Kornelijaus Platelio kvieti

mu apsilankiau Kultūros ir 
švietimo ministerijoje (Vil
nius, Basanavičiaus 5). Mi
nisterio pavaduotojas — poe

tas K. Platelis turi gražų ir 
erdvų kabinetą. Jis mielai su
tiko atsakyti į keletą mano 
klausimų.

— Ar galėtumėte trumpai 
papasakoti apie ministerijos 
struktūrą? Mane daugiau do
mina kultūros pusė.

— Ministerija susideda iš 
kelių departamentų. Yra Me
nų ir kultūros paveldo de
partamentai. Menų departa
mentui priklauso teatro, mu
zikos, dailės, literatūros ir 
kino sritys. Kultūros paveldo 
departamentui priklauso mu
ziejų, bibliotekų, etnokultū
ros ir kultūros paveldo re
konstrukcijos skyriai. Pasta
rasis užsiima išvežtų kultū
ros vertybių paieškomis.

— Kas naujo Kultūros de
partamentų darbe?

— Šiuo metu svarbu tinka
mai paskirstyti valstybės do
tacijas (paramą) menininkams 
ir kultūros įstaigoms: pa
veikslų galerijoms, muziejams, 
bibliotekoms ir t.t. Skirstymo 
principas: žinovų komisija 
kiekviename skyriuje sudary
ta iš menininkų, tos srities 
menotyrininkų, bet ne iš mi
nisterijos darbuotojų. Ji yra 
svarbiausias patariamasis mi
nisterijos balsas. Ji vertina 
ir teikia rekomendacijas, kam 
daugiau skirti lėšų: literatū
ros, dailės ar etnokultūros 
reikalams ir t.t. Bendros kul
tūros vertinimo politikos kryp
tys — tai lėšų paskirstymas 
ir valstybės stipendijų sky
rimas menininkams. Stipendi
jos yra dviejų laipsnių: aukš
čiausio laipsnio — žymiems 
menininkams ir žemesnio 
laipsnio — jauniems meninin
kams. Šiais metais buvo pa
skirtos 25 stipendijos I laips
nio ir 25 — II laipsnio. Stipen
dijų dydis visą laiką kito pri
klausomai nuo pragyvenimo 
minimumo, kuris tuo metu bu
vo 1200 rb. Šalia žinovų ko
misijos yra dar Paminklų sta
tymo Vilniuje komisija.

Menų departamento direk
torius yra kompozitorius 
Laimis Vilkovičius. Kultūri
nių ryšių su tautiečiais užsie
nyje skyriaus vedėjas — Aud
rys Antanaitis. Kino skyriaus 
direktorė — Živilė Pilipavi
čienė. 

* * *
Ir taip man susidarė proga 

pasikalbėti su p. Živile bei 
gauti jos pažadą padėti To
ronto Lietuvių namams gauti 
tinkamų vaizdajuosčių, jau
nimui ir vaikams knygelių ne
mokamai, jeigu mes jiems pa- 
rūpinsim naujų kasečių įra
šams. A. Antanaitis tuo metu 
buvo išvykęs.

Žodžiu, Kornelijus Platelis 
šiltai prisimena PEN klubo 
grupės viešnagę Toronte ir 
pozityviai nusiteikęs bend
radarbiauti.

Gediminaičių dienos Vil
niuje prasidėjo moksline kon
ferencija Verkių rūmuose. 
Dalyviai ir svečiai, į kurių 
tarpą patekau ir aš, buvo nu
vežti autobusais nemokamai 
nuo Ateitininkų rūmų. Kon
ferencija vyko didžiojoje rū
mų salėje.

1992 m. lapkričio 27 d. iškil
mingame Lietuvos žemės ūkio 
akademijos tarybos posėdyje 
choro dainomis, sveikinimo 
kalbomis ir gėlėmis buvo pa
gerbtas trečiasis mūsų Alma 
Mater garbės daktaras - žino
mas Kanados lietuvių veikė
jas, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės atstovybės Vilniuje 
organizatorius ir pirmasis jos 
vadovas dr. Petras Lukoševi
čius.

Jam įteiktame dokumente 
rašoma: “Lietuvos žemės ūkio 
akademijos rektorius profeso
rius Rimantas Urbonas ir jos 
mokslinio tarybos pirminin
kas profesorius Vytautas Šla- 
pakauskas šiuo raštu skelbia, 
kad Petras-Povilas Lukoševi
čius, kuris ilgus metus teikė ir 
organizavo lietuvių išeivių 
jėgas kovai už Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkūrimą 
ir, plėtodamas žemės ūkio 
mokslus, garbingai garsino Že
mės ūkio akademijos vardą pa
saulyje, agrarinių mokslų gar
bės daktaras. Visa tai patvir
tinama Kaune, vadovaujantis 
Lietuvos žemės ūkio akademi
jos statutu ir mokslinės tary
bos nutarimu”.

Profesorius Antanas Stance- 
vičius, prisimindamas P. Luko
ševičiaus studijas Žemės ūkio 
akademijoje, jo nuopelnus ag
rariniam mokslui, paminėjo ir 
pirmuosius du akademijos gar
bės daktarus - J. Aleksą ir J.

Tūbelį, nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės narius, vado
vus ir visuomenės veikėjus.

Vardine tautine juosta ap
juostas svečias tarė padėkos 
žodį ir skaitė paskaitą “Lie
tuvos žemės ūkio vizija". Joje 
- nuo gimtojo krašto nenutolu- 
sio žmogaus susirūpinimas Lie
tuvos kaimo dabartimi ir atei
timi, išmintingo, oratoriniais 
gabumais apdovanoto šviesuo
lio samprotavimai apie veda
mą žemės reformą, tikėjimas 
Tėvynės ateitimi ir linkėjimai 
nesuklupti ties pirmomis ne
sėkmėmis, laikinais sunku
mais, pasiruošęs būti su mumis 
ir prisidėti prie didelių mūsų 
laukiančių darbų.

— Gyvuok sveikas ir visada 
šalis mūsų, Garbės daktare, - 
linkėjo svečiui akademijos 
rektorius profesorius Riman
tas Urbonas. Doc. A. Matuzas

Dr. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

II VISKI S ŽIBURIAI
"l THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

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

Adresas ........................................................................................

Siunčiu prenumeratą

Laikraščio adresas:

dol., auką dol.

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

SPECIALIOS KAINOS MUSŲ PERSIKĖLIMO PROGA
Si Siuntiniai lėktuvu - $4.50 už kg išsiunčiami kiekvieną penktadienį. j 

Siuntiniai laivu - $6.00 už kub. pėdą ar $0.95 už kg (kas yra 
ft* Pristatymas į namus $10 už siuntinį. pigiau)

Nemokamas siuntinių paėmimas Toronto mieste.Nemokamas siuntinių paėmimas Toronto mieste.

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario Torontietė dr. G. BIJŪNIENĖ Lietuvos kultūros ir švietimo viceminis- 
terio KORNELIJAUS PLATELIO kabinete Vilniuje 1992 m. rugsėjyje

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

Nordland Express 
1650 Bloor Street West, Branch:275Hunter 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 17z kub. pėdos dėžės....................  $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės ................................ $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”)  $ 7.50 
1V2 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%

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.



Ramumo ir nerimo atspindžiai
Dail. Reginos Ziūraitienės parodą aplankius

Vaizduotė yra vienas iš pa
grindinių kūrybos elementų. 
Dailės parodose, jei žiūrovas 
ieško savęs ir neranda, jis 
jaučiasi atstumtas. Taip atsi
tinka, kai paveikslas žiūrovui 
yra visiškai nesuprantamas ir, 
rodos, skirtas tik pačiam kū
rėjui. Bet kai parodos lanky
tojas suranda savo vaizduotės 
atspindį, jis jaučiasi save pa
tenkinęs. Kūrėjas žiūrovui ta
da yra tapęs artimu pagalbi
ninku, kuris savo talentu ir 
dailės technika išryškina blan
kią vaizduotę, ją papildo ir 
patikslina.

Dail. Regina Žiūraitienė 
priklauso pastarųjų kūrėjų 
grupei. Berods 14-toji jos pa
čios paroda 1992 m. lapkričio 
19 — gruodžio 5 d.d. McLaren- 
Barnes galerijoje, Oakvillėje, 
realistinio meno mėgėjus vėl 
pavedžiojo po Kanados kalnus 
ir uostus. Ir nebuvai suspaus
tas ar pasodintas vienoje ku
rioje apylinkėje: žiūrėk tik 
čia, nes nieko kito nėra. Tris
dešimt didelio formato darbų 
(20 aliejaus, 10 akvarelės) lei
do plačiai pakeliauti, gal ne 
tik vietoves keičiant, kiek 
akimis išrankiojant kalnų tar
peklius, granito spindėjimus 
bei uostų ūkanas, kuriose me
lancholija maišosi su kietu 
užsispyrimu viską išsakyti iki 
galo.

Dailininkei Britų Kolumbi
jos kalnynai — nebe naujas at
radimas. Bet realistinei tapy
bai tai neišsemiami lobiai: 
kiek dimensijų, kampų, atspal
vių ir kompozicinių galimybių! 
Gerai įsižiūrėjęs čia pastebė
si gyvą mirguliuojantį šešėlį, 
o ten šaltą ir klaikų. Čia gel
tonos gėlytės po kojom, ten 
mėlyna granito viršukalnė. Gal 
čia kas stovėjo ir paklausė: 
kas didingesnis? Dažnas pasa
kytų: kalnas su sniego viršū
ne. Gėlytė nesutinka: aš didin
gesnė, nes gyva. Šitie kontras
tai sukelia ne vien tik grožį. 
Kai kuriam žiūrovui — svar
biau mąstymas.

Saulei paliečiant kalnynų 
smaigalius, ji lūžta ir pabyra 
vaivorykštėmis tamsėjančiuo
se tarpekliuose. Visa tai, sa
kyčiau, išreiškiama ne teptu
ku, bet gilia vaizduote, stačiai 
menininko žvilgsniu, be kurio 
čia viskas atrodytų žymiai 
skurdžiau. Tikras daiktas — 
kalnas — apvelkamas kūrybi
niais drabužiais, kuriuose 
kiekviena detalė verčiama 
jungtis į darnų pavidalą. Kaip 
visa tai atsiranda, greičiau
siai, sunku būtų ir pačiai dai

Lietuvą primenantis Rimas
Nugalėtų komunistų vieton ateina tie patys komunistai. 

Įdomus kroatų filmas istoriniu pagrindu
ALGIRDAS GUSTAITIS

Jugoslavijos vardu Serbija 
(su talkininkais) Kroatiją ka
mavo kiek galėjo. Dabar Kroa
tija nepriklausoma. Netolimą 
praeitį tiksliausia parodyti 
nevilkinant. Kroatas Krsto 
Papic, gimęs 1933 m. gruodžio 
7 d., mokslinosi Zagrebo uni
versitete. Yra gavęs premijas 
už paruoštus filmus: “Cekati” 
(Laukimas) 1965 m., “Lisice” 
(Retežiai) 1970 m., “Izbavitelj” 
(Žiurkė išgelbėtoja) 1976 m., 
“Zivot sa stricem” (Mano dėdės 
palikimas) 1988 m. ir kt. Nau
jausias jo filminis kūrinys — 
“Prica iz Hrvatske” (Pasako
jimas apie Kroatiją) išleistas 
1992 m., spalvotas 35 mm, 103 
minučių.

Dvi skirtingos meilės
Filme veiksmas 1970-1990 m. 

Jugoslavijos “nepriklausomas” 
komunistas diktatorius Josip 
Brozovič, pasivadinęs Josip 
Tito (1892-1980), prievarta 
pagrobtas kitoms tautybėms 
priklausančias sritis įsten
gė išlaikyti iki savo mirties.

Kroatų veikėją studentą Ri
ją Baric jugoslavų policija 
bando pagauti. Vos pasprunka 
iš savo namų, mažamečiam 
broliui ant kaklo užkabinęs 
auksinį kryželį. O jis pabėga, 
įsikuria, mokosi Vokietijoje.

Mažametis brolis Ivanas 
mėgsta groti gitara. Dar vai
kystėje įsižiūri kaimynę Ma
riną, irgi vos kelerių metų. 
Savo pasirinktajai groja, dai
nuoja, prisiekdamas meilę. 
Sulaukęs 12 metų, nepaleidžia 
gitaros, nežiūri į kitas mer
gaites, o tiktai į Mariną. Ją 
ragina užeiti į šventovę. Ko
munistinėje valdžioje tai nu
sikaltimas. Jos tėvas — aukš
tas policijos viršininkas pa

lininkei apibūdinti. Apie tą 
atsiradimą žiūrovui pasakoja 
spalvos, brūkšnių niuansai, 
egzistuojančios tikrovės su- 
antrinimas, suminiatiūrini- 
mas, nesumenkinant betgi di
dingumo, tik jį dar labiau 
pabrėžiant.

Antroji parodos tema — 
vandenys, ne viename paveiks
le pasidalinę vietą su dangu
mi. Čia nebe tiek daug sunkaus 
ramumo ir saulės žaismo. Dau
gelyje vaizdų — kažkoks neri
mas. Jei bangos išsitiesusios, 
tai danguje kyla rausvai pilki 
audros debesys, kurie ir van
denis sujudins. Rodos, tai tu
rėtų įvykti tuoj pat į paveiks
lą bežiūrint — viskas taip tik
ra ir artima. O tenai laivas iš
neria pro temstančias miglas. 
Prie jo glaudžiasi žuvėdros — 
kas gi norėtų paklysti šaltose 
ūkanose? Ar keturi žvejai su 
tinklu, ar maža mergytė Brack- 
ley, P.E.I., paplūdimy su ne
pažįstamu vyru — visur per
smelkta tam tikra įtampa: kas 
bus? Net ir lietaus debesys, 
užgulę susigūžusius pajūrio 
namukus, rodos, grūmoja juos 
sugniuždyti čia pat prieš ta
vo akis. Vienintelis Viktori
jos ežeras Britų Kolumbijoje, 
įsispraudęs plačiame tarpu- 
kalnyje, atskirtas nuo viso pa
saulio, uždaras nuo audringų 
vėjų, nesukelia nerimo, o tik 
papildo didingo vaizdo an
samblį.

Žiūrovai, kaip ir kūrėjai, 
negali būti vienodi. Vienam 
realus objektas, perkeltas į 
drobę, sukelia grožio pajuti
mą, esamo daikto patvirtini
mą, kitam — susimąstymą. Vie
nam spalvos lieka spalvomis, 
kitam jos pavirsta kalbėjimu, 
paaiškinimu apie dailininko 
pojūčius vykdant tą sudėtin
gą transformaciją. O dažnas 
gal sutiktų, kad peizažistas 
savo kūrybos procese tampa 
pasirinktų objektų grimuo
toju. Šitokiame palyginime 
lengviau galima būtų suprasti 
ir kūrybinės vaizduotės bū
tinumą.

Dail. Regina Žiūraitienė 
jau gana plačiai žinoma ka
nadiečių tarpe. Susidomėji
mą rodo jau pačioje parodos 
pradžioje jos paveikslų pir
kimas. Ir kuris gi kanadietis 
nenorėtų savo rezidencijos 
papuošti menu išreikštomis 
autentiškomis gimtojo kraš
to detalėmis? Tai tik senti
mentinė paklausos pusė. Visa 
kita— visiems realistinio me
no mėgėjams.

Č. Senkevičius

mato, kad duktė nuėjo su Iva
nu į šventovę. Tokie nusikal
timai negali kartotis. Marinos 
tėvas abu prigrasina, uždrau
džia susitikinėti — ji galinti 
draugauti tik su komunistu.

Ivanas nenori gyventi komu
nistinėje valdžioje, išvyksta 
į Vokietiją, tenai įspūdingai 
groja gitara, gauna pinigų.

Tuo metu Kroatija nuverčia 
komunistinę valdžią. Seniau 
į Vokietiją pabėgęs Ilija grįž
ta namo, tikisi atgauti pilnas 
pilietybės teises, nes komu
nizmo jau nėra, jo valstybė 
nepriklausoma. Tėvui neprita
riant, jis nueina į policiją ir 
dingsta. Tėvas suranda jį nu
žudytą šūviais į krūtinę. Nori 
išaiškinti žudiką. Policija sa
kosi nežinanti. Nueina pas tos 
srities policijos vadą, kuris ... 
yra tas pats asmuo, nuo kurio 
Ilija buvo pabėgęs į Vokietiją. 
Atgaila nepadaryta, tautiškai 
galvojęs kroatas Ivanas nužu
dytas nepriklausomoje Kroati
joje policijos viršininko. Ri
jos tėvas Luką išsiveda komu
nistą viršininką, paklupdo, 
nori nutildyti kulka į kaktą, 
bet pasigaili.

Jaunasis Ivanas — jau su
brendęs jaunuolis, vis mielai 
grojantis gitara. Kūdikystės 
meilė Marinai irgi subrendusi. 
Graži mergina taip pat išlai
kiusi meilės jausmus Ivanui. 
Nori tuoktis, bet tėvas Luką 
Baric nenori sutikti: juk Ma
rinos tėvas nužudė Ivano bro
lį; tokių tėvų šeimos negalės 
gražiai gyventi. Ir komunistas 
tėvas negali atkalbinti savo 
dukros.

Po jungtuvių abi šeimos — 
prie valgiais apkrauto stalo. 
Niekas nenori imti maisto. 
Skamba peilio ašmenys lėkštė
je. Vieni kitus varsto žvilgs-

Temple kalnas vakarų Kanadoje (Banff-Alberta). Dail. Reginos Ziūraitienės tapyba Nuotr. B. Liškausko

Didžiulis darbas
Kunigo V. Valkavičiaus veikalas apie religini lietuvių

Kun. Williamas Wolkovich - 
Valkavičius, antrosios kartos 
Amerikos lietuvis, užsimojo 
moksliniu raštu pastatyti ne
nykstantį paminklą lietuvių 
ateivių bendruomenei JAV. 
Kaip rodo jo veikalo pavadini
mas — “Religinis lietuvių gy
venimas Amerikoje”, pagrinde 
jis susitelkia ties lietuvių ka
talikų parapijų istorija, kuri 
didžiąja dalimi atspindi ir tau
tines apraiškas, nors jos ne vi
sada sutapo su religinėmis. 
Pirmasis didžiojo užmojo to
mas jau išspausdintas 1991 me
tais, o jį sekė kiti du tomai. Ant
rinė antraštė paaiškina, jog 
tai 150 lietuvių Romos katali
kų parapijų bei institucijų is
torijos vadovas, rodantis auto
riaus ilgų triūso metų vaisius. 
Jį galima pavadinti savotiška 
enciklopedija.

Visų pirma tenka pastebėti, 
kad tai rinkinys gausybės fak
tų apie lietuviškų parapijų vie
toves, pasauliečių ir dvasinin
kų steigėjų vardus bei pavar
des, lietuviškų (dažniausiai 
religinių) organizacijų pava
dinimus, svarbiausias steigi
mo, raidos ir kaitos datas rin
kinys. Pateikti faktai tačiau 
nėra sausi ar nuobodūs, nors 
jie atseikėti nešališka moksli
ninko ranka, kuri ir ryškinda
ma draminius poslinkius išlai
ko nuosaikumą. Tai primena 
vysk. M. Valančiaus istorinių 
raštų stilių, kai žodis nevynio- 
jamas į vatą net Bažnyčiai ne
maloniais atvejais. Tad skai
tytojas, nepastebėjęs auto
riaus titulo ar jo vaidmens fil
me “Once around”, negalėtų 
įtarti, kad tai tos pačios religi
jos dvasininko darbas.

Skaitytojas, bijodamas pasi
klysti lietuvių parapijų gauso
je, pirmiausia turėtų perskai- 

niais. Netaria nė žodžio. Nėra 
kaip pradėti. Tyloje filmas 
baigiamas.

Artistai
Malonų įspūdį palieka maža

metis gitaristas Robert Beli- 
nic. Smagiai, lengvai, patrauk
liai groja, dainuoja. Kiti artis
tai: Ivo Gregurovic, Mustafa 
Nadarevic, Kristijan Ugrina, 
Maja Muzic, Ana Mimic. Scena
rijų parašė Krsto Papic ir Ma
te Matisic. Direktorius — Krs
to Papic. Muzika — Urban Ko- 
der. Filmavo Vjekoslav Vrdol- 
jak. Veiksmas įdomus, filma
vimas geras.

Palyginimas su Lietuva
Filmas “Prica iz Hrvatske” 

paremtas istorine praeitimi. 
Veikalas ištisai panašus į Lie
tuvos įvykius. Sovietai, enka
vedistai, stribai įvairiai gau
dė, naikino lietuvius, komu
nistams neleido bendrauti su 
dorais lietuviais, vykdė šnipi
nėjimus, nepripažino atsiver
timo. 1990 m. kovo 11d. Lietu
vai pasiskelbus nepriklauso
ma, policijos, vyriausybės vir
šūnėse išliko buvę komunistai 
arba jų vieton įsėdo kiti lie
tuviškai kalbantys komunistai, 
kuriems svarbiau sovietizmas, 
o ne lietuviškumas. Ar išplau
tais smegenimis sovietinių ko
munistų negalima pakeisti, ar 
jiems lietuvių tautos naikin
tojai rusai arčiau širdies?

Kada panašius filmus paga
mins šiuolaikinė Lietuva? 

tyti autoriaus skirsnį apie pa
rapijų formavimąsi (Shaping of 
Parishes). Ten sugretintos slo
vakų ir lietuvių, daugeliu at
vejų panašių ateivių, skirtybės, 
Įėmusios didesnes pirmųjų re
liginio gyvenimo sėkmes ir ant
rųjų mažesnes.

Sintetindamas visų lietuvių 
parapijų veiklos kilimo ir at
slūgimo bangas, autorius ran
da aštuonias jų priežastis. Pir
ma, ateiviai, steigdami savo 
parapijas, susidūrė su stipriu 
lietuvių socialistų ir laisvama
nių judėjimu, kuris, autoriaus 
nuomone, galėjo atitraukti nuo 
Bažnyčios ketvirtadalį galimų 
tikinčiųjų. Antra, daugelis net 
ir garbių dvasininkų, kaip ir 
lenkuose ir kitose tautybėse, 
buvo pasidavę apgailėtinai 
tendencijai reikalauti per di
delių aukų už religinius patar
navimus. Trečia, lietuviai ypa
tingai stokojo dvasininkų, kai 
okupacinė rusų valdžia varžė 
kunigams emigruoti iš Lietu
vos, nors lietuviai tuo atžvilgiu 
dažnai priekaištavo “airišių” 
hierarchijai JAV. Ketvirta, 
lietuviai, sekdami lenkus, ir 
patys bandė steigti nepriklau
somas (nuo Romos) parapijas, 
nors tas judėjimas nebuvo di
delis. Penkta, parapijų disi- 
dentiška veikla teikė daug rū
pesčių hierarchijai, ypač kai 
ginčai atsidurdavo pasaulie
tiškuose teismuose (čia sunku 
apspręsti, kiek klebonai, re
miami hierarchijos, kiek ko
mitetų nariai pertempdavo 
stygas). Šešta, dvasininkų po
linkis kontroliuoti visą pasau
liečių gyvenimą, varžantis jų 
geranorišką iniciatyvą. Sep
tinta, trynimasis tarp kaimyni
nių parapijų dvasininkų, kai 
paskiri parapijiečiai dėl ko
kių nors priežasčių ieškodavo 
religinių paslaugų kaimyninė
je parapijoje. Aštunta, nereta 
priežastis buvo lenkų kišima
sis, trukdęs įsteigti didesnį 
skaičių lietuviškų parapijų.

Ir vis dėlto, nepaisant prie
šingų bei prieštaringų aplin
kybių, asmeninės irvisuomeni- 
nės lietuvių pastangos tęsti 
lietuviškai religinį bei tauti
nį gyvenimą parapijų rėmuose 
ir šalia jų trykšta iš šio veika
lo puslapių gaivalingai, tartum 
visas Amerikos žemynas būtų 
buvęs nusagstytas lietuviško
mis užkardomis.

Vietinė (“teritorinė”) hierar
chija teoriškai negalėjo truk
dyti naujiems ateiviams gar
binti Dievą savo gimtąja kal
ba, bet praktika dažnokai sky
rėsi nuo idealo. Čia verta ko
mentuoti autoriaus iškeltą 
“Darbininko” korespondento 
drąsų teiginį apie lietuvių kal
bos reikšmę etninėje parapijo
je: “Lietuvių kalba čia (litur
gijoje) yra ne tik koks nors pa
kraštinis priedėlis, nei kiti lie
tuviški reikalai šalin brukti
ni .. .” (18 p.) Mano nuomone, 
pirmuoju atveju verta pabrėž
ti, kad malda gimtąja kalba yra 
gilesnė nei negimtąja, o ant
ruoju atveju tie “lietuviškieji 
reikalai” (turint galvoje reli
ginę priespaudą paliktame 
okupuotame krašte) gali būti 
bendri visos krikščionybės 
reikalai, tad netemdytini asi
miliacinės hierarchijos po
troškiais.

Nesijaučiu galįs patikslinti 
istorinius parapijų faktus. Ma-

ANTANAS MUSTEIKIS

gyvenimą Amerikoje

no buvusios parapijos aprašy
mas nekelia abejonių autentiš
kumo atžvilgiu. Vienas daly
kas tačiau krinta į akis dažna
me puslapyje — tai lietuviškų 
sakinių bei pavardžių rašyse
na. Suprantama, kad trejopa 
— lietuviška, angliška ir len
kiška — forma neišvengiama 
ir tai yra mokslinė teigiamybė, 
tačiau pavadinimų bei pavar
džių klaidos akis bado. Štai tik 
keletas pavyzdžių: Kūčios ir Kū
čios, Anicetus, Zmuizdinas, 
Mėšlis, Mešlis, Gailiušis ir Gai- 
lušis. O mano pavardės dvasi
ninkas rašomas Musteikia ar 
Musteika, taip pat ir mano pa
vardė — Musteika. Šio pobū
džio veikale tokios klaidos nė
ra smulkmena. Veikalas turi 
visas mokslinio darbo dalis: 
bibliografiją, parapijų mokyk
lų, institucijų bei vietovių są
rašą, asmenų vardyną, dalykų 
rodyklę, daug istorinių nuo
traukų ir kt.

Pagirtinas prof. V. Greene 
žodis knygos pradžioje. O ant
rasis dr. T. Michalski’o įvadas 
būdingu pavadinimu “Isz kra- 
jaus”, apžvelgiantis Lietuvos 
istoriją, neišvengia šališkumo. 
Jis mini lenkų nuopelnus tvir
tinant ar iš naujo įvedant ka
talikybę Lietuvoje, bet nutyli, 
jog lenkų misininkai, kurda
miesi Lietuvos klebonijose, 
buvo nevykėliai (blogiausi iš 
blogųjų, vieno istoriko cha
rakteristika), nemokėjo lietu
vių kalbos ir vertė vietinius 
gyventojus mokytis svetimą 
kalbą (kilmingieji lietuvių 
sluoksniai, mokantys lenkiš
kai, buvo išimtis krašto gyven
tojų daugumoje). Dėl to misi
jos tęsėsi šimtmečiais. Lietu
viai ir po Liublino unijos savo 
suverenumą saugojo Lietuvos 
Statuto nuostatomis, kurios 
draudė lenkams užimti Lietu
voje “urėdų” vietas. Vaizduo
damas varganą lietuvių bau
džiauninkų būklę, Michalskis, 
atrodo, nežino, kad ji niekuo 
nesiskyrė nuo kaimyninių 
kraštų būklės. Tai, kad lenkai 
Lietuvą laikė savo provincija, 
nekeičia lietuvių tautiškumo 
esmės, o tik rodo dažnų lenkų 
analfabetiškumo, šovinistišku- 
mo bei arogantiškumo apraiš
kas, kurios tęsiasi ligi šių die
nų (žr. Lenkijos spaudos pus
lapiuose, “Lietuvos aidas”, 
1992.10.22).

Yra ir daugiau abejonių, pvz., 
kas tie kaimynai (ar ne len
kai?), kurie lietuvius laikė, 
tarp kitko, klastingais ir pan., 
o aukštaičius ir žemaičius rei
kia laikyti tos pat lietuvių kal
bos tarmių atstovais.

Pagarba ir padėka nupelny
tai priklauso kun. W. Valkavi- 
čiui ne tik kaip mokslininkui, 
bet ir kaip didžiajam šio veika
lo mecenatui — drauge su ne
mažu būriu kitų aukotojų, pa
žymėtų knygos pradžioje.

William Wolkovich-Valkavicius, 
LITHUANIAN RELIGIOUS LI
FE IN AMERICA: A Compen
dium of 150 Roman Catholic 
Parishes and Institutions. I 
tomas 629 psl. Išspausdino “Li
thuanian Religious Life in Ame
rica”, c/o 36 St. George Ave., 
Norwood, MA 02062-4420. Data: 
1991.1 tomo kaina $89.50. Veika
lą užsisakyti galima šiuo adre
su: Corporate Fulfillment Sys
tems, I Bert Drive, W. Bridge
water, MA 02379-9970, USA. Tel. 
1-800-344-4501.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Detroitietės dail. Danguolės 

Jurgutienės naujausių kūrinių 
parodą 1992 m. spalio mėnesį su
rengė “Atrium” galerija Mičigano 
Northvillėje. Parodai ji pasirinko 
tapybos gamtovaizdžių ciklą “Va
saros vaizdai” ir mišrios technikos 
kūrinių ciklą “Atspindžiai”.

Los Angeles dramos sambūris, 
baigdamas savo veiklos trisdešimt 
aštuntuosius metus, metiniame 
narių posėdyje 1992 m. spalio 1 d. 
perrinko tą pačią valdybą, kurią 
dabar sudaro pirm. V. Dovydai
tis, vicepirm. A. Raulinaitis, ižd. 
K. Šakys, sekr. V. Zelenis, reika
lų vadovė E. Dovydaitienė, valdy
bos narė A. Prišmantienė ir rež. 
A. Žemaitaitis. Sambūris 1992 m. 
pradžioje pastatė konkurse pre
miją laimėjusią Lietuvoj gyvenan
čios L Lukošienės dramą “Kara
lius vagis”. Dabar jau repetuoja
ma iš Lietuvos gauta J. Mackonio 
lyrinė drama “Kalėdų senelis iš 
Los Angeles”. Jos režisierius — 
Algimantas Žemaitaitis.

XVII-sios Australijos lietuvių 
dienos įvyks Sidnyje paskutinę 
š. m. savaitę. Jos bus pradėtos 
antrąją Kalėdų dieną atidarymu 
Bankstowno rotušės centre ir baig
tos iškilmingu 1993 m. sutikimu. 
Lietuvių dienų Mišias Sidnio St. 
Mary’s katedroje su lietuvių ka
pelionais koncelebruos Australi
jos kardinolas ir Sidnio arkiv. 
Edward Clancy. Organizaciniais 
reikalais rūpinosi rengėjų komi
tetas: pirm. Alius Migus, vice
pirm. Kęstutis Protas, sekr. Jū
ratė Traškienė, ižd. Laurie Cox, 
atstovė informacijai Pajauta Pul- 
linen. Komitetui talkino atskirų 
renginių vadovai: meno ir tauto
dailės parodos — dail. Jusonija 
Palaitienė, tautinių šokių šven
tės — Rasa Blansjaar, dainų šven
tės — Kęstutis Protas, literatū
rinės popietės — Danutė Bartke- 
vičienė, jaunimo koncerto — Ni
jolė Venclovienė. Atskirai minė
tina programon įjungta jau ketu
riasdešimt antroji Australijos 
lietuvių sporto šventė. Jon dėl 
finansinių problemų iš Kauno ne
galės atvykti Vytauto Didžiojo 
universiteto “Vyčio” sporto klu
bo krepšininkai. Atskirą koncer
tą turės iš Klaipėdos atvyksian
tis folklorinis ansamblis “Žvel- 
sa”. Tikimasi, kad jį išvykoje į 
Australiją sudarys: du solistai — 
Lietuvos operos sopranas Jolanta 
Čiurilaitė ir Klaipėdos muzikinio 
teatro tenoras Vytautas Kurnic- 
kas, klarnetu ir armonika grojan
tis Petras Mateika, smuiku — Juo
zas Staniulis, kontrabasu — Al- 
mundas Šimaitis, birbyne — Anta
nas Smolskus, kitais liaudies in
strumentais — Algirdas Pronskus. 
Lietuvių dienų proga posėdžiaus 
ALB taryba, Australijos lietuvių 
jaunimo sąjunga, lituanistinių 
mokyklų mokytojai.
Didžiausio dėmesio Lietuvių 

dienose turėtų susilaukti meno 
ir tautodailės paroda. Mat dviem 
jos dalyviam bus paskirtos Vinco 
ir Genovaitės Kazokų premijos po
l. 000 dolerių už geriausius pasta
rųjų dvejų metų kūrinius lietuviš
ka tema: viena — už tapybos ar 
grafikos, kita — už skulptūros 
ar keramikos. Šias premijas 1984
m. spalio 30 d. Sidnyje mirusio 
poeto ir “Mūsų pastogės” red. V. 
Kazoko atminimui yra įsteigusi 
jo našlė dr. G. Kazokienė — dan
tų gydytoja ir meno istorikė. XVI- 
siose Australijos lietuvių dieno
se Melburne 1990 m. pabaigoje 
jos buvo paskirtos dviem jauniem 
Australijos lietuvių dailininkam 
— Daliai Antanaitienei ir Linui 
Vaičiulevičiui. Parodos rengėjai 
betgi užmiršo paaiškinti, už ko
kius kūrinius tos premijos buvo 
paskirtos. Neapsižiūrėjimas iš
taisytas tik “Mūsų pastogėje” 1991 
m. rugsėjo 16 d. Aleksandro Kant- 
vilo paskelbtame pasikalbėjime 
su dr. Genovaite Kazokiene. Pre
miją dail. D. Antanaitienei lai
mėjo skulptūra “M. K. Čiurlionio 
fragmentai”, sukurta iš stiklo, 
medžio ir akmens. Buvo panaudo
tos keturios suskilusio stiklo 
plokštės, vienoje nutapius M. K. 
Čiurlionio portretą, pridengtą 
kitom trim. Tos plokštės simbo
liškai atspindėjo keturis M. K. 
Čiurlionio aspektus — tapytojo, 
grafiko, kompozitoriaus ir muzi
kologo, o stiklo skeveldros skulp
tūros papėdėj — neišsipildžiusias 
svajones. Skulptoriui L. Vaičiule
vičiui premija įteikta už nutapy
tą koliažą “Žmogus ir laivas”, su
sietą su Simo Kudirkos tragedija. 
Koliažui buvo panaudoti sukarpy
ti maišo gabalai, priklijuoti prie 
paveikslo ir nudažyti. Tikėkimės, 
kad šįkart su premijų laimėtojais 
ir jų kūriniais būsim supažindin
ti XVII-jų Australijos lietuvių 
dienų aprašyme.

Tarptautinėj meninių nuotrau
kų parodoj Argentinos Santa Fe 
mieste Lietuvai atstovavo V. Bu
tyrinas, Z. Bulgakovas, A. Jakš
tas, P. Katauskas ir S. Žvirgždas. 
Tarptautinės fotografijos meno 
federacijos sidabro medaliais buvo 
įvertintos dviejų Lietuvos fotogra
fų nuotraukos. P. Katauskui meda
lis buvo paskirtas už nuotrauką 
“Laidotuvės Vilniuje”, susietą su 
1991 m. kruvinojo sekmadienio 
aukomis Vilniuje. S. Žvirgždui 
medalį laimėjo šešių nuotraukų 
serija “Vizijos”.

Kėdainių miesto 620 metų su
kaktis buvo paminėta 1992 m. va
saros pabaigoje. Kėdainių tarybos 
pirm. V. Krikščiūnui buvo iškil
mingai įteiktas Šv. Jurgio švento
vėje pašventintas miesto herbas, 
pertvarkytas dail. R. Tarabildos, 
į j į įj ungusio Kiškių ir Radvilų her
bus. Dvi savaites Kėdainiuose kū
rė vilniečiai dailininkai, savo ta
pybos darbus padovanoję kėdai- 
niečiams. Tų darbų ir Kauno įgu
los šventovės rektoriaus poeto 
kun. Ričardo Mikutavičiaus dai
lės kūrinių rinkinio paroda buvo 
surengta Kėdainių rotušėje. Šven
tę papildė mugė, populiarios mu
zikos koncertai Kėdainių kultūros 
ir poilsio parke.

Antropologas Antanas Poška, 
žymusis esperantininkas ir ke
liautojas, mirė Vilniuje 1992 m. 
spalio 16 d. ir buvo palaidotas 
Antakalnio kapinėse. Velionis 
gimė 1903 m. kovo 10 d. Gripke- 
lių kaime, dabartiniame Pasva
lio rajone. Kauno universitete 
1926-29 m. studijavo mediciną, 
mokėsi užsienio kalbų, įsijun
gė esperantininkų sąjūdin. 1929 
m. A. Poška motociklu pradėjo 
ilgą kelionę, aplankydamas Vo
kietiją, Čekoslovakiją, Vengri
ją, Graikiją, Egiptą, Siriją, 
Turkiją, Iraką, Iraną ir Indiją. 
Ten 1931-33 m. studijavo antro
pologiją Bombėjaus universitete, 
vėliau įsijungdamas į etnografi
nes bei antropologines ekspedi
cijas Pietų ir Pietryčių Azijoje. 
Velionis Bulgarijoje buvo surin
kęs gyventojų atsiminimus apie 
dr. Joną Basanavičių. Grįžęs ne- 
priklausomon Lietuvon, spėjo iš
leisti vadovėlį “Esperanto rak
tas”, kelionės įspūdžių “Nuo Bal
tijos iki Bengalijos” du tomus. 
Sovietmetyje velionis buvo ištrem
tas į Sibirą ir Lietuvon grįžo 
1959 m. Milda Augulytė, para
šiusi “Tiesoj” paskelbtą nekro
logą, primena, kad tremtyje ve
lionis ant tošies gabaliukų juo
du rašalu rašė savotišką dieno
raštį. Tie jo minčių apie gyve
nimo prasmę, meilę ir tėvynę už
rašai atgimstančioj Lietuvoj bu
vo išleisti atskira knygute “Re
quiem”.

Konstantino Jablonskio (1892- 
1960), Lietuvos teisininko ir kul
tūrininko, šimtosios gimimo me
tinės paminėtos specialia paro
da Vilniuje, Lietuvos tautinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje. Velio
nis yra Rygiškių Jonu vadinto kal
bininko Jono Jablonskio sūnus, 
teisę 1911-16 m. studijavęs Mask
vos universitete, studijas Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
baigęs 1933 m. Jam teko profeso
riauti Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose, Lietuvos istorijos in
stitute, parašyti reikšmingų is
torinių veikalų. Gimimo šimtme
čiui skirta paroda lankytojus su
pažindino su prof. K. Jablonskio 
gyvenimo keliu ir atliktais dar
bais. Nuotraukas šiai parodai iš 
savo asmeninio archyvo parūpino 
sukaktuvininko dukra prof. Rimu
tė Rimantienė. Jose matėsi ne tik 
pats prof. K. Jablonskis, bet ir 
tėvas kalbininkas Jonas Jablons
kis, motina Konstancija Jablons
kienė, Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis, daugelis kitų inteli
gentų. Parodon taipgi buvo įjung
ta 1911-12 m. daryta Maskvos lie
tuvių studentų draugijos vinjetė, 
prof. K. Jablonskio su kitais is
torikais 1929 m. įsteigtos Lietu
vos istorijos draugijos narių są
rašas. Rodinius papildė jo laiš
kai Zenonui Ivinskiui, Eduardui 
Volteriui bei kitiems mokslo ir 
kultūros veikėjams. Parodos lan
kytojų laukė prof. K. Jablonskio 
1934 m. išleistas dokumentų rin
kinys “XVI amžiaus Lietuvos in
ventoriai”, 1941 m. pasirodžiu
si knyga “Lietuviški žodžiai Lie
tuvos raštinių kalboje”. Jon buvo 
įjungta beveik 300 žodžių, jo su
rinktų XVI-XVIII š. dokumentuo
se, su juos iliustruojančiais pla
čiais tekstais. Minėtini ir prof. 
K. Jablonskio redaguoti leidiniai 
“Lietuvos valstiečių ir miestelė
nų ginčai su dvarų valdytojais”, 
“Prūsijos valdžios gromatos, pa
graudenimai ir apsakymai lietu
viams valstiečiams”. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
---------  999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

Lietuvoje, iš kairės: LPOK generalinis sekretorius VIDAS STANKEVI
ČIUS, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pa
vaduotojas ČESLOVAS ANTANVNAS, ŠALFASS pirmininkas AUDRIUS 
ŠILEIKA ir vienas iš departamento tarnautojų

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 GlC-met.

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

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%

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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir 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 
lylAF F iHfc. Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Profe.ilon.il Inc. Res. 231 _283g
An Independent Member Broker___________________________________ANTANAS GENYS

Ali 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 į NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

I NATIONAL REAL 
J 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 

v Greitas ir tikslus patarnavimas

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

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

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

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 
telefonas (416) 766-5367

T.'V. r———————
Trečias “Žalgirio” krepšininkų

vizitas Amerikoje
Jau treti metai iš eilės vėlyvą ru

denį į JAV atvyksta Kauno “Žalgi
rio” krepšinio komanda parungty
niauti su Amerikos universitetų ir 
kolegijų penketukais. Lietuviai čia 
daugiausia susitinka su antrojo eše
lono mokyklų rinktinėmis, nes da
bartinis komandos lygis neleidžia 
rungtyniauti su stipriais vienetais.

Šiemet jie (kaip ir anksčiau) savo 
žaidimus pradėjo nuo Čikagos. Pir
mosios rungtynės įvyko lapkričio 
14 d. su netoliese Čikagos - Romeo
ville miestelyje esančio Lewis un-to 
komanda, kuri yra viena silpniausių 
Čikagoje bei priemiesčiuose esan
čių aukštųjų mokyklų tarpe. Tačiau 
žalgiriečiai, atvykę be išreklamuo
to olimpiečio Rimo Kurtinaičio, tu
rėjo daug vargo, kol prieš šiuos 
labai aktyvius Lewis krepšininkus
išplėšė pergalę 84:79.

Reikia pažymėti, jog į šias, labai 
jau nuošalėje įvykusias rungtynes, 
atsilankė apie 400 tautiečių, kurie 
sudarė žiūrovų tarpe aiškią daugu
mą ir stengėsi žalgiriečius mora
liškai palaikyti. Matant, palyginus 
blankų jų žaidimą, mūsiškių entu
ziastų balsai rečiau prasiverždavo. 
Prieš rungtynes buvo sugroti Lietu
vos ir JAV himnai.

Sekančią dieną po rungtynių “Žal
girio” žaidėjai su palydovais išvyko 
į Teksas’o valstiją, kur turėjo su
žaisti daugumą savo rungtynių (iš vi
so Amerikoje buvo numatyta jų 
dešimt).

Lapkričio 13 d. Čikagos “Seklyčios” 
restorane įvyko svečių priėmimas 
ir pagerbimas, o taip pat ir vaka
rienė. Atėję pirmieji pranešimai iš 
Teksas’o valstijos sako, kad žalgi
riečiai lapkričio 16 d. Kingvilėje 
įveikė vietos un-to komandą 85:80, 
o sekančią dieną Abilene, tik po 
pratęsimo pralaimėjo 98:103 prieš 
Abilene Christian universitetą.

E. Šulaitis

Pasaulio bokso čempionas
Juozas Žukauskas (Jack Sharkey), 

pasaulio profesionalų bokso sun
kaus svorio čempionas, 1932 m. iško
vojęs šį titulą iš vokiečio Max Schme- 
ling’o, kuris tuo metu nacistinėje Vo
kietijoje Hitlerio buvo labai mėgsta
mas, šiuo metu švenčia 90-tąjį gimta
dienį ir 60 metų, kai jis tapo pasau
lio čempionu. Šarkis-Žukauskas 8 
metus išsilaikė pasaulio stipriau

treneris H. GIEDRAITIS ir jam tal
kinęs čikagietis R. DIRVONIS per 
rungtynes prieš amerikiečius Či
kagoje Nuotr. E. Šulaičio

sių boksininkų dešimtuke, 3 metus 
iš jų dešimtuke buvo pirmasis. Šiuo 
metu jis gyvena Epping, NH, JAV.

Nesutariama ir tiek...
Vilniuje leidžiamo olimpinio 

laikraščio “Vytis”, 1992 m. spalio 
7 d. laidoje Roma Griniūtė savo ra
šinyje “Draugystės viešbutyje - kaip 
AT rūmuose” narplioja LTOK vykdo
mojo komiteto ir jame dalyvavusių 
sporto federacijų atstovų, o taip 
pat suinteresuotų darbuotojų bei 
svečių posėdžio eigą.

Tikslas šio posėdžio buvo aptarti 
Barcelonos olimpiadai pasiruoši
mo aspektus, dalyvavimą joje ir pa
tirtį, kas ramiai vadovams pasida
linus mintimis, būtų naudinga pasi
naudoti, darant nuosprendžius atei
tyje ... Posėdyje nebuvo kvoru
mo .... ir jo neturėta, kai olimpi
nė Lietuvos rinktinė buvo patvir
tinta vykimui į Barceloną taip pat. 
Ką bekalbėti apie keliamus klau
simus, išslystant į asmeniškumus 
ir anarchiją kvepiančią atmosfe
rą...? (Toks įspūdis gaunasi įsi- 
skaičius aprašymą).

“Barcelonos olimpinių žaidynių 
rezultatus buvo galima aptarti ra
miau ir geriau, jei ne kelių žmonių 
keistas noras mėtytis akmenimis, už
uot rūpestingiau pasvėrus savo ir 
kitų darbus...! Susirinkime da
lyvavo ir kalbėjo ŠALFASS pirmi
ninkas A. Šileika iš Toronto. Jis, 
be kita ko, pasakė, kad išeivijos ry
šius su Lietuvos sporto organiza-

cijomis, klubais ir sekcijomis ap
sunkina tai, kad Lietuvoje nėra 
sporto organizacijos, kuri tuos ry
šius koordinuotų. Bet ar gali būti 
kitaip, kol mes čia, Lietuvoje, net 
susimatydami nesusišnekame ...”, 
baigia rašinį R. R. Griniūtė.

Lietuvos šachmatų patriarchas
Vladas Mikėnas mirė Lietuvoje, 

sulaukęs 82 metų amžiaus. Apie jo 
gyvenimą ir karjerą šachmatų pa
saulyje buvo išsamiai rašyta jo 
80-ties metų amžiaus sukakties 
proga “Tėviškės žiburių” 1990.VII. 10 
laidoje, sporto skyriuje. Prisime
nant šį taurų lietuvį, yra būtina pa
kartoti keletą jo gyvenimo ir šach
matų veiklos laikotarpio bruožų.

Mikėnas buvo žymiausias Lietu
vos šachmatų meisteris. 1950 m. 
jam buvo suteiktas tarptautinio 
šachmatų meisterio titulas. Nuo 
1931 m. iki 1939 m. su Lietuvos šach
matų rinktine Mikėnas dalyvavo vi
sose pasaulinėse pirmenybėse, 
pasiekdamas laimėjimų prieš pa
saulio garso šachmatininkus: dr. 
A. Aliochiną, Boguliubovą, dr. Vid- 
marą, Tartakoverį, Keresą, Stahl- 
bergą, Petrovą ir kt. VI. Mikėno 
žaidimo stilius buvo labai kombi
nuotas, žaidė painias partijas, ne
prarasdamas pusiausvyros įviriose 
situacijose.

Mikėnas gimė Estijoje 1910 m. ba
landžio 17 d. 1931 metais persikėlė 
į Lietuvą. Tuoj laimėjo prieš tuome
tinį Lietuvos meisterį B. Machtą ir 
keliolika metų išlaikė titulą. Jis 
daug prisidėjęs prie šachmatų lygio 
pakėlimo Lietuvoje. Šachmatų tema 
rašė spaudoje, paruošė ir išspaus
dino vadovėlių apie šachmatų žai
dimo pagrindus.

Giminės stebėjosi...
“Vytis”, Vilnius, 1992 m. lapkri

čio 4 d. laida..., rašo Jurgis Janu
lis, Kaunas.

Pas mus viešėjo giminės iš Ameri
kos. Kartu su jais “Vytyje” perskai
tėme, kad LTOK visai nenaudojo iš
eivijos sutelktų lėšų Barcelonos 
olimpinėms žaidynėms. Jie nustebę: 
kam tada prašė rinkti, aukoti, jei 
nereikėjo, kodėl viską ėmė iš vals
tybės, jie bent dalį išlaidų galėjo 
padengti mūsų suaukotais pinigais? 
Mūsų aiškinimas, kad išeivių aukos 
irgi eis ne kam kitam, o olimpiniams 
reikalams, nedaug tepadėjo. “Mes 
aukojom Barcelona!, Lietuvos sugrį
žimui į olimpines žaidynes, o čia 
nesuprasi, kas darosi”.

Gal iš tikrųjų čia kažkas ne taip? 
Juk man, prisipažinsiu, nebūtų vi
sai vis tiek, kam mano pinigai nau
dojami - ar tam, kam aš juos skyriau 
ar kam kitam, tegul ir panašiam (ne 
mažiau svarbiam) dalykui. Išeiviai 
juk tikėjosi, kad savo aukomis jie 
irgi tarsi dalyvauja Barcelonos žai
dynėse.

Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui reikėtų į tai atkreipti 
dėmesį. Kai vienaip sakoma, kitaip 
daroma, kyla nesusipratimai.

Pastaba. Ištrauka iš ŠALFASS- 
gos centro valdybos laiško, rašyto 
Lietuvos olimpiniam komitetui 
1992 m. lapkričio 17 d., kaip tik šiuo 
klausimu: “Amerikoje V. Adamkui, 
Kanadoje J. Gustainiui vadovau
jant, veikė pinigų telkimo vajai pa
remti Lietuvos olimpiečius Barce
lonos olimpiadoje. Žmonės aukoję, 
nori žinoti, kiek pinigų gavote ir 
kaip juos panaudojote? ŠALFASS- 
gos centro valdyba, buvusio suva
žiavimo Klivlande 1992 m. lapkričio 
7 d. nutarimu įpareigota Jus apie 
tai klausti...” Sig. K.
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T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% UŽ taupymo sąsk. (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 ..................
2 metų..................
3 metų ..................

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.75%
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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, Orftario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

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

EUROPARCEL ;------- --- ►
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją,
Ukrainą, Rusiją , Moldaviją, Gudiją '

|AIR cargo
TIK /19-5 
-------<+ už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- (VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

MONTREALYJEMIIffi^
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r.-4 v.p.p

Vytas Gruodis, Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

7.75%
8.00%
8.75%

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 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 
DRAUGIŠKAI —, , _ ,
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavalier
C L E ANE R S

“Aušros” sporto žinios
Mergaitės ir moterys, kurios domi

si krepšiniu, prašomos atkreipti dė
mesį! Vyks treniruotės, žaidimai, 
turnyrai ir bendras sportavimas bei 
susidraugavimas! Prašoma skam
binti Rasai Malinauskaitei tel. (416) 
844-7694. Inf.

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai

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).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Kurkokybėpirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas 
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svorį

e Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

e Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

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

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
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:

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

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

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

Profe.ilon.il
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Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi

rukais įsirašė į bendrų sveikinimų ir 
paaukojo “Tėviškės žiburiams”: $100 
- Birutė ir Kazimieras Čepaičiai; 
$50 - Monika Jasionytė, Z. Sau- 
norienė su vaikais, Dundas, Ont, 
Sofija, Vytautas, Vida, Jonas Balse
vičiai, Ottawa, Ont; $40 - Anelė ir 
Kazimieras Pajaujai, Jonė ir Stasys 
Paketurai, West Lome, Ont, VI. Ke- 
zys, Ancaster, Ont; $35 - Ona Juo- 
dišienė; $30 - T. D. Burokai, Vytas 
Jakubaitis, West Lome, Ont., Regina 
ir Stasys Beržiniai, Vienna, Ont.

$25 - Ona ir Zigmas Girdauskai, 
Jonas ir Nijolė Šimkai, Delfiną Zu- 
lonienė, Petra ir Vladas Jankaičiai, 
A. Štuopienė, Bronė ir Jonas Stan
kaičiai, Stasė ir Povilas Kanopai, 
Hamilton, Ont, Liuda ir Alfredas 
Stulginskai, Vilius Karalius, Wel
land, Ont, Stasys ir Regina Valic- 
kiai, B. J. Tamulioniai, Marija ir 
Antanas Garkūnai, Dundas, Ont, 
Bronius ir Elena Kišonai, J. T. Ci- 
pariai, Rodney, Ont, Teklė ir Adol
fas Sekoniai, St. Petersburg, FL., 
Sofija Styrienė ir Bronius Urbona
vičius, H. Kairienė, Hamilton, Ont, 
Vincas Andrulionis, Rodney, Ont.

$20 - Genutė ir Augustinas Sen- 
kai, O. V. Naruševičiai, West Lome 
Ont., Juozas, Zuzana ir Ramunė Stra
vinskai, Pranas ir Lilė Kažemėkai, 
Hamilton, Ont, Marytė ir Vacys Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont, Janina Pa- 
cevičienė, Milana ir Albertas Jone
liai, Verdun, Que., Gražina ir Anta
nas Stankai, Vladas, Aldona ir Leta 
Vaitoniai, Danguolė Radzevičienė, 
Emilija Vindašienė ir dukra Virgi
nija, Nelė ir Jonas Budriai, G. B. 
Trinkai, A. Kanapka, Wasaga Beach, 
Ont, U. Paliulis; $15 - Veronika 
Aleknevičienė, T. J. Kiškūnai, K. B. 
Žutautai, A. K. Poviloniai, Jadvyga 
ir Adolfas Vanagai, Jonas Šeperys, 
Elena Girėnienė, Vladas Čėsna, An
caster, Ont., E. B. Vyšniauskai, Dut
ton, Ont; E. Heikys, Stayner, Ont.; 
$10 - Adelė Vapsvienė, Montreal, 
P.Q., Lina Einikienė, Juzefą ir Kęs
tutis Žuliai, Onutė ir Jonas Kara-

A.a. Vlado Keibos, mirusio 
Rochesterio mieste, NY, atmini
mui užjausdami dukrų Vitų Ra- 
džiuvienę su šeima ir visus arti
muosius, Otavos gyventojai - A. 
R. Barysai, A. J. Buivydai, S. V. 
Balsevičiai, S. A. Banaičiai, dr. 
J. Gutauskas, D. J. Daniai, B. A. 
Eimantai, A. K. Gudžiūnai, S. G. 
Mitalai, A. A. Paškevičiai, A. J. 
Morkūnai, E. J. Valiuliai, I. V. 
Priščepionkai, A. Šimanskienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Vlado Keibos, mirusio Ro
chesterio mieste, NY, atmini
mui, užjausdami jo dukrų Vitų 
Radžiuvienę, bendradarbiai ir 
draugai iš The Pathobiology Sec
tion at Animal Deseases Re
search Institute per Barbara Ste
wart “Tėviškės žiburiams” au
kojo $80.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $225—J. Prišas.

Šv. Kazimiero kolegijai auko
jo: $200 —J. V. Plečkaičiai.

Anapilio muziejaus statybos 
vąjui aukojo: $3,000 — J. Prišas; 
$1,000 — L Gabalis.

Šv. ‘Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — A. J. Vanagai, O. 
Jakimavičienė; $50 — P. J. Ma
ltai.

Vasario 16-sios gimnazijai auko
jo: $2000 - G. D. Sakus; $200 - dr. 
M. Arštikaitytė-Uleckienė; $100 - 
Anapilio moterų būrelis, Tėvai 
pranciškonai, J. Rovas, V. Montvi
las, L. Daunienė, dr. J. Birgiolas, 
dr. G. Skrinskas, dr. R. Karka, P. 
Braziūnas, Kelowna, BC; $75 - A. 
R. Pacevičius; $50 - J. Pacevičie- 
nė, J. Staškevičius, E. R. Stravins
kas, M. S. Putrimas, V. Staškevi
čius, dr. A. Pacevičius, kun. Pr. 
Gaida, K. Batūra, L Vadauskienė,

Toronto Lietuvių namų
TRADICINĖ

CIŲ VAKARIENE
• Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė programa, giesmės, vadovaujant muz. L. Turūtaitei
• Prie eglutės Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Bilietai platinami ir stalai rezervuojami LN raštinėje tel. 532-3311, 

sekmadienių popietėse ir kitu laiku tel. 769-1266
• Kainos - suaugusiems $16, pensininkams ir studentams - $15, jaunimui 

iki 12 m. $6, jaunimui iki 18 m. - $10, vaikam iki 6 m. nemokamai.
Visus dalyvauti maloniai kviečia - Lietuvių namai

2
2
2

gruodžio 24, 
ketvirtadienį,
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje

to
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to 
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to 
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VISUS DALYVAUTI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI g

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Baras
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 

skambinant tel. 532-3311
ĮĖJIMAS: suaugusiems $40.00
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Gruodžio 31, 
ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

to 
to 
& 
to
to 
to

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

liūnai, St. Catharines, E. ir Pr. Ber- 
sėnai, Liuda ir Zigmantas Mockai, 
Rodney, Ont., Marija Danielienė, 
Marija Pranaitienė, Aldona Zarem
baitė; $5 - P. Žibūnas, V. Jasiūnienė.

A.a. Stasio Ginčausko atmini
mui, užjausdami šeimų bei gimi
nes, A. J. Kuncaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A.a. Adolfo Vilko atminimui 
Br. Jonynienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

Iš a.a. Valentino Bukotos tes
tamentinio palikimo gauta auka 
“Tėviškės žiburiams” $100.

A.a. Elenos Jakubaitienės at
minimui vyras Vytas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A.a. Magdalenos Zenkevičie- 
nės atminimui Adelė ir And
rius Tamošaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Magdalenos Zenkevičie- 
nės atminimui, užjausdami šei
mų ir gimines, D. G. Sakai, R. A. 
Pacevičiai, G. G. Carruthers ir 
J. Pacevičienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Hamiltono lietuvių medžioto- 
jų-meškeriotojų klubas Giedrai
tis, įvertindamas spaudos reikš
mę mūsų išeivijoje, paskyrė “Tė
viškės žiburiams” $50 aukų.

"TORVIL"
SPECIALI KALĖDŲ PASIŪLA

Geriausias, greičiausias 
ir labiausiai prieinamas 

siuntinių patar- 
Cyma?. navimasį

W LIETUVA

J. Aukštaitis, E. Šlekys, Alvydas 
Saplys, B. Stalioraitienė, Alg. Vai
čiūnas, B. Saplys, P. V. Sturmas, 
kun. P. Dilys; $30 - A. S. Sakus, I. 
Ignaitienė, D. Vaidilienė, J. B. 
Maziliauskai.

$25 - Vladas Butkys, A. B. Sam
son, V. Matulaitis, G. Bijūnienė, 
A. H. Stepaitis, A. Štuopienė, T. 
Stanulis; $20 - O. Dementavičie- 
nė, V. Anskis, S. Steigvilas, A. Ba
cevičius, A. S. Petraitis, M. Petro
nis, A. Stančikas, B. Juškauskas, 
E. Valeška, F. Mockus, P. Karaliū
nas, V. Jasinevičienė, B. Savickas, 
S. Petryla, A. Bražys, K. Lukošius, 
A. Saulis, V. O. Taseckas, O. Juodi- 
šienė, A. Valienė, K. Čepaitis, E. 
Abromaitis, E. J. Čuplinskas, A. R. 
Grigoniai, J. Z. Didžbaliai, P. Skab- 
lauskas, J. Gustainis, VI. Šaltmi- 
ras, P. Misevičius, K. Žebrauskas,
L. Balsienė, E. Bartminas; $15 - 
A. Draugelis; $10 - J. Tolvaišaitė, 
G. Balčiūnienė, A. M. Pranevičiai, 
J. Petronis, S. V. Vaštokas, K. Ba- 
lyta, A. Zarembaitė, A. Vaitonie- 
nė, K. Gaputis, S. Dargis, J. Matu
lionienė, D.L., J. Bacevičius, M. 
Pranaitienė, A. Lukošius, I. Pūkas,
M. Reinert, E. Steponas, K. Stua- 
nas, S. Čeponienė; $7 - N.N.; $5 - P. 
Gurklys, N. Neilson, R. Repšys, p. 
Vaišvila, A. Stulgys, L. Stosiūnas.

Iš viso gauta aukų $5202.
Labai ačiū visiems aukotojams. 

Taip pat dėkojame “Paramos” ir 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvams už paaukotas dviem 
mokiniam keliones į Vasario 16- 
sios gimnazijų - po $1250.

Dana Šakienė -Aušra Karkienė, 
KLB švietimo komisijos narės

Vasario 16-tos gimnazijai remti

Kanados 125 metų sukakties 
medaliai buvo įteikti Stasiui 
Jokūbaičiui ir Lidijai Balsienei
1992 m. lapkričio 29 d. Toronto 
Lietuvių namuose įvykusiame 
Kanados liberalų partijos Park- 
dale-High Park apylinkės nomi- 
naciniame susirinkime. Meda
lius įteikė parlamento narys 
Jesse Flis. Su medaliais buvo 
įteiktas atitinkamas raštas, 
pasirašytas generalinio Kana
dos gubernatoriaus R. J. Hnaty- 
shyn.

Toronto universiteto pradžios 
mokyklų įstojimo egzaminai 
mergaitėms ir berniukams į 
septintųjį skyrių vyks 1993 m. 
vasario 20 d. Mokslas prasidės
1993 m. rugsėjo mėnesį. Prašy
mai priimami mokinių, Kanados 
piliečių ar teisėtų imigrantų, 
esančių dabar 6-me skyriuje. 
Mokslo mokestis metams — 
$3,515. Toronto universiteto 
pradžios mokyklos įsteigtos 
1910 m. moksle pažangiems mo
kiniams. Dėl prašymų formų 
skambinti tel. 978-3212. Prašy
mai turi būti įteikti U.T.S. iki 
1993 m. sausio 14 d. Informacijų 
teikia Carole Geddes tel. 978- 
3209. Inf.

“You Bet Your Life” JAV te
levizijos programa, kuriai va
dovauja labiausiai žinomas 
Amerikos komikas Bill Cosby, 
ieško asmenų, galinčių daly
vauti programoje ir pelnyti 
$10,000. Programos atstovai pa
siruošę pasikalbėti su kiekvie
nu, kuris turi išskirtinų (unique) 
profesijų, pomėgį (hobby), ar

yra ką nors ypatingo pergyve
nęs. Su tokiais asmenimis su
sitikimas ir pasikalbėjimas To
ronte numatomas penktadienį, 
gruodžio 11, ir šeštadienį, 
gruodžio 12, Hilton viešbuty
je, 145 Richmond St. Suintere
suoti, 18 ir vyresnio amžiaus 
asmenys, gali teirautis tel. 800- 
942-9295. Inf.

Nori susirašinėti
Kas norėtų susirašinėti ir keis

tis pašto ženklais, teparašo šiuo 
adresu: Gediminas Ruzgys, J. Ga- 
garino g. 5-6, 2001 Vilnius, Lithua
nia. Laiške, kuriame sveikina “TŽ”, 
nurodoma, kad G. Ruzgys yra archi
tektas, filatelistas; žmona litua
nistė, duktė mokytoja, sūnus pro
jektuotojas. Pats gieda Vilniaus 
arkikatedros didžiajame chore.

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

“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.

j PATRAUKLIOS KAINOS UŽ

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

X t / X p A REMKITE LIETUVIŠKUS 
/j UyKSlg VERSLUS!

Naudokitės mūsų 
vienintelio Kanadoje 
lietuviško kelionių 
biuro paslaugomis!

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

Sušildykite savo gimines ir 
draugus LIETUVOJE 

Geriausia dovana - šildytuvas

* 220V įtampai * Reguliuojamas 
galingumas 700W-1500W 

•Išskiriama šiluma 5200 BTU/val. 
•Keramikiniai šildymo elementai 
su ventiliatoriumi * Išmatavimai: 

7.25x6.00x4.75 colių 
‘ 5 metų garantija

$145 įskaitant persiuntimą 
ir pristatymą į namus

AMBER

GLOBLS
1968 Bloor St. W., 

Toronto, Ont. M6P 3K9 
Tel.: (416) 604-4400, 604-9750 

Fax: (416) 604-9748

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

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

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

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

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

Pasaulinį teatro festivalį Vilniuje.
Jaunavedžių ir jų svečių grupė,

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

Mūsų biure:
* Siūlome geriausias kainas patogiausioms kelionėms Į Lietuvą 

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

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

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

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

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

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS Ine.
Nauj'as adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

POLONUS DELI 
38 Dunlop St. W. 
Barrie, Ont.
Tel. 705-739-0129

FOREIGN TRADE 
714 York St. 
London, Ont. 
Tel.439-6531

Mūsų agentai:
WOJTEK PIASECKI 
17 Oregon Dr. 
London, Ont.
Tel. 519-686-5772

POLONIA TRAVEL 
438 Hamilton Rd. 
London, Ont.
Tel. 519-679-3256

IMPERIAL DELI 
972 Hamilton Rd. 
London, Ont. 
Tel. 519-659-4935

VARSOVIA DELI 
275 Highbury Ave. 
London, Ont.
Tel. 519-659-4196

ALEX MANSVETOV, 523 Hamilton Rd.
London, Ont. Tel. 519-433-1351

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

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

™Toronto. Ontario M6P 1A9 I Į4Į 
Phone: (416) 769-1616An independent member broker

Qnluof- ST “
nOl Z.I 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.

HDI7CIJI7D INSURANCE OIvILįjįilLrv BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
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 “BetterBussiness”biuro

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

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

DRA ŪDA----INSURANCE
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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TO RON T ©«T TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS

Anapilio žinios
— Advento proga ateinanti sek

madienį mūsų šventovėje pamoks
lus sakys prel. P. Gaida, o išpažin
čių klausys kunigas svečias iš Pri
sikėlimo parapijos. Tų sekmadie
nį vienas iš pranciškonų kunigų 
taipgi pamaldas laikys ir pamoks
lų sakys Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje.

— Gruodžio 7, pirmadienį, palai
dota a.a. Ieva Dulkienė, 86 m. am
žiaus.

— Zakristijoje registruojami ber
niukai, norintys pasiruošti tarna
vimui Mišiose.

— Kalėdų eglutė mūsų mažiesiems 
bus Anapilio salėje gruodžio 20,

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo parapijos vaikų 
choras ir sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė.

— Vyrų rekolekcijos vyks ateinan
tį savaitgalį, gruodžio 11-13 d.d. Au- 
gustinijonų vienuolyne, King City, 
Ont. Registruotis parapijos rašti
nėje.

— A.a. kun. Vytautas Balčiūnas, 
OFM, St. Petersburgo, FL, lietuvių 
misijos klebonas, po vėžio opera
cijos mirė gruodžio 1 d., sulaukęs 
75 metų amžiaus. Velionis Prisikė
limo parapijoje dirbo 1957-58 me
tais. Palaidotas gruodžio 5 d. Šv. 
Jono kapinėse, lietuvių pranciško-

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS 
gruodžio 19, šeštadienį, 9.30 v.r., Prisikėlimo parapijos salėje 

Kalėdinėje programoje: muzikinis veikalas “SPRAKTUKAS 
("Nutcracker"), vaišės, staigmenos, dovanėlės ir

Registracija vyksta Toronto Maironio mokykloje šeštadieniais 
arba skambinti B. Batraks tel. 271-1640, arba I. Petrauskienei 
tel. 242-4779. Įėjimas - $5 asmeniui.

PCslėcių s&m&lis.
Kviečiami maži ir dideli!!!

&

MONTREAL
Su Juozo Šiaučiulio knyga “Veidu 

į Šiaurę - pasitraukimas į Vakarus” 
supažindinimas įvyko lapkričio 29 d. 
AV parapijos salėje. Susirinkus 
didokam būriui montrealiečių, šio 
renginio sumanytojas ir svarbiau
sias rengėjas Liudas Stankevičius 
nusakė knygos kelią, kol pasiekė 
mus. Knyga išleista š.m. pradžioje 
“Ajetos” leidyklos Kaune 20,000 
egzempliorų tiražu. Donatas Baltru- 
konis aptarė autoriaus J. Šiaučiu
lio daugeriopą veiklą Montrealio ir 
Kanados lietuvių tarpe. Be to, jis 
perbėgo trumpai per knygos charak- 
teringesnes vietas. Paskutinį žodį 
tarė pats autorius, dėkodamas šio su

ėjimo rengėjams bei kalbėtojams. 
Taip pat pasisakė, kad ruošia šios 
knygos antrą dalį - tęsinį “Veidu į 
Šiaurę - dienos vakaruose”. Vėliau 
visi vaišinosi vyru, sūriu, kava ir 
pyragais.

Montrealio lituanistė mokykla 
rengia Kalėdų eglutę gruodžio 13, 
sekmadienį, po pamaldų AV parapi
jos salėje. Programą atliks šios 
mokyklos mokiniai. Kalėdų senelis 
atneš dovanų ne tik programos da
lyviams, bet ir visiems, salėje da
lyvaujantiems vaikučiams.

Nijolės (Matusevičiūtės) ir Alan 
Forster sūnelis pakrikštytas Alex
ander-Stephen vardais. B.S.

sekmadienį, po 11 v.r. Mišių.
— Anapilio knygyne galima įsi

gyti Kūčių plotkelių.
— Gruodžio 13, sekmadienį, tarp

12 ir 3 v.p.p. naujoje Anapilio pa
rodų salėje bus demonstruojamas 
kalėdinių gėlių puokščių paruo
šimas.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje grindys išklotos plytelėmis 
ir galutinai užbaigtas visas grin
dų darbas.

— Ateinantį savaitgalį klebonas 
bus išvykęs pravesti prieškalėdi
nius susitelkimus Sudbury ir Sault 
Ste. Marie apylinkių lietuviams.

— Daugiavaikėms šeimoms Lietu
voje reikalingi žieminiai vaikų 
drabužėliai. Galintieji tokius 
drabužėlius paaukoti yra prašomi 
juos atnešti sekmadieniais Kata
likių moterų draugijos kambarin.

— Mišios gruodžio 13, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Oną Brokaitie- 
nę, 11 v.r. už parapijų; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Anelę Griškevi- 
čienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje gruodžio

13 d., 9.30 v.r. Po pamaldų - moterų 
draugijos susirinkimas parapijos 
salėje. Kviečiamos moterys daly
vauti.

— Gruodžio 9, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos tarybos posėdis parapi
jos salėje.

— Gruodžio 20 d. pamaldos švento
vėje 2 v.p.p. Po pamaldų, kurias lai
kys jaunimo ratelis, bus Kalėdų eg
lutė vaikams su atitinkama progra
ma. Kviečiame dalyvauti.

— A.a. Danutė Kregždienė-Yčaitė 
iš Cincinnati Ohio gruodžio 5 d. pa
laidota Šv. Jono kapinėse Missis- 
saugoje. Ta proga šeima aukojo pa
rapijai 100 dol. Nuoširdi padėka.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 195 asmenys. Svečių knygoje pa
sirašė: J. Janulis, A. Brunius iš Kau
no, pridėjęs pastabų “pirmų kartų 
laisvame pasaulyje”, Lietuvos-Suo- 
mijos įmonės ARS direktoriai: Eu
genijus Rudinskas, Stasys Drakšas 
ir Jonas Ašmonas iš Vilniaus. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos narys ir statybos 
bei remontų komiteto pirmininkas 
Balys Savickas.

— Bilietai į Naujų metų sutikimų 
ir Kūčių vakarienę gaunami sekma
dienio popietėse ir LN raštinėje. 
Kūčių meninę programų atliks muz. 
L. Turūtaitė iš Lietuvos. Stalus ga
lima rezervuoti skambinant LN ad
ministratorei Danutei Sysak-Simo- 
naitytei tel. 532-3311. Plačiau “TŽ” 
skelbimuose.

— Gruodžio 25, Kalėdų dienų, ir 
sausio 1, Naujų metų dienų, LN 
svetainė “Lokys” ir Bingo bus užda
ryti. Gruodžio 27, sekmadienį, ne
bus gaminami sekmadienio pietūs.

— Svetainėje “Lokys” sutrumpin
tos valandos: gruodžio 24 ir 31 d.d. 
-nuo 12 iki 5 v.p.p.

— Nebus Bingo žaidimų gruodžio 
24,25,31 ir sausio 1 d.d.

— Gruodžio 12, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Kunigaikščio Gedimino menėje įvyks 
LN moterų būrelio rengiama kalė
dinė popietė. Dėl bilietų ir plates
nių informacijų prašoma kreiptis 
į LN moterų būrelio nares.

— Toronto Lietuvių namų ir Lab
daros fondo narių metinis - visuoti
nis susirinkimas šaukiamas 1993 m. 
kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. Ka
raliaus Mindaugo menėje. Dalyvau
jančių registracija prasidės 12.30 
v.p.p.

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

Aukos Slaugos namams
$1,000 - dr. Jadvyga Rimšaitė; 

$500 - J. M. Vaseriai; $100 - Vanda 
Jasinevičienė; $50 - Vytautas Pau- 
lionis; a.a. Stasio Ginčausko atmi
nimui: $50 - dr. Susan Leet, Amal
gamated Transit Union Local 113; 
a.a. Magdelenos Zenkevičienės atmi
nimui: $25 - L. V. Pevcevičiai; 
a.a. Danutės Kregždienės atminimui: 
$100 - dr. Jonas Yčas; $63 - S. Neįma
nąs, jr., Winnetka, IL, JAV; $50 - 
dr. Antanas ir Sofija Pacevičiai, 
J. R. Websters; $31 - K. J. Neįmanai, 
Čikaga, S. R. Neįmanai, Evanston, IL, 
JAV; $30 - A. S. Ciplijauskai, E. M. 
Kazakevičiai; $25 - R. I. Pipynė, 
Wheaton, IL, Kęstutis Budrevičius; 
$20 - L. Greičiūtė, J. Pacevičienė, 
V. G. Butkiai, J.V.A. Šimkai, D. Ker
šienė, E. Šernienė, J. I. Meiklejohn; 
$10 - D. Zakarevičienė. Iš viso sta
tybos fonde yra $853,936. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba siųsti tie
siog šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

nų dalyje, Brooklyne.
— KLK moterų draugijos mūsų pa

rapijos skyriaus metinė šventė- 
agapė įvyks ateinantį sekmadienį 
po 11.30 v. Mišių Parodų salėje. 
Programoje: pietūs-agapė, o po pie
tų smuikininko Alg. Stulgio kon
certas ir einamieji reikalai.

— Naujų metų sutikimo balių mū
sų salėse rengia parapijos tarybos 
jaunų šeimų sekcija. Gros “Gintaro” 
orkestras iš Čikagos, karšta vakarie
nė, šaltas bufetas, baras. Bilietai 
platinami sekmadieniais salėje, o ki
tu laiku pas B. Genčių namuose tel. 
532-8531.

— 1993 metai yra parapijos sukak
tuviniai - 40-tieji veiklos metai. 
Šios sukakties paminėjimas įvyks 
vasario 27-28 d.d. Iškilminga vaka
rienė su programa, šeštadienį, vasa
rio 27, iškilmingos Mišios sekma
dienį, vasario 28.

— Mišios gruodžio 13, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Juozų Ražauskų, 
9.20 v.r. - už a.a. Vincų Stulgį, 10.15 
v.r. - už a.a. Reginą Žemaitaitytę, 
už Sukauskų ir Sudaičių šeimos mi
rusius, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija prieškalėdiniame lai
kotarpyje yra atidaryta sekmadie
niais po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima sutvarky
ti prenumeratas, sumokėti skolas, 
įteikti kalėdinius sveikinimus, 
užsakyti “TŽ” kaip dovanų savo bi
čiuliams.

Kviečiame!
Baigiasi 1992 metai, baigiasi 

ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame jų atnau
jinti ir sutikti Naujus metus 
su atnaujinta prenumerata, ku
rios kaina — tik $35.00, oro paš
tu — $110.00. Naujiems skaity
tojams, užsisakantiems “TŽ” 
pirmų kartą — tik $30.00. Norin
tiems susipažinti su “TŽ” sa
vaitraščiu siunčiame nemoka
mai keletą numerių. “TŽ” yra 
gera kalėdinė dovana gimi
nėms,
kraštuose, 
vą. Dabar 
jiems “TŽ”.

Lietuvių kredito kooperatyvo
“Parama” darbo valandos šven
čių laikotarpiu: gruodžio 23 d. 
— 9 v.r. iki 8 v.v.; gruodžio 24 — 
9 v.r. iki 4 v.p.p.; gruodžio 25 ir 
gruodžio 26 d.d. — uždaryta; 
gruodžio 28 d. — 9 v.r. iki 3.30 
v.p.p.; gruodžio 30 — 9 v.r. iki 
8 v.v.; gruodžio 31 — 9 v.r. iki 4 
v.p.p.; sausio 
ryta.

Prisikėlimo 
kooperatyvas
gruodžio 25 ir 26 d.d., o taip pat 
ir 1993 m. sausio 1 d. Kūčių die
nų, gruodžio 24 ir Naujų metų iš
vakarėse, gruodžio 31 darbo va
landos nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. Ko
operatyvo nariai kviečiami užei
ti į raštinę ir pasiimti 1993 m. 
kalendorius. Vedėjas

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
sekmadienį, gruodžio 6, šventė 
Nekaltai pradėtosios Marijos 
metinę šventę. Šventovėje 11 
vai. Mišiose draugijos narės 
dalyvavo su savo vėliava. Pats 
šventės minėjimas įvyko Anapi
lio Parodų salėje. Įžanginį žo
dį tarė skyriaus pirm. A. Au- 
gaitienė ir pakvietė invokaci- 
jų sukalbėti prel. Pr. Gaidų. 
KLK moterų draugijos centro 
valdybos pirm. A. Sungailienė 
savo kalboje iškėlė moterų or
ganizacijos reikšmę nepriklau
somoje Lietuvoje, kartu primin
dama, kad ir dabartinėje Lie
tuvoje ši organizacija galėtų 
atlikti nemažą vaidmenį. Me
ninę programų atliko parapi
jos vaikučių choras, vadovau
jamas muz. N. Benotienės. Visi 
buvo maloniai nustebinti vaikų 
giesmėmis ir dainelėmis.

Prel. Pr. Gaidai palaiminus 
vaišių stalų, visi gardžiavosi 
šeimininkės J. Gurklienės paga
mintais valgiais. Po kavos ir py
ragų G. Trinkienė su A. Augai- 
tiene pravedė laimikiais gau
sių loterijų. A.

Lietuvių tautodailės instituto 
Toronto skyriaus Kalėdų eglu
tė, papuošta šiaudinukais, pa
statyta antrame aukšte Metro
polinio Toronto centre (prie Roy 
Thompson salės).

bičiuliams įvairiuose 
įskaitant Lietu- 
laikas užsakyti 

Administracija

1 ir 2 d.d. — užda- 
Vedėja 

parapijos kredito 
bus uždarytas

IŠKILUS

gruodžio 24, ketvirtadienį, 8 valandą vakaro
VAKARAS ANAPILYJE

'•OU

Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurkllenės.

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. Gurklienel 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

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
XV

ANAPILYJE su specialiai pakviestu
orkestru iš Lietuvos

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.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJALITAS

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:

6.50% 
7.00%

Certifikatus 1 m.- 
Certifikatus 2 m. ., 
Term, indėlius:

1 metų .................. 6.00%
180 d.-364 d........ 6.00%
120 d.-179d........ 5.75%

60 d. - 119 d........ 5.50%
30 d. - 59 d........ 3.00%

Taupymo-special.................2.75%
Taupymo - su gyv. dr.............2.00%
Taupymo-kasdienines........3.25%
Einamos sąsk.........................1.50%
RRIF-RRSP- 1 m.term........ 6.50%
RRIF-RRSP-2 m.term........ 7.00%
RRIF - RRSP - taup..............2.50%

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 8.50%, asmenines - nuo 9.50% 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

DVIEJŲ ASMENŲ šeimai reikalin
gas butas. Pageidautina High Park 
rąjone. Skambinti nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. tel. 604-4400. Kviesti Gintarų.

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00gruodžio 31, kevirtadienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

. '3?
Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Cele]ewską tel. 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

Pranešimų apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje padarys ne
seniai sugrįžę iš Lietuvos dr. Pet
ras ir Irena Lukoševičiai gruo
džio 10, ketvirtadienį, 7 v.v. Pri
sikėlimo par. Parodų salėje.

Toronto prekybininkas Joe 
Garisto planuoja gruodžio 20 d. 
Marina Banquet Hall (875 St. 
Clair Ave. W.) pamaitinti dau
giau kaip 600 pagalbos reikalin
gų asmenų. Reikia iš anksto pra
nešti salės tarnautojoms Tonią 
ar Christina tel. 654-4222 arba 
tel. 1-800-661-7888. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas Kūčias rengia gruodžio 
23,trečiadienį, 12.30 v.p.p. “Vil
niaus” rūmų III-čio aukšto me
nėje. Bilietai gaunami pas T. Ko- 
belskienę tel. 760-8003, P. Jutelį 
tel. 766-6019, J. Kandrotienę tel. 
766-6437. Inf.

Ledo skulptūrų varžybos įvyks 
gruodžio 28-30 d.d. Toronto ro
tušės aikštėje. Kviečiami daly
vauti profesionalai ir mėgėjai. 
Tema — “Kanada 125”. Dalyviai 
iš ledo gabalų turės sukurti šių 
temų atitinkančių skulptūrų. 
Dovanos bei premijos $500, $300 
ir $100 bus įteiktos ir profesio
nalų, ir mėgėjų grupėse. Laimė
tojai bus paskelbti Naujųjų me
tų sutikimo išvakarėse rotušės 
aikštėje. Registruotis iki gruo
džio 18 d. Toronto miesto rotu
šėje, informacijos raštinėje (pir
mas aukštas). Daugiau informa
cijų teikia Lisa Thompson tel. 
392-7666.

Kapinių lankymo dienų rastas 
moteriškas laikrodukas. Atsi
imti Lietuvos kankinių parapi
jos raštinėje.

Jei ruošiate Kūčias 
namuose, darau 

koldūnus su grybais,
taip pat su mėsa ir varške 

$20 už 100 vienetų.
Pristatau į namus. 

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte

ATEITININKŲ

gruodžio 20, sekmadienį 5 vai. po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Kviečiame jaunimą, tėvelius, sendraugius ir rėmėjus. 
Įėjimas - laisva auka.

Rengia ateitininkų tėvų komitetas

Lietuvos kankinių parapijos 
choro metinis pobūvis įvyko 
gruodžio 5, šeštadienį, buvusio
je Anapilio parodų salėje. Jį 
pradėjo sveikinimo žodžiu cho
ro pirmininkas R. Paulionis ir 
vadovavo programai. Meninę 
dalį atliko pobūvyje dalyvavu
si “Sutartinė”, vadovaujama 
N. Benotienės, ir smuikininkas 
A. Stulgys, kuris vėliau akor
deonu lydėjo visų pobūvio da
lyvių dainas. Parapijos chorui 
vadovauja muz. J. Govėdas. Šis 
choras gieda kiekvienų sekma
dienį per 11 v.r. Mišias. Per 9.30 
v.r. Mišias sekmadieniais gieda 
vaikų chorelis, vadovaujamas 
N. Benotienės, kartais — “Su
tartinė”.

Atitaisymas. “TŽ” 49 nr. Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo 
valdyba dėkoja E. Narbutienei - 
turėjo būti E. Narbutaitei.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sųskaitų, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. 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.

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

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.

ATLIEKU namų dažymo ir sienų re
monto darbus labai prieinama kai
na. Skambinti po 7 v.v. tel. 767-2551.

IŠNUOMOJU lietuvei moteriai vie
ną kambarį rūsyje su atskira prau
sykla už pigesnę kainą, kad prižiū
rėtų vaiką 2-3 vai. iš ryto. Skambin
ti tel. 244-0416 po 5 v.p.p.

IEŠKAU rusiškai kalbančios vai
kam auklės, kuri galėtų gyventi kar
tu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 660-7000 nuo 10 v.r. 
iki 8 v.v. ir tel. 665-1770 po 8 v.v.

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

Prancūzų laikraščio “Cata- 
combes” paskutinis numeris 
pasiekė “TŽ” redakcijų praėju
sių savaitę. Tai prieš 20 metų 
pradėtas leisti laikraštis, ko
vojęs už religijos laisvę komu
nistų pavergtuose kraštuose. Jį 
redagavo rumunas Sergiou 
Grossu ir dažnai įdėdavo straips
nių apie Lietuvos kovų su reli
gijos priespauda. Ir šiame pas
kutiniame 239 nr. įdėtas visų 
puslapį ūžimus straipsnis “Dva
sinis Katalikų Bendrijos atgi
mimas Lietuvoje”. Straipsnis 
paimtas iš “KLB kronikos” 
m. 51 nr.

Paieškojimas
Bronius Grabauskas ieško 

lio Gedimino, gimusio apie
metus, Skardupių kaime, Gražiš
kių valsč., Vilkaviškio apskr. Ži
nantys apie jį ar pats prašoma ra
šyti šiuo adresu. Br. Grabauskas, 
Venclovos gatvė 7-27, Marijam
polė, Lithuania.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall) bei plytelių dėjimo, dažy
mo, elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. įrengiu pirtis (saunas). Skam
binti Algiui tel. 255-1080.

PARDUODAMAS Buffalo miesto 
centre, Broadway gatvėje, medinis 
dviejų aukštų 22’ x 60’ dydžio na
mas, pastatytas ant 30’ x 150’ žemės 
sklypo. Apačioje yra didelė parduo
tuvė. Kaina $35,000 JAV. Skambinti 
vakarais tel. 1-716-856-1782.
REIKALINGI darbuotojai nepil
nam darbo laikui Londone, Hamil
tone, Wasagoje ir St. Catharines. 
Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas 
bei vairuoti automobilį. Skambinti 
tel. 604-4400.

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.

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.

SAMOGrUA1 Knygų rišykla L
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

1982

bro- 
1924

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

Geriausia naujametinė dovana 
giminėms Lietuvoje!

Šilumą, saugumą, elektros vartojimo pigumą su 5 metų 
garantija siūlo maža Kanados/vokiečių gamybos

MIKRO KROSNELĖ (220 w)
kuri kainuoja su pervežimu tik $120 (kan.)
Skubėkite užsisakyti 1 

Užsakymus priima Audronė arba Aušra tel. (416) 533-8443, 
1605 Bloor Street West, Toronto, Ont. Audra Travel Corp.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
GREITAS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS 

DEZINFEKCIJA IR “STAINGUARD”
Gruodžio mėnesį nebus GST mokesčio.

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


