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Dievas apreiškia savo 
akiračius žiemos naktį

Kun, prof, ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Kalėdas — Dievo Sūnaus 
atėjimu istorijon ir žmogaus 
gyveniman šiaurinėje Žemės 
pusėje švenčiame žiemos sau
lėgrąžos metu. Dienos yra 
trumpiausios — maža šviesos, 
o naktys ilgiausios — apstu 
tamsos. Katalikų Bendrija 
Kalėdų naktį meldžiasi: “Die
ve, Šią švenčiausiąją naktį, 
užtvindęs tikrosios šviesos 
srautais, leiski mums džiaug
tis danguje ta šviesybe, kurios 
paslaptis patiriame žemėje” 
(Kalėdų nakties Mišios).

Tikėjimu įsijungiame į vien
kartinį istorijos įvykį, kuris 
stebina, drąsina ir apreiškia 
Visagalio akiračius. Dievas 
mus myli! Prakartėlės Kūdi
kis sustabdo, paklupdo ir pra
šnekina ne tik vaikus, bet ir 
suaugusius. “Jis dėl mūsų, 
žmonių, dėl mūsų išganymo 
nužengė iš dangaus” (Tikėjimo 
išpažinimas). Prakartėlės Kū
dikis yra Dievo pažadėtas ir 
siųstas Kristus.

Krikščionybė yra žmogaus 
kelias į Dievą ir žmogaus ke
lionė su Dievu, nes Dievo Sū
nus — Kristus įsijungė į tra
pų žmogaus gyvenimą tam, kad 
apdovanotų žmogų amžinu gy
venimu, vestų ir eitų kartu 
Dievo link.

Savo akimis mes ne viską 
galime matyti, nes akiračius 
užstoja daiktai ir žmonės; sa
vo kojomis mes ne visur gali
me nueiti, nes kliūtys ir galop 
mirtis pastoja kelią; savo pro
tu mes daug ką galime supras
ti, bet Dievo akiračiai nuolat 
lieka paslaptingi ir vis nesi
liauja masinti; savo širdimi 
mes daug ką galime pajusti, 
bet sunku mums išsiveržti iš 
savo paties glėbio. Prakartė
lės Kūdikis, Dievo Kristus, 
tikrasis Žmogus ir į mūsų bū
tį bei buitį įsijungęs Dievas, 
apreikšdamas Dievo akira
čius, apšviečia ir pradžiugi
na, nes apdovanoja šviesa bei 
džiaugsmu žiemos naktį. Net 
kančioje, netektyje, mirties 
akivaizdoje galime pajusti gy
venimo prasmę ir pasitikėti 
mus gaubiančia šviesos bei 
džiaugsmo Paslaptimi, kurią 
vadiname Dievu. Prakartėlės 
Kūdikis kviečia matyti toli, 
girdėti širdimi, liesti ir gydyti 
žaizdas.,., nes jis yra Ima
nuelis — “Dievas (yra) su mu
mis”.

DIEVAS — ŠVIESOS IR
DŽIA UGSMO PASLAPTIS
Kalėdų iškilmėje skaitoma

me Dievo žodyje vyrauja švie
sos ir džiaugsmo tema. “Tauta, 
gyvenusi tamsumoje, pamatė 
didžią šviesą, gyvenusiems ne
vilties šalyje užtekėjo šviesy
bė. Tu išaukštinai tą tautą, pa
darei jai didelį džiaugsmą. 
Tavo akivaizdoje jie džiūgauja 
lyg pjūties džiaugsmu . . 
(Iz9,.l-2).

Šviesos tema yra labai ryški 
visame Šv. Rašto apreiškime. 
Šviesa yra pats pirmasis Die
vo kūrinys. Visatos Kūrėjas 
šviesa apvaldo chaosą. “Die
vas matė, kad šviesa buvo ge
ra. Dievas atskyrė šviesą nuo 
tamsos. Dievas pavadino švie
są Diena, o tamsą Naktimi” 
(Pr 1,1-3).

Išganymo istorijos baigmėje 
naujajai kūrinijai “nakties 
nebebus, jai nereikės nei ži
burio, nei saulės šviesos, nes 
Viešpats Dievas jai švies” (Apr 
22,5). Žmonės pereis iš žemiš
kos šviesos, kurią seka nakties 
tamsa, į amžiną šviesą, kuri 
yra pats Dievas (1 Jn 1,5-7).

Istorijos raida Šv. Rašte lai
koma šviesos ir tamsos sankir- 

čiu, tolygiu gyvenimo ir mir
ties sankirčiui. “Šviesi yra ma
loni, smagu akims regėti sau
lę” (Koh 11,7). Savo įsakmiu 
žodžiu Dievas apšviečia žmo
nių takus (žr. Ps 118,105). “Tu, 
Viešpatie, esi žiburys man; tu, 
Dieve, švieti, kai man tamsu 
būna!”(Ps 18,29).

Apšviesdamas akis, Dievas 
išgelbsti nuo pavojaus (žr. Ps 
12,4). Taigi “Viešpats — mano 
šviesa, Gelbėtojas mano: ko 
man bijotis? Viešpats gina 
mano gyvybę: ko man drebė
ti?” (Ps 26,1). “Tikrai pas 
tave gyvybės šaltinis, ir tavo 
šviesoje regėsime šviesybę” 
(Ps 35,11).

Šviesa ir tamsa Šv. Rašte 
vaizduoja dvejopą žmogaus 
likimą — laimę ir kančią.

Dievo apsireiškimas kaip 
Kūrėjo ir Išganytojo Šv. Raš
te kelia žmogui džiaugsmą:
... Viešpatie Dieve, koks esi 

didis,
apsisiautęs grožiu ir kilnybe!

Kaip žydrę nuometą ištiesei 
dangą,

virš sutvenkei vandenis, 
būstinę ten įsikūrei.

Ant debesų atsisėdęs sau 
skrieji,

vėtrų sparnai tave neša. 
Vėjus visur siuntinėji, 
su tavim ugnies liepsnos 

keliauja.
... Viešpačiui giesmes 

giedosiu, kolei gyvensiu, 
skambinsiu Dievui, kol žemėje 

būsiu.
Tebus malonus jam mano 

gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos.

(Ps 103, 1-4. 33-34)
Dievo artumas ir jo darbai 

žmonijos istorijoje stebina 
žmogų ir kelia jam džiaugsmą: 
“Kokia didi, Viešpatie, tavo 
kūryba, kokios gilios yra ta
vo mintys! To nepažįsta tik ne
protingas, tik paikas žmogus 
to nesupranta" (Ps 91,6-7). “Te
sidžiaugia dangūs, tekrykštau- 
ja žemė. Tešniokščia jam jūra, 
pripildyta gyvių ..., Viešpa
ties akivaizdoje, nes jis ateina 
tvarkyti pasaulio” (Ps 95,11-13).

PRAKARTĖLĖS KŪDIKIS — 
PAŠA ULIO ŠVIESA IR

DŽIAUGSMAS
Šviesa ir džiaugsmas, paža

dėti pranašų knygose, tapo tik
rove Naujajame Testamente. 
Jo puslapiuose du evangelis
tai — Matas ir Lukas atspindi 
pradinį Dievo akiračių pilnat
vės skelbimą žydams ir pago
nims su skelbimą sekusiu dve
jopu atsakymu: priėmimu ir 
atmetimu. Jiedu rašė tikinčių
jų bendrijai (žr. Mt 2; Lk 2).

Mato evangelijoje Dievo aki
račių pilnatvė patraukia ti
kinčiuosius. Būdinga, kad šie 
tikintieji yra išminčiai iš pa
gonijos. Evangelistas Matas 
lieka ištikimas savo žydiškam 
tikėjimo lobiui ir tiki, kad 
pagonys, neturėdami Raštų, 
niekad neturėjo tokio aiškaus 
apreiškimo apie Dievo akira
čius, koks buvo Dievo duotas 
žydams.

Pagonims Dievas apreiškė 
save ir savo prigimtį per 
gamtos reiškinius — kūriniją 
(žr. Rom 1,19-20; 2, 14-15). Už
tat evangelistas Matas ir ro
do išminčius, gavusius Dievo 
akiračių apreiškimą per astro
logiją. Žvaigždė, susijusi su 
žydų karaliumi, apreiškia 
jiems žinią apie išganymą. Tai 
buvo netobulas apreiškimas. 
Žvaigždė jiems pasako apie 
gimimą, bet ji nepasako, kur 
jie gali rasti gimusį žydų ka
ralių. Kur jis turi gimti, yra 
Paslaptis, slypinti Dievo ap
reiškime Izraeliui — Raštuose

Iliustracija dail. SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS.

“Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms” (Luko2,i4)

(žr. Mt 2,2-6). Tikintieji iš pa
gonijos ateina pagarbinti Gi
musioje, bet jie turi mokytis 
iš žydų apie Dievo akiračius 
išganymo istorijoje.

Matas pabrėžia ir paradok
są: turintys Raštus ir galintys 
aiškiai žinoti, ką pranašai 
buvo sakę, nenori ateiti ir pa
garbinti naujai gimusio kara
liaus. Priešingai, karalius He- 
rodas, aukštieji kunigai ir Raš
to žinovai daro suokalbį prieš 
Mesiją, norėdami jį nužudyti. 
Bet Dievas išgelbsti Kūdikį. 
Kitaip tariant, turintieji Raš
tus. atmeta Mesiją, o pagonys 
ateina ir. Raštų pagalba, ran
da Kristų ir jį pagarbina.

Žvelgdami atgal į dviejų 
tūkstančių metų krikščionybės 
istoriją, galime geriau su
prasti. kodėl šis Mato pasako
jimas buvo ir yra vienas ge
riausiai žinomų ir mėgsta
miausių pasakojimų apie Pra
kartėlės Kūdikį — pasaulio 
šviesą ir džiaugsmą. Tai nėra 
vien dėl to, kad šis pasakoji
mas paliečia širdį ir jausmus, 
bet labiau dėl to. kad jame sly
pi Dievo akiračių esmė: Die
vas tapo Žmogumi ir yra mums 
tikrai artimas, nes Prakartė
lės Kūdikis yra Dievo Sūnus. 
Šis apreiškimas buvo kai ku
riems papiktinimas ir negali
mybė, bet atnešė Dievo akira
čių pilnatvę tikintiems, kad 
“Dievui nėra negalimų daly
kų" (žr. Lk 1.38).

Luko evangelijoje Dievo aki
račių pilnatvė — Mesijo gimi
mas yra skelbiamas žydų pie
menims. Luko pasakojimas 
apima dvigubą angelų skelbi
mą apie gimusį Kūdikį. Pirma
sis yra svarbiausias, nes ap
reiškia Dievo akiračius: “Toje 
apylinkėje nakvojo laukuose 
piemenys ir, pakaitomis budė
dami, sergėjo savo bandą. 
Jiems pasirodė Viešpaties 
angelas ir juos nutvieskė Vieš
paties šlovės šviesa. Jie labai 
išsigando, bet angelas jiems 
tarė: 'Nebijokite! Štai aš skel
biu jums didį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai. Šiandien Do
vydo mieste jums gimė Išgany
tojas. Jis yra Viešpats Mesi
jas" (Lk 2,8-11).

Antrasis skelbimas yra an
gelų giesmė: “Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms” (Lk 
2,14). Panašią giesmę gieda 
Jėzaus mokiniai, lydėdami Jė
zų kančiai į Jeruzalę. “Gar
bė karaliui, kuris ateina Vieš
paties vardu! Ramybė dangu
je, šlovė aukštybėse” (Lk 19,38).

Žydų Šv. Rašto žinovai at
pažįsta panašumą tarp “Glori
jos”. angelų giedotos Jėzaus 
garbei Betliejuje, ir“Sanctus”, 
serafimų giedoto Galybių 
Viešpaties garbei Jeruzalės 
šventykloje. Taigi evangelis
tas Lukas perkelia dėmesį nuo 
Jeruzalės į Betliejų: angelai 
palieka šventyklą Jeruzalėje, 

idant pagarbintų naują Vieš
paties artumą Betliejuje.

SKIR TINGI A TO VEIKIAI
Luko pasakojimas apie Me

sijo gimimą baigiasi trimis 
skirtingais dalyvių atoveikiais 
(žr. Lk 2,15-20). Piemenys yra 
pagrindiniai dalyviai pasako
jime: jie ateina ir atranda 
Mesiją ėdžiose. Piemenys vaiz
duoja Izraelį, priėmusį savo 
Viešpatį; jie garbina Dievą 
už visa, ką jie matė ir girdėjo 
(Lk 2,17.20). Lukas nelauktai 
įveda į sceną ir žmones, “Ku
rie girdėjo, stebėjosi pieme
nų pasakojimu” (Lk 2,18).

Nustebimas Luko evange
lijoje nebūtinai veda į tikė
jimą. Nustebusiųjų žmonių 
tarpe yra viena išimtis. Tai 
Marija, kuri “dėmėjosi visus 
šiuos įvykius ir svarstė juos 
savo širdyje” (Lk 2,19). Mari
ja stengėsi įsiminti ir supras
ti šiuos nuostabą keliančius 
įvykius, tapdama savo Sūnaus 
mokinio pavyzdžiu.

Prieš 1992 metus, žiemos 
naktį, Betliejuje apreikšti 
Dievo akiračiai įgalina ir 
nūdienėje tamsoje rasti švie
sos ir džiaugsmo, nes Imanue
lis — “Dievas (yra) su mumis” 
arti. “O Dievo turtų, išminties 
ir pažinimo gelmė! Kokie ne- 
ištiriami jo sprendimai ir ne
susekami jo keliai” (Rom 
11,13).

Dievo pėdsakai pasaulyje
Kristaus atėjimas mūsų pasaulin yra tokia keistybė, kuri 

vienus piktina, kitus guodžia bei stiprina ir veda 
antžemiškon viešpatijon

Dievo reiškimasis mūsų epo
choje yra galingas, guodžian
tis, laisvinantis, įtikinantis 
tam, kuris tiki bei nori tikėti, 
kuris nori matyti. Bet tas Die
vo reiškimasis kartu yra pa
slėptas, slėpiningas, kelian
tis galimus nesusipratimus. 
Dievas nenori užklupti žmo
gaus tiesioginiu savo garbės 
apreiškimu. Toks apsireiški
mas jį apakintų, jis tik su
kluptų apstulbęs ir tikėtų. 
Dievo stebuklai tėra ženklai, 
skatinantys klausyti, šauktis, 
belstis. Jie palieka žmogaus 
laisvę nepaliestą.

SUSITIKTI SU KRISTUMI
Apsisprendimas tikėti ne

kyla iš kokio nors stebuklin
go įrodymo, iš krikščionybės 
impozantiškumo arba didžių
jų Tikinčiųjų Bendrijos fak
tų, kurių netrūksta. Pagrin
dinė paskata apsispręsti yra 
susitikimas su Kristumi.

Ir Jonas Krikštytojas apsi
sprendė tiktai tada, kai atsi
dūrė Kristaus artumoje, kai 
turėjo padaryti sprendimą, 
ar tikrai Jis buvo Tas, kurio 
laukė, kuris buvo didesnis už 
jį patį, kurio šaukliu jis no
rėjo būti, arba pats tapti mo
kytoju — pavyzdžiu. Jam reikė
jo apsispręsti: tapti savosios 
tiesos ar Kristaus skelbėju, t. 
y- įgyvendinti tai, ko jis nuo
lat reikalavo, būtent pakeisti 
galvoseną ir įtikėti. Tiktai ta
da, kai per malonę patys susi
tiksime su Kristumi, paaiškės 
per laisvą mūsų apsisprendi
mą kas esame, ar esame pasi
ruošę atsisakyti savo teorijų, 
savo įpročių ir įtikėti Tą, ku
ris turi ateiti.

PASIPRIEŠINIMAS DIEVUI
Tikėjimo atsakymas mums 

nėra lengvas. Savo gelmėje 
visi esame Dievo ieškotojai. 
Žmoguje glūdi ne tiktai polė
kis į amžinąjį šaltinį: jame 
slypi ir pasipriešinimas tam 
pačiam Dievui, primityvi nuo
dėmės forma. Ji laukia tiktai 
progos pasipiktinti. Ji tik re
tai pasirodo atvirai, be prie
dangos. Dažniausiai ji slepia
si, išeidama prieš kurį nors 
žmogų, instituciją, reikalau
dama šventumo bei dieviškos 
misijos. Antra vertus, ją er
zina, provokuoja šventumas, 
kai šis pasireiškia konkrečia
me gyvenime. Taigi kažkas su
kyla žmoguje dėl to, kad jame 
glūdi nuodėmės, silpnybės, 
dvasios siaurumas, pažinimo 
stoka.

DIEVAŽMOGIS
Krikščionybės keistybė yra 

ta, kad Dievas yra ne tiktai Be
galinis, Antgamtinis, Slėpi
ningas, Neaprėpiamas, bet ir 
Dievas žmogumi tapęs; kad Jį 
sutinku istorinėje tikrovėje, 
kasdieniniame gyvenime; kad 
Dievas tapo kūnu (Jono 1,14); 
kad Jisai tapo visai konkrečiu 
ir nori sutikti mus Tikinčiųjų 
Bendrijoje, kurioje tiek daug 
nelygių elementų, tokiuose 
trapiuose bei varganuose 

Z zZ RISTAUS atneštoji Gyvenimo šviesa 
teapšviečia visų mūsų kelius, teišsklaido 
slogios praeities tamsumas, teatgaivina 

mūsų širdis krikščioniškos meilės spinduliais ir 
tenuskaidrina visos mūsų tautos buitį. To trokšta 
ir linki visiems tautiečiams Tėvynėje ir plačiajame 
pasaulyje- “Tėviškės žiburiai"

ženkluose, kaip duona ir vy
nas, per tarpininkavimą sie
lovados žmonių, kuriems gali
ma padaryti daug priekaištų, 
nes jie tėra žmonės.

DIEVO DIDYBĖ
“Žydai reikalauja stebuklų, 

graikai ieško išminties, o mes 
skelbiame nukryžiuotąjį Kris
tų, papiktinimą žydams, kvai
lystę pagonims, bet tiems, ku
rie yra pašaukti — žydai ir grai
kai, tai Kristus — Dievo galybė 
ir Dievo išmintis. O Dievo kvai
lystė yra išmintingesnė už žmo
nių išmintį ir Dievo silpnybė 
yra stipresnė už žmonių galy
bę” (1 Korintiečiams 1,22-25).

Dievas yra pats didžiausias, 
Jis negali būti atstovaujamas 
žmogiško didingumo, t. y. to, 
kas yra didinga pasaulio aky
se. Visa tai Dievo akyse yra 
niekis. Dievas yra pats didin
giausias — gali pasireikšti ir 
silpnybėje, ir menkybėje, pats 
netapdamas silpnu. Ir kaip tik
tai silpnybėje Jis yra stiprus: 
mirtyje Jis apreiškia savo gy
vybę, nuodėmės pergalėje Jis 
triumfuoja bei neša ją ant sa
vo pečių ir apreiškia savo 
šventumą. Dievas yra pats di
džiausias, ir kas drįstų disku
tuoti su Juo bei patarti, kaip 
Jis privalo ir gali pasirodyti, 
save apreikšti?

GAL YBĖ IR SILPN YBĖ
Taigi tiktai tikėjimas trium

fuoja Jėzaus keistybėje (Jono 
6,61,68) ir Jo Bendrijoje. Tik
tai tie žmonės, kurių tikėjimo 
šaknys nėra pakankamai gi
lios, pabėgs nuo Jo (Morkus 
4,17). Tačiau tas, kuris tiki die
viškojo Advento tiesą — Dievo 
atėjimą pasaulin su galybe, 
žino, kad Dangaus karalystė 
patiria spūstį nuo Jono Krikš
tytojo dienų (Mato 11,12), taip 
kad joks žmogaus varganumas 
negali jos sukliudyti. Jis ži
no, kad toji Karalystė gali pa
sinaudoti žmonių silpnumu 
apreikšti savo garbei, kuri 
viską apšviečia savo spindė
jimu.

Didžioji tiesa Dievo atėjimo 
mūsų pasaulin yra ne tiktai 
keistybė žmogui, bet ir paguo
da bei pagalba tam, kas tiki. 
Mums nereikia rodyti dirbti
nio praktinio optimizmo, šauk
tis paviršutiniškos apologeti
kos, veikti taip, lyg pas mus 
viskas būtų žmogiška, regima 
be jokio priekaišto nei silp
nybės, tarytum viskas būtų aiš
kiai, logiškai įrodoma. Mūsų 
tikėjimas yra paremtas ne 
žmogiška išmintimi, o Dievo 
dvasios ir jos galybės apsi
reiškimu (1 Kor. 2,4).

Ši Dievo dvasia ir šiandie
ną stipriai reiškiasi Tikinčių
jų Bendrijoje: labdaros dar
buose, ištvermingoje kantry
bėje, tikėjimo tvirtume, liu
dijimo drąsoje, Bendrijos at
gimime, kuriame dabar ir mes 
dalyvaujame.

Žinoma, tie dalykai sklando 
tyliai, slėpiningai, be jokio

(Nukelta į 2-rą psl.)
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žf ristaus
tA gimimo 
šventė.

pažadinanti visą krikščioniškąjį pasaulį džiugiomis 
akimis pažvelgti į Gerąją naujieną, skelbiančią 
žmonijos atgimimą, nejučiomis kreipia mūsų žvilgsnį 
į lietuvių tautos ir Lietuvos atgimimą, prasiveržiantį 
gaiviu džiaugsmu po ilgo ir skausmingo tautos advento.

Kristaus gimimo šventės proga sveikiname visus 
tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, dalyvaujančius 
bendrame tautos atgimime ir nuoširdžiai linkime, kad 
tasai atgimimas būtų lydimas Betliejaus žvaigždės, 
vedančios Gerosios naujienos — Evangelijos keliais, 
ir stiprintų visus tautiečius Dievo bei savitarpio 
meilės dvasia.

Naujieji metai tebūnie naujas žingsnis į tautos 
iškovotos laisvės gynybą!

Kanados lietuvių katalikų centras

. n s ta us 
gimimo 
švenčių 
proga

siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia 
visų mūsų ateities kelius ir testip
rina mūsų tikėjimą bei viltį!

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

»

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga 
SVEIKINAME

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Kalėdose prisimename die

ną, kurioje Amžinojo Dievo 
Sūnus įsijungė į žmonijos is
toriją, tapdamas Emanueliu 
— Dievas su mumis. Tą dieną 
išsipildė pranašo Izaijo žo
džiai: Didi šviesa užtvino mus, 
nes gimė mums Viešpats. Jis 
vadinsis Nuolatinis Patarė
jas, Galingasis Dievas, Taikos 
Kunigaikštis (Iz. 9,5).

Tačiau Kalėdos nėra vien 
istorinio įvykio prisiminimas. 
Kalėdos yra nuolatos besitę
sianti realybė. Dievo Sūnus 
tapęs mūsų broliu ir Išgany
toju, per Krikštą ir kitus sa
kramentus be paliovos plečia 
savo taikos, teisingumo ir mei
lės karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras, rašo naują žmo
nijos istorijos lapą.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis 
nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti 
nuo Dievo — gyvybės, šviesos 
ir meilės šaltinio. Kaip vaivo
rykštė, rašo mūsų tautos didy
sis mąstytojas Antanas Macei
na, yra ženklas, jog Dievas 
žmonių nebebaus tvanu, taip 
Kalėdos, — Betliejaus kūdi
kis, — yra užtikrinimas, kad

• žmonija nuo Dievo daugiau ne- 
benusisuks. Po Įsikūnijimo 
tėra galima tik asmeninė nuo
dėmė, tik paskirų žmonių nusi
gręžimas nuo Dievo. Todėl Ka
lėdos, Kristaus — Dievo su mu
mis gimtadienis, yra univer
sali, visos žmonijos broliškos 
meilės ir vilties šventė. Ją 
švenčiame ne vien mes, krikš
čionys, ją savu būdu švenčia 
visas pasaulis. Net žmonės, 
save laiką netikinčiais, šią 
dieną stengiasi būti geres
niais, vienu ar kitu būdu iš
reikšti meilę savo artimui; 
pasikeičiama dovanomis ir 
sveikinimais; aplankomi ligo
niai bei vieniši seneliai; au
kojama labdaringoms organi
zacijoms, maitinami bena
miai; laike karų padedami 
ginklai...

Jei žmogus nors vieną kar
tą metuose nori būti geresnis, 
jei Kalėdų dieną pajėgia pa
miršti skriaudą, apkabinti sa
vo tariamą priešą, ar tai nėra 
ženklas, kad Dievas yra su mu
mis, kad Emanuelio atnešta 
meilė broliui žmogui pasiliko 
pasaulyje, nors pats Kristus 
daugelio yra bandomas iš
stumti iš viešojo gyvenimo ir 
milijonai jo negimusių brolių 
ir sesių yra kasmet nužudomi?!

Daugelį kartų nedraugiški 
kaimynai bandė Lietuvą pada
ryti savo šiaurės vakarų pro
vincija, jos žmones paversti 
paklusniais vergais. Nors ne 
vienas suklupo ir ne vienas 
nuėjo tarnauti svetimiems die
vams, tačiau mūsų tauta išliko 
ištikima Krikštu padarytai su
tarčiai: Aš būsiu tavo Dievas, 
tu būsi mano tauta. Biblinis 
Emanuelis, prisiėmęs Rūpin
tojėlio vardą, pasiliko su tau
ta visuose jos varguose ir ne
laimėse. Jis guodė ir palaikė 
viltį tremiamųjų į Sibirą, ug
dė pogrindžio kadrus, tylia 
“Eucharistijos bičiulių” mal
da puoselėjo tautinę ištikimy
bę sovietinės mokyklos auklė
jamoje Lietuvos inteligenti
joje.

Naktis, tamsa yra mūsų 
skausmo, mūsų nuo Dievo nu
tolimo vaizdas. Kalėdos, pra
dedamos švęsti vidurnaktį, 
kai šviesa nugali tamsą, — 
mums primena, jog Dievo mei
lė yra galingesnė už juodžiau
sią mūsų gyvenimo tamsą. Ka-

ledų naktį mes dar nematome 
užtekančios saulės, tačiau 
žinome, kad aušra jau pake
liui. Šiandienos gyvenime ma
žai jaučiame pirmąją Kalėdų 
naktį angelų paskelbtą gar
bę Dievui ir ramybę jo myli
miems žmonėms (Lk. 2,13), ta
čiau žinome, kad kai “Dievas 
yra su mumis”, žmonijai ateis 
šviesesnis rytojus ir kad kiek
vienas, kuris jį tiki, nepražus, 
o turės amžinąjį gyvenimą 
(Jn. 3,18).

Džiugaus Kristaus — “Dievas 
su mumis” — gimtadienio ir 
viltingų, Dievo laiminamų 
Naujųjų 1993 metų linkiu vi
siems, gyvenantiems valsty
binę nepriklausomybę atga
vusioje tėvynėje ir išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
1992 metų Kalėdos

Dievo pėdsakai pasaulyje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

triukšmo. Tiktai tas, kas turi 
akis matyti, ausis klausyti, ti
kėjimo akis ir ausis, ir šian
dieną jaučia, kad nuo Jono 
Krikštytojo laikų, Dangaus ka
ralystė patiria spūstį (Mato 
11,12).

DIEVO PROVERŽIAI
Mes kėlėm klausimą: kaip 

Advento šūksnis — Dievo pro
veržis pasaulin gali būti re
gimas, pastebimas? Evangelija 
sako mums: tiktai istorijos 
prieblandoje, žmogiškos tik
rovės dvilypume. Šioje tikro
vėje tikintysis, kuris įveikia 
minėtą keistybę, žino, kad Die
vas reiškiasi kaip tiktai ten, 
kur mažiausiai Jo tikimasi, 
kur galimybės atrodo beviltiš
kos. “Jūsų tarpe stovi tas, ku
rio nepažįstate” (Jono 1,27).

Toks yra Kristaus šauklio 
žodis. Jis reikalauja iš mūsų 
lojalaus atsivertimo, t. y. atsi
vėrimo, nuolatinės orientaci
jos Kristaus link. Tai reiškia, 
kad mes turime būti žmonės, 
kurie klauso tyloje, pasiruošę 
mokytis, priimti naujas dimen
sijas, nelinkę nuolat daryti 
staigių sprendimų, tačiau 
kritiški, ypač sau, kurie kas
dieninių rūpesčių sūkuryje, 
gatviniame triukšme, stokojant 
dvasinio polėkio, — palieka 
atvirą angą išgirsti tikėjimo 
aidams, kad dieviškieji ste
buklai nuolat vyksta slaptu- 
moje. Tai priklauso nuo žmo
gaus įžvalgumo, jo žvilgsnio 
aštrumo. Taigi svarbu sutikti 
Kristų.

(Pagal R. Baumann, N. Kas
per, G. Kopp, R. Kliem “En 
marche vers Noel” — Pr.G.).

KRYŽIAUS IR IŠGANYTOJO MOTINOS MARIJOS STATULA prie Lie
tuvos seimo rūmų Vilniuje ant barikadų, saugojusių nuo sovietinės ka
riuomenės galimo puolimo Nuotr. Alf. Laučkos

Si
Si

aukotojus, 
organizacijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus 
mūsų broliams ir sesėms. Tyliąją Kūčių naktį 
nepalikime jų vienų, tieskime jiems meilės bei 
pagalbos ranką. PS

Linkime visiems geros sveikatos ir Dievo B
palaimos bei sėkmės -

Tautos fondo atstovybė Kanadoje,
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2L8 mvisc/M

Jlauju
proga

Kanados lietuvių fondas sveikina
visus narius, organizacijas, lietuvių
bendruomenę, linkėdamas linksmų
švenčių ir laimingų bei darbingų

Kanados lietuvių fondas

s s.
& % * s. &
*
*

Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadai 

Haris Lapas

Ir jei audrai ištikus, 
Verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, - 
Namas negrius -
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų 

proga sveikinu mielus 
Kanados lietuvius bei 
dėkoju už jūsų didelį įnašą 
naujai atgimusiai Lietuvai.

Linkiu ir toliau 
nepailstamai remti mūsų 
tėvynę ir prisidėti prie 
jos gerovės kėlimo.

Sv. Kalėdų 
ir Naujų metų 

proga siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus 
broliams ir sesėms Tėvynėje ir išeivijoje.

Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 
jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
mūsų tautos gerovei.

KLB Toronto

švenčių ir viltingų

1993 metų
KLB Toronto apylinkės valdyba

Kanados lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba

Lietuvių Bendruomenės 
narius ir nares, 
linkėdama giedrių

KRISTAUS GIMIMO
šventės proga 
sveikiname

&

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS, 
dešimtmečiais skleidusius tikėjimo tiesą, 

tėvynės meilę ir draugišką 
ryšį lietuvių tarpe.

Linkime toliau 
gyvuoti ir 
lankyti lietuvius 
visuose pasaulio 
kraštuose.

KANADOS ®
LIETUVIŲ a
KATALIKIŲ g
MOTERŲ
DRAUGIJA



Po 2000 metų Kristaus gimimo vietoje skamba Betliejaus šventovių varpai, 
skelbdami pasauliui džiaugsmų ir Dievo meilę

Tarp “Šviesos spalvų” ir “Poterių upės”
Kunigo RIČARDO MIKUTAVIČIAUS naujoviškos poezijos rinkiniai

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Prieš ketveris metus į JAV 
buvo iš Lietuvos atvykęs tuo
metinis Babtų klebonas poetas 
kunigas Ričardas Mikutavi
čius. Kai jis savo viešnagės 
metu lankėsi mano namuose, 
pažinau jį ne vien kaip kunigą- 
idealistą, bet ir filosofiškos 
krypties jautrų poetą, kurio 
poezijos rečitaliu 1988 m. rug
pjūčio 7 d. vakarą gėrėjosi Kliv- 
lando literatūros mylėtojai. 
Radau to vakaro magnetofono 
juostą ir vėl klausiausi jo poe
zijos.

mis ir vėjais kiekvienos žydė
jimo dienos netrikumą ati- 
dangsto, rėkiančią tuščiažo- 
dystę, klampų dvylipumą, aiš
kiai matau - aštrėja tiesa, gro
žis aiškėja”. Reiškia, ir ruduo 
turi kitų poetų neįžiūrėtą užda
vinį, kurie jame įžvelgia tik 
besiartinančią gamtos mirtį ir 
su ja susijusį liūdesį.

“Poterių upė” prasideda ei- 
lėrašiu “Lietuvai”, kuriame 
randu Klivlande skaityto eilė
raščio variantą:

psl. 3

Katalikiškoji evangelizacija Lietuvoje
Lietuva, kaip ir kiti Rytų Eu

ropos kraštai, kurie nusikratė 
komunizmu, tapo misijų sriti
mi įvairioms krikščioniškoms 
ir nekrikščioniškoms sektoms. 
Įvairūs pamokslininkai ir ne
krikščioniškų grupių skleidė
jai, būdami finansiškai stip
rūs, skleidžia savo idėjas ir 
pritraukia nemažai jaunimo. 
Daug kas klausia, kodėl jau
nimas jungiasi į tas grupes, 
kas juos ten traukia? Turime 
nepamiršti, kad jauni žmonės, 
auklėti komunistinėje siste
moje, jaučia dvasinį alkį. Vi
duje yra tuštuma, kurią norisi 
užpildyti.

Kai žmogus yra ištroškęs, 
tai jis neklausia, ar jam pa
duotas vanduo yra grynas ir 
švarus. Troškuliui numalšinti 
jis geria ir drumstą vandenį, 
jeigu jam kas nors pasiūlo. 
Taip yra ir Lietuvoje. Jauni 
žmonės susižavi ir budistų, ir 
krišnininkų idėjomis, ir Je
hovos liudininkais, spiritis
tų seansais ir įvairių kitų 
sektų skleidžiamomis idėjo
mis.

Katalikiškoji evangelizacija 
iki šiol per daug neišsiplėtė. 
Prošvaisčių betgi yra. Nema
žai žemesnių klasių mokslei
vių jungiasi į ateitininkų or
ganizaciją, vyresnieji į Eu
charistijos bičiulius, “Foco- 
lare” ir charizmatines grupes. 
Tai tik pradžia, bet daug ža
danti.

Viena veikliausių katalikiš
kų grupių yra “Gyvieji akme
nys” Kaune. Juos globoja vysk. 
S. Tamkevičius, ragindamas 
lankyti įvairias parapijas. 
Jie tai ir daro kartu su Kre
tingos pranciškonais, kurie 
yra itin aktyvūs evangeliza
cijos darbe. Penki jaunuoliai 
iš “Gyvųjų akmenų” grupės ir 
du pranciškonai lankė evange
lizacijos kursus St. Paul, Min- 
nesotos valstijoje, JAV. Jie 
jau grįžo į Lietuvą ir įsijungė 
į darbą. Kauno švietimo sky
rius juos paprašė, kad aplan
kytų visas rajono mokyklas ir 
visose klasėse kalbėtų apie 
Dievą ir katalikų tikėjimą.

Kadangi jie lanko įvairias 
parapijas, jiems reikalingas 
mažas autobusiukas. Jo kaina 
— $10,000 JAV. Tam tikslui 
yra renkamos aukos ir jau di
desnė pusė yra surinkta, bet 
dar trūksta $3000.

Sis projektas yra svarbus 
dvasiniam Lietuvos atgimi
mui. Kreipiamės į pavienius 
asmenis ir katalikiškas orga
nizacijas, prašydami aukų. 
Kiekvienas paaukotas doleris 
bus panaudotas katalikiško 
jaunimo ugdymui Lietuvoje. 
Aukoti galima per Prisikėli
mo parapiją, 1011 College St., 
Toronto, Ontario M6H 1A8, 
pažymint, kad auka skiriama 
“Gyviesiems akmenims”. Au
kotojams bus išduodami kvitai 
atleidimui nuo mokesčių.

Vincas Kolyčius

Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga-

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCH 
SĄJUNGOS VALDYBA

A?

Jau tada stebėjausi, ir tebe
sistebiu tuometine jo drąsa. 
Jo poezijoje atsispindėjo, anot 
jo paties žodžiu, “Lietuva, žmo
gus, krikščionis”. Jis meldėsi 
“už tautos išleidimą iš mirties”, 
nes “Lietuva, atkakliausia esi, 
kai iš mirties prisikeli; geriau
sia esi, kai būties kalbą paža
dini; švelniausia būni, kai dir
bi išsitiesusi ir palinkusi.. 
Tai buvo jo spaudai paruoštos 
knygos išeivijai skirti eilėraš
čiai, kuriuose ji išskaitysianti 
“tėvynės padėtį ir rūpesčius”.

Kun. Ričardas Mikutavičius 
gimė 1935 m., baigė Kauno ket
virtąją vidurinę mokyklą ir 
1958 m. Kauno kunigų semina
riją. Kunigavo Kaune, Sere
džiuje, Tytuvėnuose, Babtuo
se. Šiuo metu jis yra Kauno 
Įgulos šventovės klebonas ir 
intensyviai rūpinasi jos res
tauracijos darbais, prieš tai 
nuostabiai gražiai restaura
vęs Vytauto D. šventovę.

Savo viešnagės metu 1992 m. 
vasarą Lietuvoje turėjau gar
bę būti pakviesta į poeto na
mus ir ta proga buvau apdova
nota jo dviem poezijos knygom, 
kurias jis prašė paminėti spau
doje. Vartau dvi kietais virše
liais nedidelio formato kny
gas: “Poterių upė” (1990 m.), ir 
“Šviesos spalvos” (1992 m.). 
“Poterių upėje” įžanginį žodį 
parašė poetas Marcelijus Mar
tinaitis. Jis originaliai išana
lizavo kun. Mikutavičiaus poe
ziją, nupiešė įdomią poeto cha
rakteristiką, ją surišęs su “tre
čiąja pažintimi”, paminėda
mas tris reikšmingus susitiki
mus su poetu.

“Poterių upę” poetas skiria 
“Tautos Dainiui Prelatui Mai
roniui”, o eilėraščiai yra su
grupuoti į tris grupes: “Viršū
nių paukštis”, “Pokalbis su me
džiu” ir “Poterių upė”. Jo poe
zijoje nėra tradicinio eiliavi
mo formų, rimo ar ritmo, net 
stinga skyrybos ženklų ar di
džiųjų raidžių, eilutes suskal
dant spausdinimo technikos 
metodu, bet minčių tėkmė tam
pa ritminga savo giliaprasmė
je tąsoje. Jaučiamas vidinis 
dvasios ritmas, kurį tegalima 
suvokti įsisąmoninus poeto 
dvasios pasaulio bangavimą. 
Aliteracija, kartojimas irlaips- 
niavimas sukelia ir vaizdus, ir 
jausmus. Poetų pamėgtas ru
duo, su krintančiais lapais Ri
čardo Mikutavičiaus poezijoje 
simboliškai pinasi su Lietuvos 
likimu: “Pagelto, nunoko tas 
vienas vienintelis visų ąžuolų 
lapas, toks nenubloškiamas, 
nenuryjamas, neužverčiamas, 
tartum ištisas medis būtų ... 
nunoko, pagelto, atsigulė ru
duo prie baltai žydinčių Lie
tuvos kojų ...”

Maironis nuolat kartojasi 
poeto mintyse. Eilėraštyje

raides knygoje ap- 
eilučių suskirsty-

poetas mato ne

“šviesiausia būni 
kai aptemdoma 
garsyn įsidegi, 
atkakliausia būni 
kai ištaškyta 
šaltinėliu atbėgi, 
švenčiausia esi kai 
save mylėti 
tarsi artimą įsakai- 
šį vakarą 
kur esi
silpniausia, Tėvyne? 
kai nėra 
kur būti 
Tėvynei?

Čia tiksliai perduodu teks
tą, kaip jis yra išspausdintas, 
nes skiriamuosius ženklus ir 
didžiąsias 
sprendžia 
mas.

Duonoje
maistą kūnui - ji sudvasinta, 
simboliškai esminė žmogaus 
egzistencijai. “Duonos gimi
me” ji yra “vienintelė iš dan
gaus uoga ... Gieda rytmetinį 
poterį angelai: “Garbė Dievui 
Duonoje, o pjūtyje ir aplink 
stalą ramybė geros valios žmo
nėms!” “Vardas Duona ne kū
nui, bet apie dvasią - kai skam
ba Ra-my-bė! iš užstalės išei
siu pagarbinęs Kristumi Duo
ną”.

“Šviesos spalvos” savo tema
tika taip pat skirstoma į tris 
grupes: “Gotikos Sakramen
tas”, “Senamiesčio labirintas” 
ir “Kad Lietuva neišsivaikščio
tų”. Pirmoje grupėje vyrauja 
religinė tematika. “Teesie Go
tikos šventas vardas!”, prade
da poetas ir tęsia iki kur “že
mė suauginta su Kūrėjo ranka 
ir prisaikdinta švenčiausiu 
Gotikos sakramentu”, nes “yra 
du - Dievas ir Žmogus, bet dar 
ir juos gaubianti Gotikos dva
sia”. Poetas jaučia, kad “su 
leisgyviu pasauliu esu dvynys, 
ir su blunkančia žemės spal
va”. Gili simbolika glūdi jo 
žodžiuose: “Kojomis ir ranko
mis išpažįstama Mirtis-dvasia 
ir akimis pakeliamas Prisikė
limas”. O kas yra “Drąsa?” Tai 
“besišypsančiame kūne susi- 
spaudusi baimė”. Ar ne taip iš 
tikro yra? Kai veiksmas reika
lauja drąsos, reikia įtempti 
visas jėgas nugalėti baimei.

Tą sudėtingą filosofinę min
tį ir psichologinį nusiteikimą 
poetas taip vykusiai nusako 
tik keturiais žodžiais ... O kai 
“sienomis žemyn lyja Unus 
Sanctus, Unus Benedictus - 
baltas tyrumas”-šviesos spalva.

“Senamiesčio labirinte’ 
Emausas, ir Getsemanė, 
“Paslaptingas Pasaulis” 
“šviesiomis spalvomis”,
“Krikšto vanduo” tampa viena 
didžiule ode Dievui, Jo “Mar
murinėm rankom”, kurias “vi
sos medinės Lietuvos bučiuo
ja”. Šventoji žemė yra “raus
vo smėlio styga karaliaus Do
vydo arfoje”, o “žemės skais
tykloje kartojasi kasmet Ka-

ir 
ir 

su
ir

visus Kanados lietuvius,
o ypač lietuvių jaunimą, linkėdami 

viso geriausio

Šv. Kalėdų ir > 
Naujųjų metų proga. | 

Taip pat linkėjimus siunčiame tautiečiams, gyvenan- R* 
'■*. tiems Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje, Europoje ir $

P. Amerikoje. Sėkmės visur ir visada —
KLJS valdyba

*

“Amžiai” poetas rašo: “Mano 
Tėvynės beginklis skausmas 
ant topolių lapų žvarbos su
stingo, nuleistom blakstienom 
stovi, su vergovės retežiais 
ant suskirdusio liemens per 
sausmečius verkia ... Mano 
Tėvynės visų amžių ašarose 
Maironis gimė ir yra, kad pri
sikėlimas negęstų . ..” Savo 
laišką Maironiui jis baigia 
taip: “Augai, iškerojai, toks 
į saulę baisiai panašus”.

“Pokalbyje su medžiu” poe
tas giliai įleidžia šaknis į gam
tos esmę, joje rasdamas savo 
gyvenimo filosofijai atramą. 
Kiekvienoje gamtos apraiško
je yra Dievas. Vėlyvo pavasa
rio lietuje net ir “tiesa aštrė
ja”, o “raštingas ruduo audro-

■SAMOGirtA' Knygų rišykla L 
ĮĮĮĮgdf “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

ledų rojus”. Atsakymo ieško
damas į žmogų amžinai kanki
nančius klausimus, poetas 
klausia: “Kodėl mirtis išlais
vina gyvybę ir pažadina lai
mei?” Poetui malda yra “žydė
jimas giliame Dievo delne, so
čiai lyjant tremties žaizdomis 
ir pažadų ištarmėmis”.

“Kad Lietuva neišsivaikščio
tų” grupės eilėraščiai yra va
riacijos donelaitine tema. Čia 
gyvas ir Kristijonas, ir Būras, 
ir odė hegzametrui: “Prie tavęs 
atrieda daina - skiemenų bal
tos gūžtos, prie kurių stovėsi
me šventai”, ir “didėja, platė
ja Tolminkiemio garsas ...” 
Poetas skiria po originalų ke
tureilį ir pavasario linksmy
bėms, ir vasaros darbams, ir 
rudens gėrybėm, ir žiemos rū
pesčiams, jiems suteikdamas 
donelaitišką atmosferą, panau
dodamas “būrišką” žodyną, 
kaip “vygės rypavimas”, “su
duos gaišinimas” t.t.

Tarp “Šviesos spalvų” ir “Po
terių upės” poetas verčia skai
tytoją giliai susimąstyti ir kas
dienybėje įžiūrėti gilų pras
mingumą - Dievo rankos buvi-

mą ir Duonoje, ir rudens lie
tuje, ir senamiesčio labirin
te. Poetas yra giliai individua
lus, kiekvieną gyvenimo, mir
ties, vilties, meilės ar tikėji
mo elementą praleidžia per sa
vo sielos prizmę, kurios spin
duliai tampa eilėraščiais.

Tai ne deklamavimui skirti 
eilėraščiai, bet dvasinei kom- 
templiacijai, kurios metu net 
ir pilkoje kasdienybėje gali
ma įžvelgti Dievo buvimą, ir 
per Jį - būties prasmingumą, 
ir Tėvynės prisikėlimo skaus
mingą džiaugsmą, ir Duonos 
simbolišką vaidmenį. Be teolo
ginių išvedžiojimų yra aiškus 
Dievo buvimas ir žmoguje, ir 
virš jo, ir aplink jį. Be patoso 
ar graudinimo.

Tėvynės meilė yra poeto sie
los esminis elementas, ir tuo
se posmuose, be rimo ir be 
ritmo, kalba jo dvasia apie mei
lę Dievui ir Tėvynei.

Svarbu pažymėti dar ir tai, 
kad privačiame gyvenime kun. 
Mikutavičius yra žinomas kaip 
vertingo meno rinkinio savi
ninkas. Jo rinkinys yra įvai
riomis progomis rodoma Lietu
vos miestuose. Deja, neturė
jau progos tą rinkinį pamaty
ti, nes mano viešnagės metu jis 
buvo rodoma Kėdainių sukak
ties šventėje.

«
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Sveikas, Jėzau gimusis, šventas Dievo kūdiki!

Mums gimė Išganytojas
Prakartėlės kūdikis,

Gimęs Betliejuje prieš daug metų, 
Dabar gimsta kiekviename mieste, 

kiekviename name, 
kiekvienoje širdyje.

Jis priklauso kiekvienai šeimai,
Jis yra tavo ir mano kūdikis, 

tavo ir mano brolis.
Jis ateina pas kiekvieną iš mūsų 

ir pas mus visus kartu.
Jis ir aš esame viena.
Jis ir tu esate viena.
Mes visi su Juo esame viena.
Jėzus priklauso mums

ir mes Jam. ; ’.jj'.i 
Dėl to mes žinome, kad Dievas mus myli, 

kadangi jis yra su mumis.
Jis mums davė savo Sūnų, 

kad Jis būtų mūsų brolis, 
mūsų gelbėtojas, 
kuris mus gydo.

Jis mus laiko savo rankų delnuose, 
ir niekas iš jo rankų 
negali mūsų išplėšti.

Jis yra mūsų Išganytojas 
ir nėra kito.

Ką Jis atidaro, niekas negali uždaryti. 
Mes esame saugūs Jo kaimenėje.

Jei sergi,
Jėzus yra sveikata, 
kadangi Jis yra gyvenimas.

Jei esi liūdnas,
Jėzus paverčia tavo liūdesį džiaugsmu, 
kurio niekas iš tavęs negali atimti.

Jei jautiesi nugalėtas, 
turėk drąsos.

Jėzus atnešė pergalę!
Jei turi kaltės jausmą, 

Jėzus savo krauju Tave nuplauna 
ir duoda tau naują širdį.

Jei jautiesi niekam nevertas, 
Jėzus džiaugiasi tavimi.
Jis galvoja, kad buvo verta mirti 

dėl tavęs.
Jei esi pilnas abejonių, 
Jėzus yra kelias ir tiesa. 
Jėzus yra šviesa.
Jei esi vienišas,

■M

Jėzus padaro tave 
savo kūno nariu,

Jis įjungia tave į bendruomenę.
Jei bijai mirties,

Jėzus yra prisikėlimas.
Jį pažinti reiškia 
turėti amžiną gyvenimą.

Taip! Mums gimė Išganytojas. 
Jis yra Emanuelis:

Dievas su mumis.
Tai JĖZUS,

kuris mus išvaduoja iš nuodėmių, 
kuris mus išlaisvina iš mūsų pačių, 
kuris savo meilę įdeda į mūsų širdis, 
kuris mūsų gyvenimą padaro reikšmingu, 
kuris viską atnaujina.
Mūsų akys mato Dievo atneštą išganymą. 
Džiaukimės ir garbinkim mūsų Išganytoją!

ŠIANDIEN priimki m Jį į savo širdis.
Tikėkime į Jėzų, 
Būkime tvirti Jėzuje. 
Galvokime apie Jį, 
Klausykimės Jo. 
Stenkimės labiau pažinti Jį. 
Pakluskime Jam, 
Šaukimės Jo vardo.
Tik Jis vienas yra pasaulio Išganytojas.

Ši geroji naujiena yra Dievo jėga, 
išgelbsinti kiekvieną, kuris tiki.
Būkime užtat Jėzaus liudininkai, 
Skelbkime nuostabius Dievo darbus. 
Jėzaus šviesoje ir mes tampame šviesa, 
Dievo meilė buvo visiems apreikšta.
Dievas nori , kad kiekvienas būtų išganytas 
ir pilnai pažintų tiesą.
Pasauliui gimė viltis.
Jėzus yra ta viltis.

Mums gimė Išganytojas, 
Jis yra Jėzus Kristus mūsų Viešpats! 
Aleliuja!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

Ateik į mūsų širdis.
(JIM SCULLY-autorius. 

Į lietuvių kalbą išvertė VINCAS KOLYČIUS)

KALĖDINĖ NUOTAIKA Vilniuje, iškritus ankstyvam sniegui Nuotr. Alf. Laučkos
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PUODYNĖ KURŠĖNŲ HERBE
Šiaulių rajono Kuršėnų 

miestas dabar turi beveik 13.000 
gyventojų. Kuršėnai pirmą kar
tą miestu yra pavadinti 1581 m. 
dvaro inventoriaus aprašyme. 
Dabartinės savivaldybės užsa
kytą Kuršėnų miesto herbą su
kūrė dail. G. Butkevičienė, į 
jį įjungusi puodynę, pasagą ir 
kryžius. Puodynė primena šį 
miestą savo amatu garsinusius 
puodžius, o pasaga ir kryžiai 
— jam daug gero padariusią ba
jorų Gruževskių giminę, tuos 
ženklus turėjusią savajame 
herbe.

EUROPIETIŠKA DEGALINĖ
Pirmoji europietiško stiliaus 

kuro automobiliams degalinė 
1992 m. spalio 8 d. buvo atidary
ta Vilniuje, Lazdynų pakraštyje. 
Ji priklauso bendrai Lietuvos ir 
Suomijos firmai “Litofinn Ser
vice”. Naujoji degalinė vienu 
metu kurą gali papildyti dvylikai 
automobilių, už talonus parduo
dama Mažeikių naftos perdirbi
mo įmonėje pagamintą benziną 
ir dyzelinį kurą. Naftos perdir
bimo įmonė Mažeikiuose yra fir
mos “Litofinn Service” akcinin
ke, turinti penktadalį jos akci
jų. Per dieną iš turimų atsargų 
parduodama apie 15 tonų dega
lų. Degalinėje už JAV dolerius 
gaunama ir suomių bendrovės 
“Neste” kuro, benzine neturin
čio švino priedų. Nedidelėj par
duotuvėj prie degalinės už tvir
tą valiutą galima pirkti maisto 
gaminių, tepalų ir atsarginių 
detalių automobiliams.

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Eišiškėse gyvenantys lietu

viai savo vaikus leisdavo miš- 
rion lenkų, rusų ir lietuvių mo
kyklon. Tik šiemet 83 lietuviu
kai naujuosius mokslo metus 
pradėjo savoje lietuviškoje mo
kykloje, įsikūrusioje Il-sios vi
durinės rusų mokyklos trečia
jame aukšte. Jo atnaujinimu 
pasirūpino Lietuvos sąjūdžio 
Kauno skyriaus koordinacinė 
taryba pietryčių Lietuvai, sta
tybinės medžiagos remontui 
gavusi iš Kauno įmonių. Kauno 
“Žemprojekto” architektai jau 
ruošia naujos lietuviškos mo
kyklos Eišiškėse projektą. Ją 
tikimasi pastatyti dvejų-tre- 
jų metų laikotarpyje. Lietuvos 
sąjūdžio Kauno skyriaus koor
dinacinė taryba pietryčių Lie
tuvai rūpinasi visomis lietu
vių mokyklomis Šalčininkų ra
jone.

MALTOS ORDINO VALGYKLA
Vokietijos katalikų Maltos 

ordino pagalbos tarnyba jau turi 
savo skyrius Klaipėdoje, Vilka
viškyje, Ignalinoje, Elektrėnuo
se, Kaltinėnuose, Jonavos rajo
no Bukonyse. Tie skyriai — pra
džia Lietuvos katalikų Maltos 
ordino labdaros organizacijos. 
Jos pirmininku yra paskirtas 
vysk. J. Tunaitis, generaliniu 
sekretoriumi — žurnalo “Kata
likų pasaulis” vyr. red. A. Be- 
lickas. Labdaringų Vokietijos 
ir Lietuvos maltiečių pastan
gomis Vilniuje jau atidaryta 
pirmoji valgykla socialinės 
pagalbos reikalingiems žmo
nėms. Valgyklos atidaryman 
Šilalės rajono Kaltinėnų pa
rapijos klebonas kun. Petras 
Linkevičius autobusu atvežė

. BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrengimai ir pataisymai: .

Į * staliaus darbai * vidaus sienų Įdėjimas (drywall) 
/ * dažymas ♦ elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
/ įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary) 

' * kiemŲ sutvarkymas (landscaping)
----- * prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis. 

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

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.

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

būrį vaikų, giedojusių kalė
dines giesmes ir dainavusių 
lietuvių liaudies dainas. Val
gykloje nemokamus karštus pie
tus kasdien gaus pora šimtų ne
turtingų vilniečių, kurių sąra
šą parūpins kitos lietuvių lab
daros institucijos. Pagrindinis 
pietų patiekalas — tiršta daržo
vių ir mėsos sriuba. Maistas bus 
perkamas už Vokietijos katali
kų Maltos ordino paskirtas ir 
gautas aukas. Kitas valgyklos 
išlaidas padengs Lietuvos visuo
meninio maitinimo įmonė “Gin
taras” su privačiu verslininku 
A. Šakiniu. Socialinių virtuvių 
projektui Lietuvoje vadovauja 
Vokietijos katalikų Maltos or
dino įgaliotinis Rudy Guhl. Or
dinas labdaros srityje nesiri
boja tik neapmokamo maisto vir
tuvėmis ir valgyklomis. Jo pa
stangomis Jonavos rajone jau 
atidaryta speciali ligoninė ne
turtingiesiems, Vilkaviškyje — 
senelių namai.

VAIZBŪNAI TRAKŲ PILYJE
Vidas Rachlevičius “Lietu

vos ryto” skaitytojus supažindi
no su Vilniuje 1992 m. spalio 17 
d. surengtu turtingų vaizbūnų 
suvažiavimu ir jų baliumi Tra
kų pilyje. “Lietuvos” viešbučio 
konferencijų salėje įvykęs su
važiavimas buvo pavadintas 
nuosavybės saugos kongresu, 
o balius pilyje — “Kolumbo klu
bo” įsteigimo iškilmėmis. Kon
grese priimtame atsišaukime 
ginama teisė į nuosavybę, vers
lo ir prekybos laisvę, privačių 
įmonių steigimą. V. Rachlevi
čius cituoja atsišaukime patrio
tiškai skambančius žodžius: 
“Prisiminkime nepriklausomos 
Lietuvos devizą: tavo gerovė 
— tautos gerovė”. Kongrese da
lyvavo Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas K. Motieka. Grupę atstovų, 
jam atvežusių kongreso nutari
mus, priėmė pirm. V. Landsber
gis. Į “Kolumbo klubo” įsteigi
mą prožektoriais apšvieston 
Trakų pilin atvyko ir JAV am
basadorius D. Johnsonas, kal
bėjęs apie Amerikos atradimo 
penkių šimtų metų sukaktį ir 
tik dabar atrastą Trakų pilį. 
Klubo steigėjai turėjo nario 
ženklus — ant masyvios sidab
ro grandinėlės pakabintus 60 
gramų sveriančius gryno sidab
ro medalionus su iškaltu rite
rio šalmu. Atvykstančiuosius 
pasitikdavo riteriai, “Trimito” 
orkestras fanfaromis, jų pavar
des ir firmų pavadinimus pa
skelbdavo senovinius drabu
žius dėvintis ceremonijos va
dovas. Riterių mūšio programą 
atliko iš Kijevo pasikviesta 
kaskadininkais vadinamų ak
robatų grupė, laimėjusi Euro
poj surengtus riterių turnyrus. 
Didžiojoje pilies menėje gro
jo senovinės muzikos ansamb
lis “Banchetto musicale”. Ten 
už JAV dolerius varžytinėse 
buvo galima nusipirkti gra
žiausių gėlių puokščių ir netgi 
tūkstančius kainuojančių pa
puošalų. Pasak “Lietuvos ryto” 
atstovo V. Rachlevičiaus, už 
solidžią kainą buvo įsigytas 
Hollywoodo filmų aktoriaus A. 
Schwarzeneggerio dantų šepe
tukas, o vienas kavalierius 
savo damai už 100 dolerių nu
pirko net ir italų kilmės estra
dinės dainininkės Madonnos 
kojines. V. Kst.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

1000 dienų nuo nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mo suėjo gruodžio 5 d. Tai pa
skelbė laikinai einantis seimo 
pirmininko pareigas Č. Juršė
nas.

Iki gruodžio 15 d. turėtų iš
eiti paskutinis Rusijos kareivis 
iš Šiaurės miestelio (66,5 ha, 
278 pastatai). Tebėra 107 divizi
jos štabas, dalis karių, bet ka
rinės technikos jau nebeliko. 
Divizijos vado V. Frolovo nuo
mone, nesusipratimų, išvedant 
kariuomenę iš Vilniaus, netu
rėtų būti. Šiaurės miestelį ins
pektavę Lietuvos pareigūnai 
pripažino, kad miestelis yra 
vienas iš tvarkingiausiai per
duodamų kariškių objektų.

A. Brazauskas priėmė L. Ma- 
jorovą. Susitikime su Šiaurės 
Vakarų grupės vadu generolu 
pulkininku L. Majorovu, pa
sveikinusiu A. Brazauską, pra
dėjusį laikinai eiti preziden
to pareigas, buvo aptarti armi
jos išvedimo iš Lietuvos rei
kalai.

Rusijos federacijos ambasa
dorius Lietuvoje paskirtas Ni
kolajus Obertyševas; jį priėmė 
laikinai einantis prezidento 
pareigas A. Brazauskas.

“Žydų padėtis iš esmės page
rėjo”: įstatymai numato vieno
das visų tautybių piliečių ir gy
ventojų teises, oficialiai pri
pažinta žydų diaspora, atkur
tos jos organizacijos, muzie
jus, “Makabi” sporto klubai, 
vaikų darželis ir mokykla, vėl 
leidžiamas laikraštis “Jeruša- 
lajim d’Lita”, transliuojama 
radijo laida jidiš kalba, ypač 
rūpinamasi žydų žudynių vie
tomis ir kapinėmis. Tačiau žy
dų bendruomenės tarybos krei
pimesi nusiskundžiama dėl kai 
kurių antisemitinio pobūdžio 
publikacijų, kai kurių parei
gūnų pasisakymų, siekiančių 
žydų tautai “suversti kolek
tyvinę atsakomybę už sovietų 
režimo įvedimą Lietuvoje 1940 
m. ir taip netiesiogiai pateisin
ti žydų genocidą 1941-1944 m.”

Lenkų spauda apie Lietuvą 
po rinkimų į Vilniaus ir Šal
čininkų rajonų tarybas: “Men
ka valstybėlė, pilna barbarų”; 
kol netapsime civilizuoti, mums 
“neturi būti vietos Europoje”. 
Bet “Žečpospolita“, išnagrinė
jusi rinkimus, kaltino Lietu
vos lenkus.

Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis

sveikina su šv. KALĖDOMIS 

ir NAUJAIS METAIS visus 
šokėjus, mokytojus, meninius 
lietuvių vienetus, organizaci
jas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 
visuomenę ir linki visiems 
ištvermės, jaunatviško 
džiaugsmo bei laimingos 
ateities _ _

O1'.

įį'-BL
... 3P £

laimingų 1993 metų

-f en rogučių šviežios vėžės 
Apšerkšniję mėlyni šilai - 
Nuostabi ramybė gaubia žemę 
Naktį šventą gieda angelų pulkai

GYVATARAS”, 
Hamilton, Ont.

proga sveikiname plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius 
bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir 

jų vadovus, linkėdami

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje
Krovininio sąstato nelaimė 

įvyko Lentvario-Vievio gele
žinkelio ruože, kur apvirto ke
turios cisternos su dyzeliniu 
kuru bei benzinu. Buvo užblo
kuotos dvi kelio juostos, nu
niokota 500 m bėgių, išversti 
elektros stulpai. Priežastys 
aiškinamos.

Japonijos imperatoriaus laiš
ką A. Brazauskui įteikė Horė 
Sugihara, sūnus ambasado
riaus, buvusio Lietuvoje prieš 
karą. Vizito tikslas - išsiaiš
kinti, kuo ir kaip Japonija ga
lėtų padėti Lietuvai.

Vilniuje - antroji labdarin
ga valgykla “Betanija”. Ją įsteig
ti buvusioje karinėje valgyk
loje prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios padėjo Maltos ordi
no Lietuvos tarnyba. Pašventi
no Vilniaus arkivyskupas A. J. 
Bačkis. Kol kas joje pietauja 
100, ateityje numatoma pamai
tinti 500 alkstančių. Pirmoji 
tokia valgykla yra Bazilijonų 
gatvėje.

“Kviečiu darniam darbui”. 
Tai A. Brazausko kreipima
sis po ankstesnės vyriausybės 
sprendimo nutraukti valstybės 
dotacijas mėsai ir pienui (stai
ga pakilo kaina net 200%). “Krei
piuosi ir įsakmiai kviečiu už
kirsti kelią tolesniam kainų ki
limui ir dar didesniam žmonių 
nuskurdinimui. Užtikrinu Lie
tuvos žmones, kad naujoji vy
riausybė imsis kuo skubiausių 
priemonių, siekdama ištaisyti 
savo pirmtakų klaidas (...). 
Šiandien man sunku kviesti 
Lietuvos žmones kantrybei. 
Apgailestaudamas turiu pasa
kyti, kad buvo žengta daug to
kių žingsnių, kurie baigia iš
sekinti kantrybę. Tačiau aki
vaizdu ir tai, kad ūkio krizę 
sugebėsime įveikti tik sutelk
tomis pastangomis. Kviečiu vi
sus tikėti Lietuvos ateitimi (...). 
Kviečiu darniam darbui.

Dekretas dėl Lietuvos res
publikos vyriausybės. Ją suda
ro šešiolika ministerių su port
feliais ir vienas be jo: Julius 
Veselka - ekonomikos, Leonas 
Ašmantas - energetikos, Eduar
das Vilkelis - finansų, Audrius 

Butkevičius - krašto apsaugos, 
Dainius Trinkūnas - kultūros 
ir švietimo, Jonas Klimas-miš
kų ūkio, Albertas Sinevičius - 
pramonės ir prekybos, Gintau
tas Žintelis - ryšių ir informa
tikos, Teodoras Medaiskis - so
cialinės apsaugos, Algirdas 
Vapšys - statybos ir urbanisti
kos, Jonas Biržiškis - susisie
kimo, Vytautas Kriauza - svei
katos apsaugos, Jonas Prapies
tis - teisingumo, Povilas Gylys
— užsienio reikalų, Romas 
Vaitekūnas - vidaus reikalų, 
Rimantas Karazija - žemės 
ūkio, Algimantas Matulevičius
- savivaldybių reikalų (min. 
be portfelio).

Paskirtas nacionalinės pre
mijos. 1992 m. laureatai: dai
lininkas Valentinas Antanavi
čius, rašytojas Kazys Bradū- 
nas, dailėtyrininkas Vladas 
Drėma, pianistas Petras Ge
niušas, filosofas Arvydas Šlio
geris. G. Gustaitė

TVaujųjų metų 
švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus 
Kanadoje bei Amerikoje 
sveikina - Ona ir Andrius Petrašiūnai, 

London, Ont.

Po Tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga 
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai 
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai.

(Bernardas Brazdžionis)

Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų progą

(Vaiką vyresnioji grupė)

Tautų likimo Viešpatie, tu saugai 
Ir žemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus, 
Po tavo stogu jos kaip kedro medis auga, 
Ir ant bedugnių drųsiai stato sau namus.

sveikiname savo rėmėjus, geradarius, meninius vienetus, 
lietuviškas organizacijas ir visus lietuvius plačiame pasaulyje



Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

savo gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

1993-ųjų metų -
Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras $£ 

ir mama Karasiejai

♦
proga *

Sveikiname 
visus lietuvius 
Jėzaus Kristaus 
gimimo proga. 
Kalėdų šventės 
teatneša tyro 
džiaugsmo ir 
Naujieji metai 
stiprybės bei 
vilties tikėjime —

Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai

Nuoširdžiai sveikiname su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais 
Punsko-Seinų-Suvalkų krašto išeiviją, visus 
pasaulio lietuvius, organizacijas ir visus mūsų 
rėmėjus - •

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio valdyba

ir pilnų džiaugsmo bei laimės

Naujas ministerių kabinetas
ELTOS žiniomis, laikinai 

einantis Lietuvos prezidento 
pareigas A. Brazauskas patvir
tino ministerio pirmininko 
Br. Lubio sudarytą vyriausy
bės sudėtį.

Iš senosios vyriausybės pa
siliko krašto apsaugos, miškų 
ūkio, ryšių ir informacijos, 
socialinės apsaugos, susisie
kimo bei energetikos ministe
rial (šeši iš 17 ministerių). 
Nauji ministerial:

Julius Veselka — ekonomi
kos ministeris, 49 metų, Vil
niaus universiteto docentas, 
dirbęs ekonomikos ministeri
joje, LDDP narys.

Eduardas Vilkelis — finan
sų ministeris, 39 metų, dirbęs 
valstybės kontrolieraus pa
vaduotoju, 1991 m. pasitraukęs 
iš šių pareigų. Paskutiniu lai
ku darbavosi akcinėje bendro
vėje.

Dainius Trinkūnas — kultū
ros ir švietimo ministeris, 60 
metų, 1988-1990 m. buvo kultū
ros ministerių. Iš profesijos 
pianistas, koncertavęs sovietų 
respublikose, Vakarų Europo
je ir Amerikoje. Sakoma, į mi
nisterių kabinetą pakviestas 
paskutiniomis valandomis, at 
sisakius kitiems kandidatams.

Albertas Sinevičius — pra
monės ir prekybos ministeris. 
Šias pareigas ėjo K. Prunskie
nės vyriausybėje. Atsistatydi
nęs vadovavo Lietuvos biržai. 
Anksčiau buvo sovietinės Lie
tuvos lengvosios pramonės mi
nisterio pavaduotojas.

Algirdas Vapšys — statybos 
ir urbanistikos ministeris, 
59 metų, miesto ūkio ir staty
bos specialistas, ilgą laiką 
vadovavęs gamykloms. Nuo 
1980 m. buvo sovietinės Lie
tuvos statybos ministerio pa
vaduotojas.

Vytautas Kriauza — sveika
tos ministeris, 37 metų, dirbo 
kaip Kauno klinikų direkto
riaus pavaduotojas, trumpai 
buvo ir sveikatos apsaugos 
ministerio pavaduotojas.

Jonas Prapiestis — teisin
gumo ministeris, 40 metų, tei
sininkas, Vilniaus* universi
teto katedros vedėjas. Kartu 
su kitais parengė Lietuvos 
konstituciją.

Povilas Gylys — užsienio 
reikalų ministeris, 44 metų, 
Vilniaus universiteto ekono
mikos profesorius, LDDP na
rys. Ekonominiams reikalams 
vyriausybėje numatyta pirme
nybė, todėl esą šioms parei
goms paskirtas ekonomistas.

Romas Vaitekūnas — vi
daus reikalų ministeris, 49 
metų, iki šiol buvęs Šiaulių po
licijos vyriausias komisaras.

Rimantas Karazija — žemės 
ūkio ministeris, daug metų 
vadovavęs Veterinarijos aka
demijai Kaune, LDDP narys.

Algimantas Matulevičius —

joje, Maskva viešai skundžiasi, 
kad negalinti išvesti savo ka
riuomenės, nes reikia apsau
goti rusų mažumos teises. Tam 
pavartojama ir vakarietiška 
spauda. Pasak latvių šaltinių, 
neatsitiktinai atsiradęs “Life” 
žurnale straipsnis, nukreiptas 
prieš Latviją.

Priekabinga propaganda vyk
doma ir diplomatiniu būdu. 
Rusijos atstovas prie Jungti
nių Tautų beveik įtikinęs šios 
organizacijos pareigūnus, kad 
būtų sekamas Latvijos vyriau
sybės elgesys mažumų atžvil
giu.

Latvijos misijos prie Jungti
nių Tautų žiniomis, Latvijos 
prezidentas A. Gorbunovs 
kreipėsi į Jungtinių Tautų or
ganizaciją, prašydamas atsiųs
ti į jo kraštą misiją, kuri iš
tirtų Rusijos kaltinimus.

Ši misija, ištyrusi būklę Lat
vijoje, pateikia šią informa
ciją:

Latvija išgyvena pereinamą
jį laikotarpį, kai vyriausybei 
reikia atsižvelgti į sovietų pa
darytus nusižengimus ir netei
sybes nuo 1940 iki 1990 metų. 
Tai sukelia rūpestį mažumoms 
— kokia jų ateitis šiame kraš
te. Bet visa tai nekyla iš žmo
gaus teisių pažeidimo.

Misija nerado Latvijoje fak
tų, kurie rodytų, kad šiame 
krašte vykdomas sistematiš- 
kas žmogaus teisių pažeidi
mas. Jei pasitaiko atskirų in
cidentų, tai jie nesusiję su 
jokia diskriminacine politi
ka. Tokie prasižengimai gali 
būti greitai atitaisomi. Dar 
pranešime pabrėžiama, kad 
mažumų žmonės nėra masiš
kai atleidžiami iš darbų, nė
ra išskirti iš švietimo siste
mos, nevaromi iš butų.

Misija didelį dėmesį skyrė 
rusų kariuomenės išvedimo 
klausimui.

Dar neatgavo savų namų
Daugiau kaip prieš viene

rius metus Lietuvos vyriausy
bė savo potvarkiu Vilniaus ar
kivyskupijai grąžino Vyskupų 
rūmus Šventaragio gatvėje. 
Tuose rūmuose yra įsikūrusi 
“Respublikos’’ redakcija, kuri 
užsispyrusiai nenori palikti 
rūmų, aiškindamas!, kad jai 
siūlomos patalpos nėra pa
kankamos. Pakartotinai arkiv. 
Audrius Bačkis rašė raštus 
vyriausybei, kad pastaroji 
sutvarkytų nemalonų klausi
mą.

Pasak laikraščio “Apžvalga” 
1992. XI. 20-26, arkivyskupas 
dar vis laukia vyriausybės at
sakymo ir į šį rugsėjo 18 d. ra
šytą laišką:

“1991 m. gegužės. 18 d. po
tvarkiu Nr. 315 p Lietuvos Res
publikos Vyriausybė grąžino 
Vilniaus arkivyskupijos kuri
jai Vyskupų rūmus Šventara
gio gatvėje, kuriuose yra įsi
kūrusi “Respublikos” laikraš-

nėje neįmanoma prisiprašyti, 
kad pagaliau būtų įvykdytas 
Vyriausybės potvarkis ir su
grąžintas gyvybiškai reikalin
gas pastatas.

Maloniai prašau gerbiamą 
Premjerą atsakyti man raštu, 
kas daroma šiuo reikalu ir ka
da mes galėsime persikelti į 
savo namus?”

Pasiruošta priimti mazutą
Klaipėdos uostas, kaip skel

bia Klaipėdos valstybinės naf
tos bendrovės technikos direk
torius P. Mulskis, gali priimti 
ir supilti į geležinkelio cister
nas sunkųjį mazutą, reikalin
gą katilinėms ir elektrinėms 
kūrenti. Kuro perpylimas iš 
laivo į cisternas bus automa
tiškai valdomas iš centrinės 
vietos. Per parą galima per
pumpuoti 10 tūkst. tonų mazu
to. Per metus tikimasi apdo
roti maždaug 3 mil. tonų kuro.

Signatarų įstatymo projektas
“Signataras yra tas, kuris 

balsavo už Kovo 11-sios aktą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės” — rašoma įstatymo pro
jekte, kaip pranešama “Lie
tuvos ryte”. Dokumentą ren
gia buvęs Aukščiausiosios 
tarybos seniūnas E. Gentvi
las. Naujame projekte signa
tarams ir vyriausybės na
riams nenumatomos medžiagi
nės lengvatos. Pagal anksty
vesnį N. Rasimavičiaus pa
rengtą projektą, buvę parla
mento nariai ir ministerial 
būtų gavę 248 tūkst. talonų.

V. Čepaičio ir J. Minkevi
čiaus, kurie neteko Aukščiau
siosios tarybos mandatų, atve
jį, ar jie verti signatarų vardo, 
spręs seimas.

Signatarai turės teisę be 
leidimo įeiti į seimo rūmus 
ir stebėti posėdžius. Jiems 
bus įteikti signatarų pažymė
jimai ir ženkleliai. Jiems taip
gi paliekami diplomatiniai 
Lietuvos pasai, kurie kas pen- 
keri metai atnaujinami.

Atskiru vyriausybės aktu, 
mirę signatarai bus laidoja
mi valstybės lėšomis.

Tarnybiniai ginklai
Lietuvos vyriausybė priėmė 

nutarimą, kad nuo šiol ginklus 
nešioti galės ne tik prokura
tūros, valstybės kontrolės, ap
linkos apsaugos, muitinės ži
nybų darbuotojai, bet ir Lietu
vos ginklų fondo, radijo, tele
vizijos, bankų, geodezijos, 
geologijos tarnybų bei atitin
kamų tarybų pareigas einantys 
darbuotojai.

Dar norėtų apsiginkluoti ko
mercinių bankų valdytojai, 
tarybų pirmininkai. Visi to
kie prašymai atmetami — lei
dimai išduodami tik bankų ap
saugos darbuotojams. Tarny
binių ginklų — pistoletų, re
volverių, automatų ir kitų iš
duota 2800 vienetų. J.A.
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Bubulių šeima
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Eugenija, Margarita ir Leonas Klevai

S Džiugių šv. Kalėdų ir 
S sėkmingų Naujų metų 

visiems giminėms, draugams ir 
į$. pažįstamiems linki -

proga sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių 
bei laimingų 
Naujų metų -

O. P. Polgrimai

**JIZ/FA/.£ZXlL 
ir 

laimingų bei sėkmingų

Naujų metų 
linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

KALĖDVJ

bSF.

:ff. 1993 metų linkime - #•

n: Angelė ir Bronius Stankaičiai &
$ yjjy Peterson, JAV

g TAUTOS FONDAS 
sveikina

Sv. Kaiėcfy ir 
g Naujųjų 1993-jų metų 
įjj proga visus aukotojus, jų šei- 
££ mos narius bei organizacijų vei- 

kėjus, kurie visuomet tikėjo ir 
stipriai rėmė Lietuvos prisikė- 
limo pastangas ir aukojo Lietu- 
vos laisvinimo darbams įgyven- 
dinti; visus tuos, kurie supranta 
sunkią Lietuvos padėtį ir iš nau- 
jo ryžtasi aukoti bei pasiaukoti 
tikros Lietuvos nepriklausomy- 
bės įtvirtinimo darbams tęsti.
Ne Lietuvos valdžiai reikia para

ks; mos - lietuvių tauta siekia mū-
sų dosnios pagalbos. •••••

įg Skirkime 1993 metus Lietuvos - demokratinės valstybės
atstatymui. Remkime savo darbais ir lėšomis per Tautos 'ZŽ.

'*» fondą. •—

ministeris be portfelio savi
valdybių reikalams, 44 metų, 
buvęs komjaunimo organizaci
jos vadovas Vilniuje, dirbęs 
įmonių direktoriumi, pasta
ruoju laiku — Lietuvos pra
monininkų organizacijos pir
mininkas.

Greitu laiku ministeris pir
mininkas Br. Lubys pateiks sa
vo vyriausybės programą sei
mui. Patvirtinus programą, 
ministerial bus prisiekdinti 
ir galės pradėti darbą. Br. Lu
bys sutiko vadovauti vyriau
sybei iki bus išrinktas Lie
tuvos prezidentas.

Nepažeidžiamos žmogaus teisės
Kad galėtų pasilikti rusų 

kariuomenės daliniai Latvi-

čio redakcija.
Nuo to laiko daug kartų krei

pėmės į Vyriausybę, prašydami 
iškeldinti minėtą redakciją 
iš mūsų patalpų.

Nežiūrint to, kad šiuo me
tu du Vilniaus vyskupai gy
vena Šv. Mikalojaus parapi
jos klebonijoje, kur turi dirbti 
visa Vilniaus arkivyskupijos 
kurija, mes turime kuo sku
biau įkurti Popiežiaus kelio
nės į Lietuvą rengimo komite
tą. Be to, iki Popiežiaus atvy
kimo liko vienuolika mėnesių. 
Jei namai iki to laiko nebus 
įrengti, Vilniaus arkivysku
pas negalės jo priimti.

Visos Lietuvos vyskupijos 
yra atgaviusios savo kurijų 
patalpas, tik Lietuvos sosti-

Netiesa apie vyskupą

Tautos fondo vadovybė S-

Ryšium su Lietuvos seimo 
rinkimais ir Lietuvos demokra
tinės darbo partijos laimėjimu 
atstovų daugumos išeivijoje 
pasklido žinia, kad Kaišiado
rių vyskupas balsavęs už komu
nistinę A. Brazausko partiją ir 
kitus raginęs tai daryti. Patir
ta, kad šis gandas pasklido re
miantis “Draugo” 1992.XI.19 
vedamuoju “Ir pasikeitimai 
abiejose pusėse”, pasirašytu 
raidėmis RKV. Ten parašyta: 
“Senam pensininkui jau per 
brangu kitur keltis, tai taip ir 
vargsta vyresnioji mūsų karta 
šiame pasikeitusiame Ameri
kos gerovės klimate. O Lietu
von grįžti vis dar kiek baugina. 
Ypač kai ateina žinios, kad net 
Kaišiadorių vyskupas balsavo

ir vėl ragina parapijiečius bal
suoti už Brazauską, o ne už po
ną Landsbergį”.

Pasiteiravus telefonu pas 
Kaišiadorių vyskupą J. Matu
laitį 1992.XII.7 apie šią pa
skleistą žinią, gautas atsaky
mas: “Tai nesąmonė. Jokios 
agitacijos nebuvo”. Vyskupas 
išreiškė savo nusistebėjimą 
tokios neteisingos, jį kompro
mituojančios žinios skleidimu. 
Jo pozicija 1992 m. seimo rin
kimų klausimu nesiskyrė nuo 
kitų Lietuvos vyskupų laikyse
nos, išreikštos ganytojiniame 
laiške, kuriame tikintieji bu
vo skatinami balsuoti už dorus, 
tinkamus kandidatus į seimą, 
nenurodant nei paskirų kandi
datų, nei partijų bei grupių. Inf.

švenčių ir sėkmės 
pilnų naujų metų 
giminėms, draugams ir pažįstamiems linki —

Viktoras ir Teresė Gražuliai 
Marija Andrulevičienė

jjveikinu su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdama visiems geros 
nuotaikos, sveikatos 
bei sėkmės naujuose 
metuose -

Marija Mickevičienė,
Vienna, Ont.

šventų
Kalėdų

Linksminkimės 
ir džiaukimės, 
Dievui garbę 
duodami 
giedokime. . .

Linksmų

Dievo 
palaimos, 
meilės ir 
ramybės

n namams Įjnki dainos vienetas “Sutartinė”:
Paulius Bukauskas, Dana Pargauskaitė, Audra Puzerytė, 
Aras Nausėdas, vadovė Nijolė Benotienė, Daina Gurklytė, 
Zita Gurklytė, Gintaras Karasiejus
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Kauno technologijos universiteto rektorius prof. KĘSTUTIS KRIŠČIŪ
NAS ir kun. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS sukaktuvinėje šventėje 1992.- 
XI.5. Pastarasis pašventino naują universiteto vėliavą su įrašu: 
“Mokslas, išradingumas, dora” Nuotr. E. Katino

Iškilmės technologijos universitete 
Kauno technologijos universiteto 70 metų sukaktis ir naujos linkmės 

pradžia. Demokratiškai išrinktas rektorius. Dešimt 
tūkstančių studentų - būsimų inžinierių

Mokslinėje konferencijoje Vilniuje

J. V. DANYS

Kauno muzikinio teatro sa
lėje 1992.XI.5 įvyko didelės 
Kauno technologijos universi
teto (KTU) iškilmės. Prieš 70 
metų Kaune įsteigtame Lietu
vos (vėliau pavadintame Vy
tauto Didžiojo) universitete 
pradėjo veikti technikos fakul
tetas, ruošiantis įvairių spe
cialybių inžinierius nepri
klausomybę iškovojusiai Lie
tuvai. Karo įvykiai, sovietų ir 
vokiečių okupacijos paveikė 
Lietuvos technikos mokslų rai
dą. 1951 m. pagal sovietinius 
pertvarkymus Kaune universi
teto neliko, technikos mokslų 
fakultetai pertvarkyti į Kauno 
politechnikos institutą (KPT) 
pagal sovietinės sistemos mo
delį.

Atgimimui Lietuvoje prasi
dėjus, grįžta į universiteti
nę struktūrą. Dabar studijos 
tvarkomos pagal Vakarų uni
versitetų modelius. Techno
logijos universitetas turi maž
daug 10.000 klausytojų. Su fi
lialais Šiauliuose ir Panevė
žyje jis yra savo didumu ant
ras Lietuvos universitetas (Vil
niaus universitetas turi apie 
16.000 klausytojų) ir apima tik 
technikos mokslus. Humanita
riniams mokslams įsteigtas at
skiras Vytauto Didžiojo uni
versitetas.

Nauja universiteto vėliava
Naują institucijos kryptį 

išreiškia ir nauja vėliava su 
įrašu: “SCIENTA, INGENIUM, 
VIRTUS” (Mokslas, išradingu
mas, dora). Vėliavą pašventi
nęs kun. Ričardas Mikutavi
čius, Šv. Mykolo arkangelo Įgu
los šventovės rektorius, savo 
kalboje linkėjo, kad ši vėliava 
taptų akademinės vienybės, 
universitetinės šeimos garbės 
ženklu ... Kad būtų humanis
tinių, altruistinių, krikščio
niškų nuostatų įkvėpėja .. . 
Kad būtų puoselėjama diskusi
jų ir įdėjų tolerancija.

Vienas seniausių KTU profe
sorių Algirdas Matukonis, dar 
Vytauto Didžiojo universiteto 
auklėtinis ir pradėjęs univer
sitete dėstyti 1944 m., apžvelgė 
aukštojo technikos mokslo ir 
KPI Lietuvoje 70 metų vingiuo
tą raidą iki vėl sugrįžta į uni
versiteto statusą.

KTU senato pirmininkas 
prof. Antanas Žiliukas nuro
dė universiteto pareigą ruoš
ti Lietuvai kūrybingus inži
nierius ir mokslo darbuotojus.

KTU rektorius prof. Kęstutis 
Kriščiūnas kalbėjo apie buvu-

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

šio politechnikos instituto nos
talgišką ilgesį savo universi
tetinių šaknų (išaugusių nepri
klausomoje Lietuvoje). Po dau
gelio metų grąžinus universi
tetinį statusą, įvyko pirmieji 
demokratiniai rektoriaus rin
kimai, priimtas naujas KTU 
statutas, įpareigojantis nuo
širdžiai dirbant laikytis pa
grindinių universalinės uni
versitetinės chartos princi
pų... ginti akademinę laisvę 
ir autonomiją, atgaivinti 
demokratines universitetinės 
veiklos tradicijas.

Rektoriaus įvesdinimas
Pagal naują KTU statutą 

prof. K. Kriščiūnas rektoriu
mi buvo išrinktas jau daugiau 
kaip prieš pusę metų, bet įve
dimas į pareigas atliktas šių 
iškilmių metu. Laikantis aka
deminių tradicijų, jis buvo ap
vilktas specialia rektoriaus 
mantija, įteiktos universiteto 
vadovo pareigas reiškiančios 
regalijos. Pabrėždami istori
nius ryšius su Vytauto Didžio
jo universitetu, tai atliko buvę 
auklėtiniai nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Svečiai ir sveikinimai
Lietuvos respublikos vy

riausybės vardu sveikino mi- 
nisteris prof. L. Kadžiulis, 
Lietuvos ir Baltijos 52-jų uni
versitetų vardu prof. R. Pavi
lionis, Vilniaus universiteto 
rektorius, Mokslų akademijos 
prezidentas prof. B. Juodeika, 
Kauno miesto meras Ariman
tas Račkauskas, Pasaulio lie
tuvių bendruomenės atstovas 
(Vilniuje) dr. Petras Lukoše
vičius ir neseniai įsikūrusios 
KTU absolventų sąjungos pir
mininkas prof. V. Židonis.

Iškilmėse dalyvavo JAV, Ita
lijos, Prancūzijos, D. Britani
jos ambasadoriai Lietuvoje, 
Vokietijos ambasados atsto
vas perdavė sveikinimus. Da
nijos Technikos universite
to prorektorius prof. Tjell 
Chritensen linkėjo ... kad kuo 
daugiau bičiulystės tiltų nu
sitiestų tarp šių dviejų uni
versitetų, ir taip pat kad KTU 
veiktų plačiai atvertomis duri
mis į pasaulį.

KTU jau turi ryšius su Skan
dinavijos ir kitų Europos kraš
tų universitetais ir stengiasi 
ryšius plėsti.

Kauno politechnikos institu
to reikšmė Lietuvai buvo dide
lė, nes 70% technikos ir pramo
nės srityse dirbančių inžinie
rių yra jo auklėtiniai. Persi
tvarkiusio pagal Vakarų uni
versitetų pavyzdžius Kauno 
technologijos universiteto 
reikšmė Lietuvai ir liks di
delė.

(Iš dalies pasinaudota “Kauno 
dienos” 1992.XI.7 informacija)

GENOVAITĖ BIJŪNIENĖ

1992 m. vasarą besidarbuo
jant Vilniaus universitetuose 
įvyko daug renginių. Vienas jų 
- mokslinė konferencija, skir
ta lietuvių tautos bei baltų pra
eičiai. Jai pirmininkavo Anta
nas Gudelis. Trumpą sveikini
mo kalbą pasakė Kultūros ir 
švietimo ministerio pavaduo
tojas Kornelijus Platelis. Jo
nas Trinkūnas - baltų konfe
rencijų iniciatorius pabrėžė, 
kad mes dabar gyvename įdo
mų bendros baltų žemės laiko
tarpį, kai reikalingas susitel
kimas. Tos tautos turėtų bur
tis ir bendram kūrybiniam dar
bui, konferencijoms. Siūlė, kad 
ši konferencija būtų tokia 
bendra pradžia. Gediminas 
valdė Lietuvą, bet buvo tinka
mas visoms tautoms, tai tebū
nie Gedimino vardas kaip sim
bolis.

Profesorių mintys
Iš profesorių kalbų ryškėjo 

mintys ir pasididžiavimas, kad 
mūsų protėviai sugebėjo išlai
kyti indoeuropietišką kultū
rą, papročius ir kalbą, net mū
sų mokslinė istoriografija nu
spalvinta mitologija. Mūsų ku
nigaikščių valdymo laikais vy
ravo didelis kultūrų ir religi
jų tolerantiškumas, kuris at
eina iš senosios indoeuropie
tiškos kultūros. Ištisus 50 me
tų mums buvo uždrausta apie 
tai kalbėti. Mumyse išugdė ne
pilnavertiškumo jausmą. Ant
ra kliūtis - kiekvienas moksli
ninkas pasiėmė atskirus kultū
ros faktus tyrinėti, bet dabar 
ateina metas užsiimti bendra- 
baltiškos kultūros tyrinėji
mais.

Prof. Mažiulis kalbėjo apie 
lietuvių, latvių ir prūsų kal
bų giminingumą. Lietuvių ir 
latvių kalbos gerokai skiria
si nuo prūsų kalbos. Prūsų kal
ba yra artimesnė latvių kalbai. 
Slavai - tai baltų prokalbės 
dalis, kuri paskui paveikė bal
tus. Prof. Toporovas gvildeno 
tą klausimą. Prof. Zigmas Zin
kevičius kalbėjo apie baltus ir 
slavus.

Vaišės
Pietų pertraukos metu vi

si paskaitininkai ir kai kurie 
svečiai (jų tarpe ir aš, nes bu
vau vienintelė iš užjūrio) buvo 
pakviesti pietų į gretimą pasta
tą - Mokslininkų kavinę. Jau
nas padavėjas vikriai visiems 
išnešiojo skanius pietus, ku
rių pagrindinis patiekalas bu
vo cepelinai su padažu. Kai no
rėjau užsimokėti, man buvo pa
sakyta, kad pietūs nemokamai. 
Aš nustebau, kad ekonomikai 
esant tokioje varganoje būk
lėje, rengėjai dar sugeba su
organizuoti ir pamaitinti kon
ferencijos paskaitininkus bei 
svečius, tuo tarpu pas mus kon
ferencijose patys apsimoka sau 
už pietus.

Ateities projektai
Po pietų pertraukos kalbėjo 

Gediminas Ilgūnas, Aurimas 
Taurantas, istorikas Romas 
Batūra. Buvo įdomu paklausyti 
R. Batūros pasakojimo apie 
Vilniaus būsimų paminklų 
projektą. Pradedant nuo Ge
dimino kalno ir žemutinės pi
lies - labai svarbus Vilniaus 
pilių regionas. Jis buvo sunio
kotas. Dabar jis atstatomas, 
atkuriamas mindauginio regio
no išsidėstymas. Vyksta Min
daugo pilies tyrinėjimai rūmų 
teritorijoje. Vilniaus pilių re
gionas ypatingas, nes čia buvo 
kadaise sakralinis baltų cent

ras. Tarp istorinės Lietuvos ir 
dabartinės Gedimino gatvės 
yra jungianti gija iki Aukš
čiausios tarybos, Neries vin
gio, Vingio parko. Mūsų parei
ga - atstatyti tautos dvasią. 
Lukiškių aikštė turėtų būti Ne
žinomo kareivio kapo vieta, su
piltas aukštesnis kapas. Stovė
tų keturi sargybiniai. Tai bū
tų simbolinis įamžinimas-tau- 
tos kančių ir vilčių muziejus. 
Reikėtų išvesti plačius laiptus 
į (Tauro) kalną ir viršūnėje pa
daryti tautos stiprybės aukurą. 
Išeivijos architektas Arbas-Ar- 
bačiauskas suprojektavo aukš
tą paminklą. Lietuva gali tu
rėti senąjį baltų kultūros is
torijos lopšį, kaip Roma - alto
rių. Didelis statinys galėtų 
būti salė, vėliavos, Čiurlio
nio vizijos - baltų sakralinė 
vieta. Tautos namai su savo vi- 
suomeninine veikla. Restau
ruoti Profsąjungų rūmai.

Pirmiausia reikia sutvarky
ti pilių regioną, neneigiant 
Mindaugo vardo. Jis taip pat 
turėtų būtį įamžintas - tai Lie
tuvos valstybingumo įamžini
mas. Pakraštyje ir Vytautas su 
Jogaila turėtų rasti savo vie
tą. Kreivojo kalno slėnyje tu
rėtų baltų dvasią išreikšti 
kanklininko-žynio skulptūra.

Pasibaigus paskaitų ciklui, 
visi rinkosi atokiau nuo rūmų, 
prie aukuro, kur jau laukė bū
relis gediminaičių. Ugnį už
degė archeologas Sigitas Lasa- 
vickas, o etnografinis ansamb
lis “Jorė” pagrojo ir padainavo 
Gedimino dienų progai skirtų 
dainų.

Kultūros fondo užmojai
Buvau pakviesta ir dar į vie

ną įdomų renginį - Lietuvos 
kultūros fondo (LKF) priėmi
mą rugsėjo 29 d. LKF yra nevy
riausybinė organizacija. Ji 
įsteigta 1987 m. Jos tikslas - 
gaivinti lietuvių kalbą ir kul
tūrą. Organizacijoje iš viso 
34 nariai. LKF direktorius - 
Jurgis Dvarionas, sekretorė - 
Eugenija Andriulienė. Buvo 
kviesti kultūros atašės iš dip
lomatinių užsienio atstovybių. 
Dalyvavo Vokietijos, Danijos 
ir kt. atašės, pora reporterių 
iš televizijos, Leopoldas Dig- 
rys - vargonų muzikos specia
listas, Dalia Kutraitė - tele
vizijos režisierė, sugrąžinusi 
ne vieną išeivį į Lietuvą, Ha
lina Kobeckaitė - karaime, 
Tautybių departamento prie 
Lietuvos vyriausybės direk
torė, krikščioniško jaunimo 
centro kūrėjas - universite
to studentas ir kit.

Pradžioje buvo kukli progra
mėlė: du mokiniai fleitistai 
ir mažylė smuikininkė, o jos 
mamytė pagrojo klavesinu. Pa
grindinė pranešėja buvo Peda
goginio universiteto anglų kal
bos dėstyoja Irena Kubilienė. 
Tai labai aktyvi LKF narė, Lie
tuvos knygnešio draugijos pir
mininkė Gos senelis buvo knyg
nešys), laikraščio “Krivūlė” re
daktorė. Ji pranešimą padarė 
anglų ir lietuvių kalbomis. Bu
vo paminėtos kelios Fondo 
programos: etninė ir tautinės 
savigarbos, t.y. tautos pamink
lų atstatymas. Buvo minimas 
Algirdas Kerelis iš JAV archi
tektų sąjungos, kuris pažadė
jęs atstatyti vieną Medininkų 
pilies bokštą. Nacionalinės 
vilties programa remia ir pa
laiko jaunuosius talentus.

Totorius Mensaidas Baire- 
ševskis kalbėjo apie didelę 
Krymo totorių sukaktį 1997 m. 
Totorių Lietuvoje esama 5,000,

o karaimų - 283. Vytautas Di
dysis esąs jų tėvas. 1558 m. 
jiems buvo pastatyta mečetė, o 
1997 m. bus pastatytas Vytau
tui Didžiajam paminklas. Visi 
Vytautai susibūrė į draugiją 
ir renka paminklui pinigus. Vi
da Dautartienė - jaunųjų ta
lentų globėja rengia loterijas 
ir telkia lėšas.

LKF dalyvauja ir UNESCO 
programoje “Nauji veidai” 
(The New Faces), palaiko ryšį 
su Jolantos Vaičaitytės “The 
Baltic House” Paryžiuje. Ji su
organizavusi chorelį, dainuo
jantį sanskrito kalba. LKF pa
laiko ryšius ir su Olandijos 
sanskrito grupe.

Priėmimo vaišių metu prie 
šampano ir užkandėlių vyko as
meniniai pokalbiai, mezgėsi 
pažintys, buvo filmuojami da
lyviai. Aparatūrą - du televi
zorius, filmavimo aparatą ir 
ekraną Fondui padovanojo An
tanas Mikalajūnas iš Los An
geles.

Su kitataučiais
Į abu Vilniaus universitetus 

ir kitas aukštąsias mokyklas at
silanko profesorių iš užsienio 
šalių su įvairiais bendradar
biavimo ar pagalbos tikslais. 
Viena tokių buvo profesorė 
Shirley Haley-James iš JAV 
(Atlanta, Georgia) su savo vy
ru, elektronikos specialistu, 
kurie siuntė žodynus, mokyk
linius vadovėlius, daugintu- 
vus, popierių ir kt. Su jais ir 
anglų k. katedros vedėja Izol
da Geniene bei dar vienu dės
tytoju teko praleisti ištisą sa
vaitgalį lankantis muziejuose, 
teatruose, dailės - gintaro par
duotuvėse, restoranuose. Ve
dėja net pakvietė visus pas sa
ve pietų. Lietuviškas vaišingu
mas ir nuoširdumas svečių ne
liko nepastebėtas.

Tas mėnuo Vilniuje prabėgo 
labai greitai. Išsivežiau daug 
gražių ir šiltų įspūdžių. Abie
jų Vilniaus universitetų anglų 
k. katedros suruošė gražias iš
leistuves ir su dovanomis iš
leido iki sekančių metų.

Lietuvos kultūros fondo priėmime Vilniuje grupė dalyvių
Nuotr. G. Bijūnienės

Dainų šventė Vilniuje
Informacinis pranešimas

1994 m. liepos 7-10 d.d. Vil
niuje vyks Lietuvos dainų šven
tė. į šią sukaktuvinę šventę (70 
metų nuo pirmosios dainų 
šventės 1924 m. Kaune) yra pa
kviesti ir išeivijos chorai, dai
nos vienetai, šokių ansambliai.

Toronte yra sudarytas išei
vijos organizacinis komitetas, 
kuriam pirmininkauja Juozas 
Karasiejus. Į šį komitetą įeina

Vilniaus radijas praneša
Torontietė Alė Stepaitienė gavo 

laišką iš Vilniaus radijo tarnybos, 
kuriame aiškėja pastangos gauti 
galingesnius siųstuvus, kad galėtų 
girdėti ir šiaurinė Amerikos že
myno dalis. Čia spausdinamas laiš
kas ištisai. RED.

Siunčiu jums trumpą faksą, 
kuriuo noriu padėkoti už rū
pestį Vilniaus radiju ir infor
maciją, kuri mums labai nau
dinga. Maža to, iš jūsų praneši
mų puikiai matome, kad page
rinti laidų girdimumą šiauri
nėje Amerikos žemyno dalyje 
niekaip nesiseka. Tuo tarpu 
gauname pranešimus, kad ViL 
niaus radijo programas gerai 
girdi, tarkim, Kalifornijoje 
arba Arizonoje.

Deja, matyt, šiais dažniais, 
kuriuos nuomojame dabar, ge
resnio girdimumo tikėtis ne
galima nei Toronte, nei Mont- 
realyje, nei Niujorke, nei Flo
ridoje (kaip tik šiame ruože 
gyvena daugiausia mūsų klau
sytojų).

Todėl šiuo metu Lietuvos 
radijo techninės tarnybos pra
dėjo derybas dėl naujų siųstu
vų nuomos. Tikriausiai visiš
kai atsisakysime siųstuvų To- 
limuosuose Rytuose (Chaba- 
rovske ir Petropavlovske,

Kamčiatske), kurie, be kita ko, 
yra ne tik silpnoki, bet ir la
bai brangūs.

Bandoma tartis dėl galingo 
(megavatinio) siųstuvo Ukrai
noje, ir tokio pat galingumo 
siųstuvo Krasnodare (Rusijoj). 
Panašu, kad teks atsisakyti ir 
siųstuvo Moldovoje, kadangi 
politinė padėtis ten vis dar 
nestabili.

Tiems, kurie dar neprarado 
kantrybės, dėkojame ir kvie
čiame laukti Naujųjų metų, 
nes dažniai keistųsi 0ei pasi
seks susitarti!) tik 1993 m. sau
sio mėnesį. Šia informacija 
prašau dalintis su visais besi
dominčiais Vilniaus radiju, ta
čiau atkreipiu dėmesį, kad ji 
nėra oficiali ir galutinė... 
Tuo tarpu likite sveiki,

Linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų!

Audrius Braukyta

Rita Karasiejienė, kuri rūpi
nasi* šokių reikalais ir Dalia 
Viskontienė — chorais ir dai
nos vienetais. Jos abi buvo pa
kviestos Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerio D. Kuolio 
atlikti šį darbą, būti išeivijos 
šokių ir dainų vadovėmis.

Chorų vadovei Daliai Viskon- 
tienei, o kartu ir organizaci
niam komitetui yra labai svar
bu žinoti, kiek choristų mano 
važiuoti, iš kokių vietovių (ad
resas) ir maždaug kokio am
žiaus. Visos šios žinios reika
lingos tolesniam darbui, o svar
biausia repertuaro parinkimui.

Maloniai prašytume visus 
chorų ir dainos vienetų vado
vus, galvojančius dalyvauti 
sukaktuvinėje Lietuvos dainų 
šventėje, kuo skubiausiai pa
rašyti atsiliepimą ar žinutę 
vėliausiai iki 1993 m. vasario 
15 d. šiuo adresu: 1994 m. Lie
tuvos dainų šventė — išeivijos 
org. komitetas, c/o Mr. Algis 
Nausėdas, 1011 College Street, 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Gavę jūsų žinutes, išsiųsime 
registracijos anketas. Remian
tis gautomis žiniomis iš Lietu
vos, šventės repeticijos prasi
dės liepos 5 d. Išeivijos viene
tai būtinai kviečiami jose da
lyvauti. Nakvynė ir maistas 
šventės metu bus parūpintas. 
Gavę daugiau žinių, stengsimės 
jus skubiai informuoti spau
doje. N. B.

poetėj? Jflarijosr Sukštaitės Centro JLdinniai
psl. kaina
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Rožių Vasara (poezija)
Išeivės Keliu (biografija)
Išeivė (biografija)
Ant Marių Krašto (romanas)
Nubangavę Kūdikystės Dienos (biografija)
Lyrika (poezija)
Išeivės Memuarai (biografija)
Audringais Vieškeliais (14 apysakų)
ir 10: Poetės Marijos Aukštaitės Sutaupytų

Kūrinių Katalogas 1 ir II (išbaigta)
Meilė Sutemose (18 apysakų)
Klaudijus Kalėdų Verpetuose (19 Kalėdinių 

ir Velykinių apysakų)
Sielos Simfonijos (poezija)
Sopulingoji Lietuvė Motina (poezija)
Išeivės Memuarai II (istorija, biografija) 
Mano Meditacijos (filosofija)
Pergyventų Dienų Žiedai (23 apysakos)
Meilės Sonetai (poezija)
Ifigenija, Kleopatra ir Dolorosa (trys novelės)
Sodų Mistikoj (poezija)
Mano Dienos Romoje (istorija, biografija)
Širdies Fantazijos (beletristika, Marija

Aukštaitė ir V.J. Budrikas)
"Išeivė (Originali)”, (biografija)
Mistiniai Sodai (poezija)
Tėvynės Išdavikas (šešių veiksmų tragedija) 
Išeivės Memuarai III (istorija, biografija)
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Rudeninis ‘Į laisvę”
Jaudinantis straipsnis apie rusą profesorių Leoną Karsaviną, 

dirbusį Kaune ir mirusį sibiriniame lageryje
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d KULTMĖJE VEIKLOJE.
ALFONSAS NAKAS

Į 80 puslapių žurnalą red. 
Juozas Baužys sudėjo dviejų 
1992-jų vasaros stovyklų visą 
esenciją ir dar kai ką ne stu
dijų stovykloms rašytą. Pirmo
ji stovykla įvykusi 1992 m. ge
gužės 11-18 d.d. Vilniuje ir Ni
doje (ją rengė “Į laisvę fondo” 
Lietuvos filialas), antroji — 
rugpjūčio 23-30 JAV, Dainavo
je, rengta 36-tą kartą Lietu
vių fronto bičiulių. Už stovyk
lų paskaitų panaudojimą re
daktorių tenka tik pagirti. Ši
taip į naudą ir paskaitinin
kams, ir žurnalo skaitytojams: 
pirmųjų auditorija padaugėja 
bent dešimteriopai, antrieji 
gauna geros skaitybos, kuri 
vargu ar redakciją pasiektų 
tiesiai nuo rašančiųjų stalo.

Pradėsiu nuo rašinio, kuris 
mane sujaudino iki ašarų. Tai 
Vlado Nasevičiaus prisimini
mai apie filosofą Leoną Kar
saviną (Profesorius Leonas 
Karsavinas / paskutinėje savo 
gyvenimo stotyje). Daugiau
sia dialogų forma autorius 
atskleidžia ruso profesoriaus 
meilę Lietuvai, specifiškai 
Kaunui, meilę lietuvių tautai. 
Iki paskutinės minutės bolše
vizmo kankinys Sibiro lagery
je rūpinasi savo filosofiniais 
veikalais, jų išlikimu. Kurį 
laiką dar tikisi gyventi, sva
joja grįžti į Kauną. Mirčiai ar
tėjant, nori šį pasaulį palikti 
tikinčiu ortodoksu, bet, iš 
bausmės bijančio šventiko pa
galbos nesulaukęs, lenko kuni
go nuvedamas į katalikų tikė
jimą, kataliku ir miršta.

Šio rašinio fone sumirga ke
letas kilnių lietuvių asmeny
bių: gydytojas Vladas Šimkū
nas, medikai Povilas Butkevi
čius ir Alfonsas Svarinskas 
(dabar prelatas), prof. Anta
nas Žvironas, gen. Jonas Juo- 
dišius, kun. Stanislovas Pu- 
paleigis, sanitaras Jonas 
Paukštė, stud. Kazys Lukoše
vičius, dar keli.

Kaip ir visi sibiriniai raši
niai, iš vienos pusės atsklei
džia nužmogėjusio bolševizmo 
niekšiškumą; iš kitos <— žmo
nėmis išlikusiųjų kilnumą. 
Vis dėlto autoriui VI. Nase- 
vičiui tenka prikišti dialogų 
abejotiną autentiškumą: jo 
perdėm mandagius, nusaldin
tus, panegyriškus klausimus 
ir lygiai tokius pat prof. Kar
savino atsakymus. Visa tai ga
lėjo būti išreikšta paprasčiau, 
tad ir įtikinamiau, netgi tik 
pasakojamąja forma. Bet VI. 
Nasevičiaus irgi nebėra gyvų
jų tarpe (jis ankstesniame “ĮL” 
numery aprašytas Juozo Koje
lio), tad “nusaldinimo” pasta
ba tinka dar gyviems tebera
šantiems (pvz. gydytojai, rez- 
giančiai pokalbius su savo ko
legomis bei pacientais).

Įžvalgiai ir jaudinančiai pra
šneka Jonas-Algirdas Anta
naitis apie padėtį Lietuvoje 
(Kelio į socialinę demokra
tiją pagrindinės gairės). Jis 
išryškina didžiąją AT klaidą 
— nevykusią žemės reformą, 
kuri, sunaikinusi kolchozus, 
smulkiems žemdirbiams nesu
teikė jokios pagalbos. Nušvie
čia siaubingą “juodosios eko
nomikos” veiklą (“juodoji eko
nomika” — tai neatsakinga 
spekuliaciją, vedanti į visiš
ką buitinio gyvenimo suirutę, 
kuri galinti pasibaigti nepa
sitenkinimo sprogimu, kaip 
padegus benziną kanalizaci
joje). Kas 1992 m. Lietuvoje 
lankėmės, J. Ą. Antanaičio 
teisingas mintis sutinkame 
su dideliu rūpesčiu.

Kitas baimę keliantis įžval
gus straipsnis, parašytas Pi
lypo Naručio, pavadintas Apie 
svetimas armijas ir Karaliau
čių. Svarsto Lietuvos suvere
numo trapumą, kol buvusi so
vietinė, dabar Rusijos armija, 
nekontroliuojama, nesiskai
tanti su Lietuvos vyriausybės 
potvarkiais, tebešeimininkau
ja. Dar blogiau su Rusijos 
ginkluotomis pajėgomis Ka
raliaučiaus srityje. Net ir iš 
Lietuvos rusų divizijas išve
dus, Karaliaučius Rusijos ran
kose liks didžia grėsme ne tik 
Lietuvai, bet ir Vakarų šalims. 
P. Naručio rašinys vertas vi
sų didelio dėmesio.

Nelinksmas ir Jono Pabe
dinsko rašinys, kurio antraštė 
Žvilgsnis į politinę ir ekono
minę Lietuvos transformaciją 
nusako, kas bus kalbama. Pri
minęs, kad demokratėjimas 
vyksta nuo pat išsivadavimo

iš vergijos, randa jį lėtą ir ne
pakankamą. Tauta po komu
nistų perversmo prarado pro
gą susikonsoliduoti. Ekono
mikoje, nors turi gerų planų, 
jų nerealizuoja, neprieina 
prie tinkamų reformų. Stag
nacija. Biurokratizmas. No
menklatūrininkų užmačios pa
siglemžti turtus, įsitvirtinti 
ekonomikoj.

Išspausdinta Vidmanto Va- 
liušaičio kalba, pasakyta “Į 
laisvę fondo” studijų dienų 
atidaryme Vilniuje (Pilnutinė 
demokratija ir jos bičuliaf) 
išryškina šios organizacijos 
ir LFB sąjūdžio atliktus reikš
mingus darbus Lietuvos kul
tūrai.

Kitas kalbėtojas, Kazys G. 
Ambrozaitis, (po antrašte Vie
ningoje lietuviškos kultūros 
jungtyje) primena lietuviškų 
studijų reikšmę Europoje ir 
Amerikoje. Jis iškelia tris kul
tūrininkus — Juozą Brazaitį, 
Juozą Girnių ir Vytautą Vardį, 
kaip pirmuosius studijų savai
čių pradininkus, ir siūlo mini
mą savaitę jiems dedikuoti.

Prisimenami du tautos did
vyriai, žuvę partizanaudami: 
žurn. Julijonas Būtėnas (apie 
jį rašo Eduardas Pašakinskas) 
ir poetas Bronius Krivickas 
(rašo Česlovas Grincevičius). 
Pirmojo pateikiamas rašinys, 
“ĮL” spausdintas po jo žuvi-
mo. Antrojo į vieną puslapį 
sudėti du sonetai. Melanija 
Stankaitienė duoda žiupsne
lį atsiminimų apie partiza
ninėse kovose žuvusius Ario
galos apylinkių vyrus, juos 
visus įvardindama pavardė
mis ir jų žuvimą metrikuo
dama.

Vytautas Volertas šmaikš
čiai ir įtikinančiai pašneka 
apie išeivių ir Lietuvoje liku
siųjų skirtumus ir iš to kylan
čius nesutarimus (Šis ir anas 
krantas). Gauna pylos bei pa
tarimų “šie” ir “anie”.

Antanas Musteikis prisime
na darbą JAV universitetuose. 
Nurodo sunkumus, su kuriais 
susiduria svetimtautis, su ak
centu, dargi katalikas dėsty
tojas.

Žurnalo gale tekstams ir 
nuotraukoms net 11 puslapių 
skirta studijų savaitei Lietu
voje (1992. V. 11-18) išryškinti. 
Tekstai dviejų autorių: “ĮL” 
red. Juozo Baužio reportažas 
apie savaitės eigą ir Adolfo 
Damušio savaitėje svarstytų 
minčių susumavimas.

Iš įdomaus reportažo aiš
kėja, kad tarp “jų” (tėvynai
nių Lietuvoj) ir “mūsų” (išei
vių) nebūta didelės meilės. 
“Jie” demonstravę intelektua
lumą ir kartais tuščiai filoso
favę. “Mes” kalbėję konkre
čiai ir dalykiškai. Na o “susu
mavime” tai jau pilnutinė de
mokratija visose paliestose 
srityse: politinėje, socialinėje- 
ekonominėje, kultūrinėje, 
tarptautinėje.

Įdomus ir svarbus redakto
riaus pranešimas (Nuo redak
toriaus stalo): nuo šio numerio 
“ĮL” žurnalas spausdinamas 
dviem laidom — Lietuvoje ir 
JAV. Lietuvoje didesniu tira
žu (nesakoma kokiu). Tai ban
dymas. Tikimasi gerų rezulta
tų. Dieve, duok!

Tenka sutikti su V. Volertu, 
kad “Aidai”, iškeliavę į Lie
tuvą, ten pražuvo. Jeigu “Į lais
vę” irgi visu tiražu į Lietuvą 
persikeltų, mums, išeiviams, 
irgi pražūtų. Jūsų apžvalginin-
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Lietuvininkas apie Mažąją Lietuvą
Montrealiečio VILIAUS PĖTERAIČIO veikalas “Mažoji Lietuva ir Tvanksta”

Dr. ALGIRDAS MATULEVIČIUS, 
Vilnius

Vilius Pėteraitis atliko dide
lį darbą, visapusiškai ištyręs 
apie tūkstantį Mažosios Lietu
vos ir dalies prūsų žemių, van
denvardžių (hidronimų), pa
rašęs monografiją “Mažoji Lie
tuva ir Tvanksta” (456 psl., 3000 
egz., išleido Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla, spaudė “Spin
dulio” spaustuvė Kaune). 
Upynų ir archeologinių kul
tūrų žemėlapius bei schemas 
rengė A. Lymantas. Finansa
vo Mažosios Lietuvos fondas 
Kanadoje. Jis žada išleisti 
ir lietuvininkų išeivių M. 
Brako, M. Gelžinio, A. Lyman- 
to, M. Purvino ' veikalus iš 
Mažosios Lietuvos istorijos.

V. Pėteraitis gimė 1914 m. 
Vaidauguose, netoli Klaipė
dos. Anglistas, žodyninkas. 
1935-1936 m. studijavo teo
logiją Vytauto Didžojo uni
versiteto Evangelikų teolo
gijos fakultete, 1938-1941 m.
— anglistiką ir germanistiką. 
Nuo 1942 m. buvo Vilniaus pe
dagoginio instituto germanis
tikos skyriaus vedėjas. Nuo 
1949 m. gyvena Montrealyje. 
Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio centro komi
teto narys, Mažosios Lietuvos 
fondo steigėjas, nuo 1985 m.
— jo vicepirmininkas, nuo 
1992 m. — pirmininkas.

Veikale — 4 dalys: vanden
vardžių etimologinis žodynas, 
jų daryba, suskirstymas pagal 
reikšmę (semantinis) ir kilmę 
(etimologinis) bei analizė. Au
toriaus tyrimų išvados remia 
kitų sričių mokslininkų išva
das, kad mūsų protėviai baltai 
prie Baltijos nuolat gyveno 
jau daugiau kaip prieš 4000 
metų. Atsakomybės dėl patei
kiamų vandenvardžių etimolo- 

kas linki, kad čia pasiliktumė- 
te dar bent iki 2000-jų metų, 
nes iki tol skaitytojų, kad ir 
vis mažėjančio skaičiaus, dar 
atsiras.

gijų, žodžių darybos aiškini
mų, teiginių bei išvadų imasi 
autorius. Nors dėl tyrimų me
todologijos mūsų žymieji kal
bininkai (akad. Z. Zinkevičius, 
dr. A. Vanagas) turi priekaiš
tų, tačiau koks lobis vien šim
tų upių, upelių, ežerų, ežerė
lių, pelkių pavadinimų patei
kimas ir upynų, Baltijos jūros 
schemų sudarymas! Visos Eu
ropos tautų gyvenimo pano
rama.

Pastabų, skirtingų nuomo
nių veikiausiai išsakys ir 
Lietuvos archeologai. Ypač 
dėl terminijos.

Vandenvardžiai — ne tik 
kalbos turtas, bet ir svarbus 
istorijos šaltinis. Jie papildo 
žinias apie ki'A'Što gamtą, aug
meniją ir gyvūniją, gyventojų 
mitologinį pasaulį, jų kūry
binę galią, nenutrūkusią dau
giau kaip per 4 tūkstantme
čius. Kaip rašo V. Pėteraitis, 
vandenvardžių įvairovėje ra
sime įpintą to krašto ir tos 
tautos geografinį, istorinį, 
kalbinį, religinį ir tautinį 
palikimą. Baltiškoji vanden- 
vardinė kultūra buvo viena 
tobuliausių ir archaiškiausių, 
sukurta aukštos dvasinės kul
tūros žmonių. Šis baltiškasis 
klodas juolab brangus, nes 
1938 m. Vokietijos naciai daug 
Mažosios Lietuvos vietovar
džių pakeitė vokiškais, o 1946 
m. sovietai visai išnaikino va
karinių baltų (prūsų, lietuvi
ninkų, kuršių) bei vokiečių 
Prūsijoje vietovardžius ir pa
keitė juos rusiškais. Anapus 
Nemuno Mažojoje Lietuvoje 
sukurta Rusijos federacijos 
Kaliningrado sritis. “Tuo 
svetimieji užbaigė (t. y. nutrau
kė — A.M.) baltų vandenvardi- 
nės kultūros raidą Mažojoje 
Lietuvoje ir Tvankstoje. In
doeuropiečių atneštas, prabal
tų plėtotas, baltų rutuliotas 
ir lietuvininkų puoselėtas se
nolių ir protėvių palikimas 
negailestingai svetimųjų iš- 

‘ naikintas, dabartiniams gy
ventojams svetimas — kaip ir 

jie patys svetimi tam kraštui”,
— su širdgėla rašo V. Pėterai
tis.

Jo vartojamas terminas 
“Tvanksta” tėra sąlyginis 
dalies prūsų žemių — Zembos, 
Notangos, Š. Varmės ir Š. Bar
tos (nuo 1946 m. jos Kalinin
grado srityje) — pavadinimas: 
buvo prūsų gyvenvietė Tvanks
ta (Tvankstė, Tvangstė), ku
rios vietoj išaugo Karaliau
čiaus (Kenigsbergo) miestas. 
V. Pėteratis apžvelgė ištisas 
archeologinės kultūros epo
chas bei laikotarpius Europo
je nuo akmens amžiaus iki II 
tūkstantmečio po Kristaus ir 
apibendrintai — iki lietuvi
ninkų etnografinės grupės 
Prūsijoje susidarymo.,

Svarbiausia — baltų etno
genezės problema. Ją spręsti 
pirmiausia įmanoma pasekant 
vandenvardžių ir toponimų 
raidą, pasitelkiant archeolo
gijos ir antropologijos duo
menis, t. y. tiriant kompleksiš
kai. Remdamasis daugiausia 
vokiečių kalbininkais ir ar
cheologais (L. Kilian, H. Krabe 
ir kt.), V. Pėteraitis teigia, 
kad baltų protėviai indoeu
ropiečiai į Baltijos rytinius 
pakraščius atsikėlė ne iš 
Dnepro upyno (baseino), o iš 
Dunojaus upyno ir Vidurio 
Europos, dalis iš vakarų. 
Prabaltai gyveno nuo Oderio 
žemupio iki Volgos aukštupio. 
Turėjo ryšių su kaimynais ili- 
rais (venetais), trakais — da- 
kais. 3000-2500 m. prieš Kris
tų šie indoeuropiečiai žemdir
biai apsigyveno tarp Vyslos ir 
Dauguvos, sumišo su vietos gy
ventojais (taip pat europidais)
— susidarė baltų etnosas, su
kūręs Pamario kultūrą. Maž
daug I tūkstantmečio vidury 
prieš Kristų į vakarinių bal
tų gyvenamą Vyslos-Oderio 
tarpupį įsiveržė rytiniai ger
manai. VI a. slavai užplūdo 
baltų gyvenamus plotus ir per 
kelis šimtmečius juos nustū
mė prie Baltijos, kitus asimi
liavo.

V. Pėteraitis daro svarbią 
išvadą: nuo 700-600 m. prieš 
Kristų iki 500 m. po jo Tvanks
toje plėtojosi praprūsių tar
mė, o Nadruvoje ir Skalvoje 
(Mažosios Lietuvos branduoly
je) — pralietuvių, Pilsote, Mė- 
guvoje (Klaipėdos sritis) — 
prakuršių tarmė. Iš dviejų Eu
ropos regionų atskirais laiko
tarpiais prie Baltijos atsikė
lę gyventojai turėjo specifinių 
bruožų: Tvankstoje gyvenantys 
baltai buvo artimesni praprū- 
siams, vėlesniems prūsams 
(vakariniams baltams), o Nad
ruvoje ir Skalvoje — pralie- 
tuviams, vėlesniems lietu
viams (rytiniams baltams). 
Taigi ne tik prūsai, bet ir 
Mažosios Lietuvos lietuvinin
kai yra autochtonai, o ne XV- 
XVI a. kolonistai iš Didžiosios 
Lietuvos, kaip po Pirmojo pa
saulinio karo ėmė įrodinėti 
kai kurie vokiečių mokslinin
kai. Išeivio lietuvininko pa
starieji teiginiai sutampa 
su kai kurių Lietuvos archeo
logų, istorikų, kalbininkų iš
vadomis.

M. K. Čiurlionio galerija Jauni
mo centre Čikagoje rugsėjo 25 - 
spalio 4 d.d. surengė parodą “Ke
ramika 1992”. Parodon įsijungė 
dvi keramikų grupės. Pirmąją su
darė JAV gimusi Neris Pupiūtė- 
Palūnienė, pokariniai ateiviai iš 
Lietuvos Eleonora Marčiulionie
nė, Marija Meškauskaitė-Gaižu- 
tienė, Henrieta Vepštienė ir Ri
mas VisGirda. Antrosios grupės 
keramikai buvo Lietuvos dailinin
kai Kęstutis Musteikis, Tomas 
Daunoras, Alvydas Pakarklis, 
Kostas Ulevičius ir Antanas Ule
vičius. Du Lietuvos atstovai K. 
Musteikis ir T. Daunoras, viešė
dami Čikagoje, buvo įsijungę ir 
į amerikiečių dailininkų renginius. 
Parodos atidaryme kalbėjo dail. 
K. Musteikis, studijas gilinantis 
Lakeside galerijoje. Jo keramikos 
skulptūrinės kompozicijos yra su
sietos su filosofiniais gyvenimo ir 
mirties klausimais.

XXXVI-ji Ohio lietuvių gydy
tojų draugijos metinė premija 
buvo paskirta ir įteikta metinia
me gydytojų suvažiavime Kliv- 
lande 1992 m. spalio 25 d. Sek
madienio Mišias Dievo Motinos 
šventovėje atnašavo klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Lietuvių namuose susirinkusiems 
suvažiavimo dalyviams ir svečiams 
premijos paskyrimo aktą perskai
tė draugijos sekr. dr. Juozas Šon- 
ta. Tada ir paaiškėjo, kad 1992 
m. premiją laimėjo Klivlando lie
tuvių kultūrinio darželio draugi
ja. Ji savo skyriuje Klivlando mies
to tautiniuose darželiuose atstatė 
ir rugsėjo 13 d. atidengė vandalų 
pavogtą Maironio biustą. Kliv
lando burmistras Michael White 
tada pažadėjo sutvarkyti tauti
nius lietuvių darželio fontanus. 
Tūkstančio dolerių čekį Ohio lie
tuvių gydytojų draugijos pirm, 
dr. Algimantas Skrinska ir ižd. 
dr. Vytautas Maurukas įteikė 
Klivlando lietuvių kultūrinio dar
želio draugijos pirm. Vincui Apa- 
niui.

Lietuvių kultūros instituto 
Vokietijoje dvyliktasis narių su
važiavimas 1992 m. spalio 2-4 d.d. 
įvyko Hiutenfelde, Vasario 16 
gimnazijos ir Romuvos pilies pa
talpose. Instituto vedėjas V. Bar
tusevičius pasveikino suvažiavu
sius narius, paskaitininkus bei 
svečius, kurių eilėse buvo ir Lie
tuvos ambasadorius Vokietijoje 
prof. dr. Vaidotas Antanaitis, 
VLB krašto valdybos pirm. Armi
nas Lipšys. Dr. Kajetonas Če
ginskas savo paskaitą skyrė Lie
tuvos kovų istorijai, ypač poka
rio partizanų vadui A. Ramanaus
kui-Vanagui, prof. dr. Vaidotas 
Antanaitis — dabartinei Lietuvos 
kovai už būvį, atgimusios Lietu
vos politiniam susiskaldymui, 
prof. dr. Audronė Barūnaitė-Wil- 
lecke, germanistė iš JAV — prū
sų vaizdavimui vokiečių literatū
roje, pasinaudodama rašytojų S. 
Wernerio, A. Miegelio, A. Brus- 
to, J. Bobrowskio, G. Grasso kū
riniais. Vilniaus universiteto is
torijos fakulteto dekanas dr. Alf
redas Bumblauskas suvažiavimo 
dalyvius supažindino su naujo
mis politinėmis bei mokslinėmis 
Prūsijos genezės idėjomis. Vin
cas Bartusevičius kalbėjo apie 
lietuvius, jų šakotą kultūrinę 
veiklą pokario Vokietijos stovyk
lose, emigracijos perkeltą į už
jūrius, ten subrandintą Pasaulio 
lietuvių bendruomenės idėją. Šis 
įdomus laikotarpis, lig šiol ne
ištirtas nei vokiečių, nei pačių 
lietuvių, yra vertas išsamios stu
dijos.

Koncertą suvažiavimo daly
viams surengė Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos kame
rinis choras “Aidija” ir jo vado
vas Romualdas Gražinis, progra- 
mon įjungęs Renesanso epochos 
įvairių šalių ir pastarųjų dešimt
mečių lietuvių kompozitorių cho
rines dainas, jų harmonizuotas 
lietuvių liaudies sutartines. “Ai- 
dijos” pakvietimu ir koncertu rū
pinosi Lietuvių kultūros draugi
jos pirm. A. Palavinskas. Pasku
tinę suvažiavimo dieną dvejiems 
metams buvo perrinkta ta pati Lie
tuvių kultūros draugijos valdyba 
— pirm. Vincas Bartusevičius, 
vicepirm. dr. Vilius Lėnertas ir 
sekr. dr. Kajetonas Čeginskas. 
Kontrolieriumi sutiko pasilikti 
Petras S. Odinis. Instituto kny
gų katalogavimą tęsia bibliote
kininkas Artūras Hermanas. Jų 
jau sukataloguota apie 5.000 — 
beveik pusė visų turimų knygų. 
Iš testamentinių palikimų insti
tutas kasmet gauna kelis šimtus 
knygų. Antriniai jų egzemplio
riai atiduodami M. Mažvydo tau
tinei bibliotekai Vilniuje. Suva
žiavimas baigtas ekumeninėmis 
pamaldomis ir bendrais pietumis.

Vilnietis fotomenininkas Juo
zas Kazlauskas laimėjo bronzos 
medalį Čekoslovakijos Strakoni- 
cuose surengtoje fotoparodoje 
“Moteris 92”. Medalis jam paskir
tas už nuotrauką “Bažnyčioje”.

Tradicinis mėgėjišką teatrą 
festivalis “Interrampa” 1992 m. 
lapkričio mėnesį įvyko Rokiškio 
kultūros namuose. Festivalin sve
čiais buvo pakviesti mėgėjiški 
teatrai iš Vokietijos, Švedijos, 
Lenkijos, Italijos ir Ispanijos. 
Pradžioj jie mielai sutiko daly
vauti, bet greit atsisakė, matyt, 
nutarę, kad neverta važiuoti Lie
tuvon, kur nėra šilumos ir karšto 
vandens. Tik Ispanijos miesto 
Murcia teatras atsisakydamas at
siuntė savo spektaklio vaizdajuos
tės įrašą. Festivalin įsijungė mė
gėjiški Lietuvos teatrai, kurių ak
toriai jau yra įpratę vaidinti be 
šilumos ir karšto vandens. Rokiš
kėnai festivaliui buvo pasirinkę 
Justino Marcinkevičiaus poezijos 
spektaklį “Gyvybės ratas”, uk
mergiškiai — Žemaitės “Stebuk
lingąjį daktarą”, plungiškiai E. 
O’Neillo pjesę “Meilė po guobo
mis”, trakiečiai — P. Pundzevi
čiaus “Neatmezgamąjį mazgą”.

Vladas Sipaitis, aktorius, re
žisierius, dailininkas ir pedago
gas, mirė 1992 m. spalio 24 d. ir 
buvo palaidotas Vilniuje, Anta
kalnio kapinėse. Velionis gimė 
1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuo- 
se, dabartiniame Telšių rajone, 
iki 1940 m. vadinosi Fedotu-Si- 
pavičiumi. Pirmojo D. karo me
tais su tėvais nublokštas Rusijon, 
Maskvoje mokėsi privačioje ba
leto studijoje, tapybos ir skulp
tūros mokykloje, F. Koršo dramos 
teatro studijoje ir tame teatre 
atlikdavo epizodinius vaidmenis. 
Lietuvon grįžęs 1924 m., dirbo 
aktoriumi Kauno ir Šiaulių dra
mos teatruose, režisieriumi Klai
pėdos dramos teatre, buvo įstei
gęs Lietuvos šaulių sąjungos eks
perimentinį dramos teatrą ir jo 
studiją, 1942-46 m. vadovavo 
Kauno muzikiniam teatrui, pri
klausė lėlių teatro steigėjų gre
toms, Kaune prieškario metais 
dainavo su A. Šabaniausku, D. 
Dolskiu bei kitais estrados at
stovais. Velionies tėvas yra in
žinierius Fedotas, motina — dai
nininkė Liuda Sipavičiūtė-Fedo- 
tova. Matyt, nujausdamas neiš
vengiamą susidūrimą su sovieti
nio komunizmo atstovais, velio
nis atsisakė rusiškos tėvo pa
vardės, pasilikdamas tik motinos 
mergautinės pavardės lietuvišką 
versiją. Donaldas Strikulis “Tie
soj” paskelbtam nekrologe pri
mena, kad V. Sipaičiui sunkiais 
pokario metais teko pajusti visą 
sovietinio gyvenimo tikrovę su
imtam, kalinamam, ištremtam, 
daugelį kartų atleidinėjamam iš 
darbo.

Penkias metines Lietuvos tau
tinės kultūros ir meno premijas 
savo nutarimu nr. 738 Lietuvos 
vyriausybė įsteigė 1992 m. spalio 
7 d. Į premijų skyrimo komitetą, 
vadovaujamą poeto Marcelijaus 
Martinaičio ir jį pavaduojančio 
fotomenininko Algimanto Kun- 
čiaus, įsijungė: aktorius R. Ado
maitis, dailėtyrininkas A. And
riuškevičius, teatro kritikė E. 
Bundzaitė, filosofas L. Donskis, 
muzikologė R. Goštautienė, lite
ratūrologas M. Jonaitis, smuiki
ninkas R. Katilius, istorikė I. 
Lukštaitė, muzikologė O. Narbu
tienė, architektas V. Nasvytis, 
dail. A. Steponavičius, litera
tūrologė V. Zaborskaitė, bioche
mikas A. Žygas. Kultūros ir meno 
premijos bus mokamos iš Lietu
vos biudžeto ir kasmet skiriamos 
už reikšmingiausius pastarajame 
penkmetyje Lietuvos ir pasaulio 
lietuvių bendruomenės menininkų 
sukurtus kūrinius. Jos kasmet tu
ri būti paskirtos iki gruodžio 15 
d. ir įteiktos sekančių metų Va
sario 16 šventėje. Laureatų var
dus paskelbia spauda ir kitos ma
sinės informacijos priemonės. 
Premijoms gauti gali būti pasiū
lyti ne tik pavienių menininkų, 
bet ir kelių autorių kūriniai. Pre
mija, paskirta autorių kolekty
vui, kiekvienam įteikiama lygio
mis dalimis. Komitetas savo nuo
žiūra gali paskirti ir ne visas 
premijas, bet neturi teisės per 
metus paskirti daugiau kaip pen
kias Lietuvos tautinės kultūros 
ir meno premijas tam pačiam me
nininkui leidžiama paskirti tik 
po penkerių metų. Šie suvaržy
mai nėra susieti su kitomis me
nininko laimėtomis premijomis. 
Menininkams, laimėjusiems Lie
tuvos tautinės kultūros ir meno 
premijas, įteikiamas laureato 
diplomas, ženklas ir piniginė 
premija. y. Kst
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LIETUVOS KANKINIU $ 
pavyzdys ir nuopelnai tesu
teikia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

CįiMUSio Kristauspilnutiniam įsikūnijimui
M mūsų tautoje!

M LIETUVOS KANKINIŲ
M parapijos Anapilyje kunigai:
M prel. dr. Pranas Gaida,
3* kun. Jonas Staškus

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS: $

Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Zita Gurklytė,
M Vidmantas Valiulis, Rimas Strimaitis, Albina Augaitienė, pg 

Rimas Paulionis, Viktoras Narušis, Regina Celejewska, "Ss
® Anelė Pajaujienė, Genovaitė Gaižutienė, Stasys Vaštokas

IBKiBKIBKIBKIBriBKIBrgr.

S.

s. 
s>

J Lristaus 
gimimo 
šventės ir*

a.s.

s.

Naujų metų
proga 
sveikinu visus 
Otavos lietuvius, 
brolius kunigus,

gimines ir visus mielus tautiečius tėvynėje 
Lietuvoje, linkėdamas šventinio džiaugsmo, 
ištvermės ir geriausios sėkmės naujaisiais 
metais.

Si
Si

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
Otavos lietuvių katalikų misijos 

kapelionas

IBKiBrgKlB'lSrgr.gKgr.gKgKgr.i^ie-.iSKie-ie-lBKlSK

i
^^jistaus gimimo švenčių ir Į| 
Naujų metų proga sveikinu Aušros

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius.Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse ?& 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo $ 

karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

proga 

sveikinam 

visus 
londoniečius^^ 

ir visus 

pažįstamus 

linkėdami 

linksmų 

švenčių ir

Dievo palaimos Naujaisiais metais —

Londono Šiluvos Marijos parapijos 

kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

Sveikiname 
mielus draugus ir pažįstamus bei linkime 

jaukių Kalėdų švenčių 

bei laimingų, sveikų 

Naujų metų —

Alina ir Jonas Kšivickai,
Dundas, Ont.

Rusai apie rinkimus Lietuvoje
Išeivijos ir Maskvos laikraščių pasisakymai. Lietuvio 

straipsnis Niujorko rusų dienraštyje
Niujorko dienraštis “Novo

je ruskoje slovo” 1992 m. lap
kričio 16 d. laidoje išspausdi
no Valdo Anelausko ilgoką 
straipsnį, kuriame jis išreiš
kia didelį nusivylimą dėl Lie
tuvos demokratinės partijos 
laimėjimo. Jis rašo:

“Jeigu atidžiai panagrinė
sime tuos asmenis, kurie su
daro Brazausko partijos bran
duolį, tai pasidarys visai aiš
ku, kas pateko į valdžią. Pa
vyzdžiui, vienu iš pagrindinių 
tos partijos ideologų yra laik
raščio ‘Opozicija’ leidėjas, 
buvęs lietuviško socrealizmo 
klasikas, rašytojas Vytautas 
Petkevičius. Kiekviename gin
če su ‘Landsbergio klika’ šio 
opozicionieriaus ‘svariausias’ 
argumentas visada buvo: ‘To
kius kaip tu po karo aš pats 
sušaudydavau ...” Ir taip sa
kydamas jis nei truputį nepra
silenkdavo su tiesa. Jis tikrai 
po karo tarnavo MVD, buvo va
dinamuoju ‘stribu’. Dabar jis 
bus seimo nariu... Ko mes 
sulaukėm!

Dešinioji Brazausko ranka 
jo partijoje yra Algis Klimai- 
tis — ‘Kliugeris’, tarptautinio 
masto aferistas, gerai žinomas 
daugelio Europos kraštų poli
cijai. Vyresniosios kartos lie
tuviai pamena dar kitą Klimai- 
tį, Kauno žurnalistą, tėvą da
bartinio ‘darbiečio’. Jis pa
garsėjo tuo, kad būdamas ar
šus antisemitas 1941 m. birže
lio 25-26 d. naktį suorganizavo 
Kaune baisų žydų pogromą, 
kurio metu per vieną naktį 
buvo nužudyta pusantro tūks
tančio žmonių, padegta kele
tas sinagogų ir apie 60 gyve
namų namų... O sūnus, da
bar grįžęs į tėvų kraštą (jis 
gimė Vokietijoje), įstojo į po- 
gromininkų, veikiančių prieš 
savo tautą, eiles”.

“Pravdos” balsas
Maskvos komunistinis laik

raštis “Pravda”, neslėpdamas 
savo džiaugsmo dėl Brazausko 
laimėjimo, š. m. lapkričio 21 
d. laidoje rašo:

“Kalbant apie Brazausko 
partijos charakterį, nereikia 
savęs ir kitų apgaudinėti. Ji 
nėra panaši į buvusią Lenino- 
Stalino gvardiją. Pats Brazaus
kas tvirtino, kad nutraukė ry
šius su buvusiais komunistais. 
Tačiau Lietuvos valstiečiai 
nesigilina į partinės ideolo
gijos plonybes: jie, kaip ir mes 
visi, darbo partiją laiko ko
munistų partija, kokia ji buvo 
ligi jos išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos ir balsavo už ją kai
po tokią. (...)

Lietuvos įvykiai liečia ne 
tik ją, ne tik Nepriklausomų 
valstybių sandraugą, bet ir Ry
tų Europos kraštus. Neatsitik
tinai prezidento rinkimus Uk
rainoje laimėjo ne ‘Ruch’ kan
didatas, bet komunistas Krav- 
čuk. Su Illiescu priešakyje 
komunistai pasiekė Rumunijo
je laimėjimą. Lenkijoje šei
mininkavęs ‘Solidarumas’ da
bar aiškiai praranda savo po
zicijas komunistų naudai. Ar
gi galima abejoti, jeigu dabar

Rusijoje būtų rinkimai, tai 
‘demokratai’ smarkiai pralai
mėtų. Tos partijos, kurios kas
dien dešimtimis registruojasi, 
neturi jokios masių paramos, 
o tik viena su kita ir savo 
tarpe pešasi. (...).

Milijonams žmonių ideologi
ja nėra svarbi, jų nuotaikos 
yra diktuojamos paprasto fak
to: ‘komunistams valdant buvo 
geriau, buvo tvarka’. Ir ar ga
lima tam prieštarauti? Todėl 
šiandien pas mus, kaip ir Lie
tuvoje, komunistai gali ateiti 
valdžion demokratišku, kons
tituciniu keliu — be barika
dų, be ginkluoto sukilimo, be 
čekistų ir revoliucinių tribu
nolų.”

Ne visuose buv. Sov. Sąjun
gos ir jos satelitų kraštuose 
laisvus rinkimus laimėjo buvę 
komunistai. “Pravda” pasirin
ko sau naudingus pavyzdžius. 
Ar kiti kraštai paseks Lietu
vos pavyzdžiu, galima tik spė
lioti, tačiau reikia sutikti su 
“Pravda”, kad Lietuvos pilie
čiai negalėjo nežinoti už ką jie 
balsuoja. LDDP — jos kandi
datų į seimą tarpe buvo dar 
Griškevičiaus laikų komparti
jos centro komiteto nariai, 
įskaitant ir Brazauską, to ko
miteto kandidatai, veikėjai ir 
propagandistai. Jie dabar yra 
Lietuvos seimo nariai.

Kitų pastabos
“Moskovskije novosti” lap

kričio 22 d. laidoje rašo: “Ne
paisant to, kokios nuomonės 
būtų pareikštos dėl LDDP lai
mėjimo, neginčytina yra tai: 
pirmuose laisvuose rinkimuo
se tauta padarė savo pasirin
kimą”.

“Argumenty i fakty” kores
pondentai veltui ieškojo Vil
niaus gatvėse asmenų, kurie 
būtų balsavę už ekskomunis- 
tus, nors ir skundėsi dėl šal
tų butų, mažų pensijų ir pan. 
Laikraštis spalio 42-oje lai
doje rašo: “Niekas iš tų asme
nų, su kuriais teko pasišnekė
ti Vilniaus gatvėse, nesakė bal
savę už nugalėjusią Demokra
tinę darbo partiją (LDDP). Pa
našiai pasisakčk Lietuvos žmo
nių dauguma”.

Maskvos dienraštis “Izves
tia” ir Paryžiaus rusų savait
raštis “Ruskaja mysl” be ko
mentarų plačiai aprašė rinki
mų eigą ir jų rezultatus. LDDP- 
jos laimėjimas šiems demokra
tiškiems laikraščiams nėra 
malonus. J.B.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus vasarnamius. 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo- X*
odo apylinkėse kreipki- 

,ėsl Angelę
Šalvaitytę, B.A., ■ .T-

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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

$118 (skaitant persiuntimą 
ir pristatymą į namus

GINTARAS

EXPRESS
1968 Bloor St. W., 

Toronto, Ont. M6P 3K9 
Tel.: (416) 604-4400 
Fax: (416) 604-9748

Lietuvos karys - sargybinis prie 
Aukščiausiosios tarybos (dabar sei
mo) rūmų Vilniuje

Nuotr. V. Priščepionkos

>S ve ikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

naujų metų -
Kazys ir Adelė Ivanauskai

Nuotrauka O. Burzdžiaus

< * B
“Žvaigždė sužibo danguje! Dievo Sūnaus gimimą skelbdama: ” vj

8 Šv. Kalėdų ir Naujų 1993 metų proga sveikiname mūsų draugus bei 
linkime visiems ramybės ir džiaugsmo!
\ Toronto lietuvių choras “VOLUNGĖ”, muzikos vadovai - Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas
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Lietuva ir Venezuela 1992.IX.16 pasirašė kultūrinio bendradarbiavimo sutartį. Nuotraukoje - Venezuelos kul
tūros ministeris dr. JOSE ANTONIO ABREU ir Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS A. DAMBRAVA
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f Sveikiname
»! Kanados lietuvių kultūros 
$ muziejaus-archyvo geradarius 
S ir visus Kanados lietuvius

g su šv. Kalėdomis ir 

g naujaisiais 1993 metais. 
U Tegu šventės atneša jums 

džiaugsmą ir visokeriopą
■■j? pasisekimą - Kanados lietuvių muziejus- 

archyvas Anapilyje

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Atvyks Lietuvos kultūrininkai
Pasirašyta Lietuvos ir Venezuelos kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, 

apimanti visas kultūrines sritis

JULIUS VAISIŪNAS

Linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 

Naujų 1993 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
klientams -

Vytas ir Genė Kairiai, 
Stoney Creek, Ont.■,r> ___ ,_______

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

Šv. Kalėdų 
šventės teatneša tyro 
džiaugsmo ir Naujieji 
metai stiprybės, 
sveikatos ir vilties -

Irena Punkrienė
Vilija, Edvardas, Andrėja, 
Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona ir Ričardas Punkriai 
Kazimiera Arlauskienė, FL, 
Aldona, Algirdas ir Andrius Oliai

1992 m. rugsėjo 16 d. Caracas 
mieste buvo pasirašyta kultūri
nio pasikeitimo ir bendradar
biavimo sutarties programa 
tarp Venezuelos ir Lietuvos. 
Tai padaryta siekiant “stip
rinti draugiškumo ryšius tarp 
abiejų valstybių, vykdyti kul
tūrinį pasikeitimą ir plėsti 
bendradarbiavimą savo tautų 
gerovei”.

Sutartoji kultūros programa 
apima muziką, šokio meną (tau
tinius šokius ir baletą), teat
ro meną, plastinį meną, filmą, 
fotografiją, video, literatūrą, 
parodas, tarpusavio vizitus, 
mokslo stipendijas, kultūri
nio ir meno vertybių saugoji
mą bei kultūros skleidimą. Ne
trukus bus pasirašytas ir antra
sis dokumentas - bendroji su
tartis tarp abiejų valstybių.

Sutarties programą Vene
zuelos Kultūros tarybos būs
tinėje pasirašė Lietuvos res
publikos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius dr. Vy
tautas Antanas Dambrava ir 
Venezuelos Kultūros tarybos 
pirmininkas dr. Jose Antonio 
Abreu.

Šia proga kultūros ministe
ris Abreu pastebėjo, kad pasi
rašytu bendradarbiavimo susi
tarimu Venezuela tiesia ranką 
aukštos kultūros istorinei 
valstybei Lietuvai. Ministeris 
padėkojo Lietuvos vyriausy
bei, o ambasadorių Dambravą 
apibūdino kaip akcijos, dina
mikos ir vizijos žmogų, kuris 
visuomet planavo pirmyn, ties
damas tiltus Lietuvai į laisvą
jį pasaulį.

Ambasadorius Dambrava pa
sidžiaugė, jog plačios apimties, 
konkrečiai formuluota sutar
tis atskleidžia galimybes Lie
tuvai iš pat pradžių įsijungti 
į kultūrinį bendradarbiavimą, 
nugalinti nuotolį, kuris pra-

eityje skyrė abi šalis. Jisai 
sveikino Venezuelos vyriausy
bę, pajėgusią P. Amerikoje iš
ugdyti palyginimo neturinčią 
jaunimo muzikos programą. 
Krašte yra 200.000 įvairaus 
amžiaus muzikos studentų ir 
per 100 įvairaus lygio bei pa
žangumo simfonijos orkestrė
lių ir orkestrų, kurių viršūnė
je yra profesionali ir pajėgi 
valstybinė Simono Bolivaro 
Jaunimo simfonija. Pasibai
gus įtampai, kurią iššaukė so
vietinė agresija ir priespau
da, atsiveria vartai kultūri
niam bendradarbiavimui.

Lietuvos respublikos vyriau
sybė davė ambasadoriui Damb- 
ravai formalų vispusišką įga
liojimą vesti derybas ir pasi
rašyti sutartį. Įgaliojimą pasi
rašė vyriausybės premjeras 
Aleksandras Abišala ir užsie
nio reikalų min. Algirdas Sau
dargas.

Sutarties programa Lietuvai 
labai palanki, nes Venezuela 
yra įsipareigojusi kviesti iš 
Lietuvos aukšto lygio muzikos 
pedagogus įns,trumentalistus, 
vesti profesinės specializa
cijos kursus ir vienerius ar 
dvejus metus mokyti čelo, obo
jaus, kontrabaso, anglų rago, 
trimito, mušamųjų ir kitų inst
rumentų klases.

Venezuela taip pat paprašė 
balso profesorių operiniam 
solistų paruošimui, o taip pat 
ir baleto specialistų. Kultū
ros taryba įsipareigojo 1993 
m. siųsti Valstybinį jaunimo 
simfonijos orkestrą gastrolėms 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Gastroles koordinuos Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministeri
ja. Kelionės išlaidas pedengs 
Venezuela. Tokia numatyta 
praktiška kultūrinio bendra
darbiavimo pradžia tarp Lietu
vos ir Venezuelos.

Ambasadorius Dambrava pa

“V3CT0HIR; |
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų) K'
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.j&

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai 'Jį
Skambinti tel. 536-1 994. 1

Siuntinių į 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 (131A” x IS’A” x 10’A”) 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). 
arPrieš atvažiuojant

Genė/Vytas Kairys 
517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, 
Ont. L8E 5A6.
Tel. (416) 643-3334 
FAX (416) 643-8980.

dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Danutė/Bernardas

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

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

stebėjo, kad antroji kultūros 
sutartis praktiškai apima vi
sas kultūros sritis, o taip pat 
informaciją, šachmatus ir net 
filateliją. Sutarties pasirašy
mo metu dalyvavo ir užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
amb. D’Angelo. Jis pastebėjo, 
jog ši pirmoji išsilaisvinusių 
valstybių P. Amerikoje pasira
šytoji kultūros sutartis buvo 
sudaryta ir pasirašyta rekor
diniu laiku.

Kelionės metu į Vilnių am
basadorius Dambrava kreipė- 
di į Kultūros ir švietimo mi
nisteriją, Muzikos akademiją, 
prašydamas kandidatų peda- 
goniam darbui Venezueloje. 
Susidomėjimas buvo didelis, 
ypač kad atlyginimai bus mo
kami doleriais. Išvykstant, jam 
buvo įteikti net 32 kandidatai 
Venezuelos Kultūros tarybos 
nuožiūrai. Noras turėti Vene
zueloje daugiau specialistų iš 
Lietuvos yra didelis, tačiau 
daug nulems smarkiai apkar
pytas krašto biudžetas, nors 
pageidaujamam minimumui 
valstybės fondai yra jau pa
skirti.

Gruodžio 1-2 d.d. speciali 
Venezuelos kultūros delegaci
ja išvyko į Vilnių pasitari
mams. Belieka pasveikinti su
tartį pasirašiusias vyriausy
bes, nes iš tikro tai nepapras
tas įvykis Lietuvos ir Venezue
los bei P. Amerikos gyvenime. 
Kultūros ir švietimo ministe
ris Darius Kuolys Lietuvos am
basadoriui Venezueloje rašy
tam rašte pastebėjo: “Progra
mos projektą svarstė įvairių 
kultūros sričių žinovai ir joje 
nerado reikalo padaryti pakei
timų. Mažai pažįstame šią toli
mą šalį (Venezuelą), todėl 
džiaugiamės būsima galimybe 
iš arčiau pažvelgti į jos savitą 
kultūrą. Esu įsitikinęs, kad 
bendros pastangos duos gra
žių vaisių - abiejų šalių kul
tūros žmonės galės garsinti 
tai, ką vertingiausia sukūrė”.

Kultūrinėje srityje ambasa
dai talkina nauja be atlygini
mo dirbsianti savanorė Beatri
čė Mikalauskaitė-Dominguez.

S Džiugių Kalėdų 
g švenčių ir sėkmingų bei 
g laimingų Naujų metų 

bičiuliams ir artimiesiems
®Į. nuoširdžiai linki —

Adolfina ir Gediminas Skaisčiai, 
Grimsby, Ont.

SVJiALEDU rr

ir pažįstamus sveikina -
Leokadija ir Juozas Vitai, Tilisonburg, Ont.

ir sėkmingų

Toronto Lietuvių namų valdyba

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI 
uoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius išsiblaškiusius 

po platųjį pasaulį linkėdami
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JAV LB Bostono apygardos 
atstovų suvažiavimas 1992 m. 
spalio 11 d. įvyko Brocktono lie
tuvių “Sandaros” klubo salėje. 
Jiems skirtas Mišias Brocktono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
šventovėje atnašavo klebonas 
P. Šakalys, suvažiaviman salėje 
įsijungęs sukalbėta invokacija. 
Dalyvius pasveikino LB Brock
tono apylinkės pirm. S. Eiva. 
Mirusiuosius pagerbus susikau
pimo minute, pagrindinį veiklos 
pranešimų padarė apygardos 
pirm. Č. Mickūnas, finansinę 
apyskaitą — ižd. J. Čereška. Juos 
Bostono apygardos apylinkių 
pranešimais papildė: Bostono
— buvęs pirm. B. Veitas, Brock
tono — pirm. S. Eiva, Cape Cod’o
— pirm. A. Petrutis, Providence
— sekr. K. Valiuškienė. Neat
vykusių Worcesterio ir Kenne- 
bunkporto apylinkių atstovų 
pranešimus pakeitė perskai
tyti tų apylinkių pirmininkų
S. Rudžio ir kun. R. Šakalio, 
OEM, atsiųsti laiškai. Rūpes
čio buvo susilaukta dėl siaurė
jančios kai kurių apylinkių veik
los. Siaurėjimo priežastis — 
nepakankamas jaunimo įsijun
gimas. Perrinktą JAV LB Bos
tono apygardos valdybą suda
rė: pirm. Č. Mickūnas, vice- 
pirm. J. Vasys, sekr. R. Petru- 
tienė, ižd. J. Čereška. LB Bos
tono apylinkės pirm. A. Kup
činskas supažindino su Klivlan- 
de įvykusia JAV LB XII-sios ta
rybos antrąja sesija.

Jaunimo centro valdybos ren
ginių vadovė Albina Ramanaus
kienė 1992 m. spalio 18 d. Čika
gos lietuvius pakvietė į didelį 
koncertą, turėjusį net 72 progra
mos atlikėjus. Mat koncertan 
įvairiais pasirodymais buvo 
įjungta daug jaunimo. Išvardy
damas žymesniuosius dalyvius, 
J. Žygas pranešime “Draugui” 
mini Rasos Šoliūnaitės-Posko- 
čimienės Lemonte vadovaujamo 
tautinių šokių ansamblio “Spin
dulys” dvi šokėjų grupės, Lie
tuvos vyčių chorą ir jo vadovą 
Faustą Strolią, smuikininką 
Herkulį Strolią, akompaniato
rių Robertą Mockų, programos 
pranešėją Daivą Skuodytę, jau
nimo vokalinę instrumentinę 
grupę, sudarytą Povilo Strolios, 
Tomo Strolios, Rimo Buntino ir 
Ričardo Valaičio. Koncerte taip
gi dalyvavo solistės Dalia Eidu- 
kaitė-Fanelli ir Ann Marie Kas
sel. Programos atlikėjams padė
kojo Jaunimo centro valdybos 
pirm. Salomėja Endrijonienė. 
J. Žygas, pasidžiaugęs, kad šiais 
nuosmukio laikais atsiranda ta
lentingų jaunuolių, pažeria prie
kaištų labai negausiems tų ta
lentų stebėtojams. Salėje jų ne
buvo nė pilno pusantro šimto.

Australija
Australų-lietuvių kultūros 

draugijos pirm. J. Vabolienė 
Adelaidės senųjų parlamento 
rūmų galerijoj surengė nuotrau
kų parodą “Lithuania’s Fight 
for Independence” (“Lietuvos 
kova už nepriklausomybę”). Iki 
1992 m. pabaigos trukusią pa
rodą atidarė vietinės valdžios 
ryšių ministeris Greg Crafter. 
Po jo tarto žodžio kalbėjo ga
lerijos direktorė S. Tinkin ir 
ALB Adelaidės apylinkės valdy
bos pirm. J. Stačiūnas. Parodos 
lankytojų laukė didžiulis Lie
tuvos žemėlapis, atspindintis 
karaliaus Mindaugo, didžiųjų 
kunigaikščių Gedimino, Algir
do, Kęstučio ir Vytauto Didžio
jo laikus. Juos papildė nepri
klausomos Lietuvos 1918-1940 
m. laikotarpis, pokario skyriai

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 MIMICO AVE. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius 

“Sovietinė tautžudystė Lietu
voje”, su atgimimu susieta “Dai
nuojanti revoliucija”, “Balti
jos kelias”, “Kruvinasis sekma
dienis” bei kiti dabartiniai įvy
kiai nepriklausomybę atgavu
sioje Lietuvoje iki jos seimo 
rinkimų. Su nuotraukomis su
pažindina šiai parodai skirtas 
lankstinukas anglų kalba, pri
menantis paskutiniuosius so
vietinio teroro veiksmus, Lie
tuvoj pasilikusią okupacinę 
kariuomenę. Parodą lankė Aus
tralijos mokyklų moksleiviai, 
studentai ir visuomenė. 1993 
m. pradžioj ją žadama perkelti 
į kitus Australijos miestus.

Argentina
Aušros Vartų parapija, šven

čianti veiklos penkiasdešimt
metį, 1992 m. spalio 24 d. suren
gė festivalį, vadovautą Adalber
to Peraltos. Festivalis buvo pra
dėtas Arielio Dumšės vadovau
jamos SLA jaunųjų šokėjų gru
pės atlikta lietuviškų tautinių 
šokių pyne. Olgos Čekanauskai
tės vadovaujamas parapijos jau
nimo choras programon įsijun
gė religinėmis giesmėmis. SLA 
“Dobilo” ansamblis ją papildė 
E. Čikotos paruoštais lietuvių 
tautiniais šokiais. Plojimais 
buvo sutikta klasikinių dainų 
su gitaros palyda padainavusi 
sol. Marcela Giorio, už daina
vimą laimėjusi premiją televi
zijos programoje.

Britanija
DBLS Derbio skyriaus narių 

pasitarimą 1992 m. lapkričio 8 d. 
Ukrainiečių klubo patalpose 
sušaukė valdybos pirm. J. Le- 
vinskas. Susirinkusius pasita
rimo dalyvius J. Maslauskas 
supažindino su Wolverhampto- 
ne įvykusiu DBLS tarybos su
važiavimu, svarsčiusiu Lietu
voj spausdinamo “Europos lie
tuvio” problemas, Lietuvių na
mų Londone remontą, siūlomą 
Lietuvių sodybos pardavimą, 
Lietuvos ambasados patarėjo 
dr. Antano Nesavo rūpesčius. 
DBLS Derbio skyriaus valdy
bos pirm. J. Levinskas dis
kusiniame pokalbyje gvildeno 
retėjančias narių gretas, sun- 
kėjantį valdybos darbą, artė
jančius jos rinkimus, ribotus 
ateities planus. Buvo prisimin
ta J. B. Levinskų suorganizuo
ta išvyka į Lietuvą, pasidalin
ta jos įspūdžiais.

Vokietija
Tradicinį talentų vakarą Va

sario 16 gimnazijoje 1992 m. lap
kričio 7 d. surengė Marijos Šmi
tienės vadovaujami ateitinin
kai. Specialų prizą laimėjo 4-8 
metukų amžiaus busimieji gim
nazistai Daina ir Lina Šmįtai- 
tės, Laura Šiugždinytė, Aidas 
Šiugždinis ir Violeta Lemkytė, 
suvaidinę pastarosios režisuo
tą pasaką “Raudonkepuraitė”. 
Pirmoji vieta už kūrybingumą 
teko aktorėms Indrei Sakutei, 
Rūtai Samuilevičiūtei, Alici
jai Kuosaitei ir Vilmai Songai- 
laitei, atlikusioms mokyklinio 
gyvenimo epizodą, antroji vieta 
— Indrei Zarahaitei, Rūtai 
Samuilevičiūtei, Dianai Miule- 
rytei, Monikai Šulcaitei, Vilmai 
Songailaitei ir Laimai Lipšy- 
tei, tragikomiškai suvaidinu
sioms “Bobutę ir oželį”. Muzi
kalumo varžybose pirmą vietą 
laimėjo Vytautas Lemkė, Vikto
ras Diavara ir Martynas Lipšys, 
antrą — Rūtą Salgytė. Žingsniuo
se į profesionalumą pirmąja 
vieta įvertintos Vytauto Lem- 
kės sukurtos ir fortepijonu pa
skambintos dvi dainos, antrąja 
vieta — Aurelijos Balaišytės 
atliktas pantomimos etiudas.

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

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, jų šeimas Lietuvoje 

bei laisvajame pasaulyje

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

L. A. Andruliai
Aniceta Aperavičienė
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Vincas Andrulionis, Rodney, Ont. 
Veronika Aleknevičienė

• Klara ir Mečys Andruškevičiai
A. V. V. Augėnai
Pranas, Albina Augaičiai 

ir šeima
Izabelė Ambrasienė,

Montreal, P.Q.
Irena ir Antanas Ambraškos, 

Phoenix, AZ
Birutė ir Jonas Aukštaičiai
Z. P. Augaičiai, Delhi, Ont.

Monika ir Antanas Bumbuliai 
Julius, Pranė Barakauskai 
Elena ir Pranas Bersėnai 
Danutė ir Alfredas Bražiai 
E. Bersėnienė Hamilton, Ont. 
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Regina ir Stasys Beržiniai, 

Vienna, Ont.
Bronius Bagdonas, 

Oakville, Ont.
Jadvyga Barzdaitienė
Janina ir Albinas Blauzdžiūnai, 

La Salle, Que.
T. D. Burokai
Isabelė ir Petras Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Valė ir Vincas Baliūnai 

su šeima
Marija Borusienė ir vaikai 

Hamilton, Ont.
Birštonu šeima, Stayner, Ont. 
Ona Biveinienė,

Cambridge, Ont.
Jonas Bartnikas
Sofija, Vytautas, Vida, Jonas 

Balsevičiai, Ottawa, Ont.
Nelė ir Jonas Budriai 
Kastutė ir Juozas Blekaičiai, 

Dundas, Ont.

Birutė ir Kazimieras
Čepaičiai

Jurgis ir Irena Cipariai, 
Rodney, Ont.

J. Černiauskienė
Vladas Čėsna, Ancaster, Ont.
Petras Čiurlys

Zita ir Jonas Didžbaliai
Ona Dementavičienė
Stasys Dabkus
Ona ir Petras Derliūnai
Kunigunda ir Jonas Dervaičiai,

SU Šeima, St. Catharines, Ont. 
Elena Draudvilienė 
Ona, Jonas Dirmantai

ir dukros
Adelė Dobienė *
Jonas, Elena Dalmotai,

St. Leonard, P.O.
Aniceta Deksnienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.
E. Dubininkas
Marija Danielienė
Stefanija Domeikienė,

Hamilton, Ont.

Lina Einikienė
Marija ir Antanas Elijošiai 
Teresė Enskaitienė,

Hamilton, Ont.

Petras, Janina, Zita ir
Daina Gurkliai

Adomas ir Ramutė Grigoniai 
Simas ir Marija Gudaičiai 
Marija Gečienė

Elena Girėnienė
Marija ir Jonas Gimžauskai,

Hamilton, Ont.
Kazys ir Elena Gudinskai, 

Hamilton, Ont.
M. ir A. Garkūnai, Dundas, Ont.
Andrius ir Kristina Gapučiai, 

Hudson, P. Q.
Zigmas ir Ona Girdauskai
Kostas ir Eugenija Gapučiai,

Bothwell, Ont.
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, Ont.
Bronius, Genovaitė Grajauskai, 

Hamilton, Ont.
B. V. Gataveckai
Eugenija ir Algirdas Grajauskai, 

Hamilton, Ont.

Edvinas Heikis, Stayner, Ont.

Vincas ir Irena Ignaičiai 
Jadvyga Ignatavičienė 

i

H. ir P. Juodvalkiai, I 
Oshawa, Ont.

Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Vytautas Jakubaitis, 

West Lome, Ont.
Vanda Jasinevičienė 
Algimantas Jasinevičius 
Dara Ir Albertas Jankūnai,

Hamilton, Ont. ■ .
"",v' V Jasiūnienė i

Aldona Jankaitienė
Elena Jaškienė l
Petra ir Vladas Jankaičiai
Milana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Ona Juodišienė

'.n

Bronius, Elena Kišonai
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont. į
E. ir S. Kuzmickai
Pajauta ir Algis Kaziliai,

Colgan, Ont.
Ona ir Jonas Kirvaičiai
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Antanas ir Audronė

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai 

Oakville, Ont.
Isabelė Kandrotienė
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai, 

Collingwood, Ont.
Onutė ir Jonas Karaliūnai, 

St. Catharines, Ont.
Genovaitė Kudžmaitė,

Hamilton, Ont.
Elzbieta Kazickienė,

Hamilton, Ont.
Danutė, Vytas, Tomas Kekiai, 

West Lome, Ont.
Vilius Karalius, Welland, Ont.
Pranas ir Lilė Kažemėkai,

Hamilton, Ont.
Ona ir Vladas Keziai, 

Ancaster, Ont.
Stasė ir Povilas Kanopai, 

Hamilton, Ont.
Valė Kecorienė
Aldona ir Jonas Kutkos,

Welland, Ont.
J. ir T. Kiškūnai
Adelė ir Vacys Karauskai
A. Kanapka, Wasaga Beach, Ont.
H. Kairenė, Hamilton, Ont.
Petras, Teklė Kareckai ir 

Šeima, Hamilton, Ont.

D. Kairys, Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai
ir Šeima Tillsonburg, Ont.

Elena ir Povilas Lukavičiai
SU Šeima, Hamilton, Ont.

J. Liutkienė
Ernestas ir Emilija Lengnikai,

Hamilton, Ont.

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis ir dukra Milda 
Vida, Feliksas Mockai ir šeima 
Vytautas, Ona Marcinkevičiai 

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Stella ir Juozas Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
Vytautas Montvilas
Stasys Matulionis, Brantford, Ont.
Liucija ir Kostas Meškauskai, 

Hamilton, Ont.
Ieva ir Juozas Milkintai
B. St. Matulevičiai,

St. Petersburg Beach, FL

Irena ir Jonas Nacevičiai
V. ir O. Naruševičiai, 

West Lome, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai, 

Hamilton, Ont.
J. M. Naruševičiai su šeima, 

London, Ont.
Jonas ir Stasė Naruševičiai, 

Carignan, P. Q.
Viktoras ir Rita Navickai 

Tillsonburg, Ont.

Anelė Puterienė
Stasė ir Mikas Petruliai
Valius ir Ada Poškaičiai
Stasys ir Jonė Paketurai, 

West Lome, Ont.
Marija Pranaitienė
Jeronimas, Ramutė, Aušra ir 

Ramunė Pleiniai, 
Hamilton, Ont.

Anelė, Kazys Pajaujai
Joana ir Vladas Plečkaičiai
Juozas Prišas
Steponas ir Elenutė

Pusvaškiai
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Hamilton, Ont.
Janina Pacevičienė
Antanas ir Marija Pusdešriai, 

Hamilton, Ont.
Bronė Perkauskienė, 

Hamilton, Ont.
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Aldona, Juozas ir Antanas

Petrauskai
Monika Povilaitienė
A. K. Poviloniai
U. Paliulis
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, Ont.
Vaclovas Pniauskas ir 

dukra Marytė, Oshawa, Ont.
Petras, Jane Pakalkai, 

Stayner, Ont.

Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Jonas ir Konstancija Rugiai 
O. L. Rimkai
Danguolė Radzevičienė
Aldona ir Jonas Ranoniai
Sofija ir Stasys Rakščiai, 

Fruitland, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai
Loreta, Vincas Rutkauskai, 

Keswick, Ont.

Joana ir Juozas Rovai

Antanas Rakauskas
Vincas ir Stasė Radzevičiai 
Onutė ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, Ont.
Birutė ir Žigas Remeikos
A. M. Radžiūnai
Juozas ir Marija Rybij, 

Hamilton, Ont.

Gražina, Petras, Antanas 
Stauskai

D. ir Br. Staškevičiai ir
P. Jucevičienė
Montreal, Que.

Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Gražina ir Antanas Stankai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl. 
Erika ir Vincas Sakai,

Hamilton, Ont.
Jonas Šeperys
Zuzana, Juozas ir Ramunė

Stravinskai
Genovaitė ir Antanas

Sprainaičiai
Augustinas ir Genutė Senkai 
Albina Štuopienė
Viktoras Skukauskas

ir dukra Danutė 
Nijolė ir Jonas Šimkai
Ona Savickienė, Hamilton, Ont.
Juozas, Janina Šarūnai,

St. Petersburg, FL 
Sofija Styrienė 
Liuda Šileikienė 
Marija ir Pranas Šiūliai, 

Hamilton, Ont.
Juozas, Sofija Skučai 

Montreal, P.O.
Juozas Staškevičius
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, 

Hamilton, Ont.
Z. Saunorienė ir vaikai, 

Dundas, Ont.

G. B. Trinkai
Birutė ir Bronius Tamošiūnai
B. Trukanavičius
B. J. Tamulioniai

Bronius Urbonavičius

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Emilija Vindašienė ir dukra 

Virginija, Delhi, Ont.
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona, Vladas ir Leta Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Steponas, Irena Varankos 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, 

Oakville, Ont.
Liudas ir Genutė Vyšniauskai 
Elena ir Bruno Vyšniauskai, 

Dutton, Ont.
P. Vitas, Burlington, Ont.

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
K. B. Žutautai
Delfiną Zulonienė,

Mississauga, Ont.
Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzefą ir Kęstutis Žuliai
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas
Aldona Zarembaitė
Antanas ir Stasė Zimnickai 

ir sūnus
Antanas Žilėnas



Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Benamių vaikų globos organizacijos Lietuvoje “Vaiko tėviškės namai” projekto pirmasis pastatas prie Marijampolės.
Taip jis atrodė 1992 m. vasarų Nuotr. R. Choromanskytės

$V [JAI.EDU Jfsįjij
proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1993 siais metais.

Augustinas Simanavičius, OFM 
Eugenijus Jurgutis, OFM Pijus Šarpnickas, OFM 

Liudas Januška, OFM

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE
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Anapilio moterų 
būrelio valdyba

Didieji rūpesčiai, susiję su Lietuva 
Ambasadoriaus KAZIMIERO LOZORAIČIO, Lietuvos atstovo Vatikane, pareiškimai per 
Vatikano radiją. Naujasis seimas. Šv.Tėvo Jono-Pauliaus kelionė į Lietuvą. Ar su nauja 

Lietuvos vyriausybe keisis politika ? Kodėl seimo rinkimus laimėjo kairieji?
Linkėjimai Lietuvos katalikams

0

2 (Srvei giname 
mielus gimines, 

draugus bei pažįstamus

‘■c? Kristaus gimimo
2 švenčių proga ir 

linkime geriausios2 sėkmės naujaisiais
s 1993
■■g metais - Rimas, Gražina

Sveikiname i
SU į 

šv. Kalėdomis !
visus gimines, draugus j 
ir pacientus, linkėdami I 
linksmų bei sėkmingų J

ra

naujų metų - Dr. Eimutis ir Rita Birgiolai 
su šeima

5veil5tnaD)e
mielus savo gimines, 
bičiulius ir pažįstamus, 
linkėdami malonių 
bei džiugių

ŠV. Kalėdų ir sėkmingu 

naujų metų -
Levutė ir Vladas Pevcevičiai

f 
ir laimingų bei sėkmingų §

NAUJU MČTU |
linkime visiems
savo giminėms, ik 
draugams ir 

pažįstamiems - 
Antanas ir Ona Baltrūnai

į Sveikinam
.IS visus gimines, 

draugus ir

2 pažįstamus su

2 ' šv. Kalėdomis

...

metais -

Strimaičiai

— Neseniai grįžot iš Lietu
vos, kur susitikot su kitais Lie
tuvos ambasadoriais. Gal galė
tumėt pasakyti, kokius klausi
mus ten aptarėt su Lietuvos vy
riausybe?

— Vilniuje dalyvavau užsie
nio reikalų ministerio Saudar
go sukviestame Lietuvos am
basadorių ir generalinių kon
sulų susirinkime. Tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio susiti
kimas po Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Jis buvo 
skirtas ne tiek konkrečių klau
simų aptarimui, kiek nuomo
nių ir informacijos pasikei
timui, geresniam susipažini
mui su mūsų vyriausybės, o 
ypač užsienio reikalų minis
terijos, veikla. Dalyvavome 
dviejuose vyriausybės posė
džiuose, kuriuose apie vyriau
sybės darbą ir uždavinius kal
bėjo premjeras Abišala. Iš
klausėme užsienio reikklų 
ministerio Saudargo, tarptau
tinių ekonominių ryšių minis
terio Aleškaičio, užsienio rei
kalų ministerijos įvairių sky
rių viršininkų pranešimus. 
Lietuvos delegacijos derybo
se su Maskva dėl rusų kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos 
pirmininkas Česlovas Stanke
vičius mums detaliau pranešė 
apie šių derybų eigą, kuri yra 
tikrai nelengva. Per susitiki
mą pasisakė ir suvažiavę di
plomatai. Jie papasakojo apie 
jų vadovaujamų misijų veiklą, 
iškėlė pasiūlymų diplomat!-, 
nių misijų sklandesniam bend
radarbiavimui su valdžios ži
nybomis užtikrinti. Vilniuje 
susitikome su deputatais, 
Kaune — su verslininkais, kul
tūrininkais, mokslo žmonėmis.

— Ar gali keistis tiek Jūsų, 
tiek kitų Lietuvos ambasado
rių laikysena ir Lietuvos po
litika po seimo rinkimų?

— Nemanau, kad mūsų am
basadų laikysena galėtų ar 
turėtų keistis po paskutinių
jų parlamentinių rinkimų Lie
tuvoje. Demokratinių kraštų 
diplomatai tarnauja ne kuriai 
nors politinei partijai, o vals
tybei, atstovauja valstybei, o 
ne politiniam sąjūdžiam ar 
politinėm partijom. Į Jūsų 
klausimą, ar Lietuvos politika 
gali keistis po rinkimų pasi
keitus valdžiai Lietuvoje, te
galiu atsakyti, jog netolima 
ateitis parodys, ar ligšiolinė 
politika pakryps nauja linkme. 
Reikia manyti, kad valdžia 
laikysis buvusios vyriausybės 
nustatytų užsienio politikos 
pagrindinių gairių, nes to rei
kalauja mūsų valstybės inte
resai. Tik ligšiolinės politikos 
tęstinumas gali mums plačiau 
atverti duris į Vakarus, iš ku
rių laukiame konkrečios para

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

REAL ESTATE LTD. REALTOR
Nijolė Baranauskaitė-Bates 

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

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų įvertinimas.

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

Future.I

mos, ypač ekonominėm refor
mom pravesti. Vis platesnis 
atsivėrimas Vakaram, aišku, 
netrukdo Lietuvai toliau pa
laikyti ir plėsti visokeriopų 
ryšių, ypač prekybinių, su 
kaimynais Rytuose. Kalbant 
apie politikos tęstinumą, ver
ta paminėti naujojo Lietuvos 
seimo pirmą posėdžio dieną 
paskelbtą svarbų pareiškimą, 
kuriuo dar kartą reikalauja
ma besąlygiško rusų kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos, 
o Jungtinių Tautų organiza
cija bei Vakarų valstybių 
parlamentai raginami paremti 
šį Lietuvos seimo reikalavi
mą. Seimas taip pat iškilmin
gai pareiškė, jog dės visas pa
stangas, kad Lietuvos-Rusi
jos susitarimai dėl kariuome
nės išvedimo būtų besąlygiš
kai vykdomi.

— Ar buvo per ambasadorių 
pasitarimą Lietuvoje paliesti 
klausimai, susiję su būsima 
popiežiaus kelione į Lietuvą ?

— Su busimąja popiežiaus 
kelione į Lietuvą susijusius 
kai kuriuos reikalus aš palie
čiau savo susitikimuose su 
tuometiniu užsienio reikalų 
ministeriu Saudargu, taip pat 
su kai kuriais atsakingais mi
nisterijos pareigūnais. Tais 
reikalais ambasada palaiko 
ryšius taip pat su Vilniaus 
arkivyskupu ir apaštaliniu 
nuncijumi Vilniuje. Su minis
terio Saudargo pavaduotoju 
p. Katkum ir Kauno vice meru 
p. Kuprevičium Kaune apžiū
rėjome vietas, kurias būtų 
galima pasiūlyti popiežiaus 
susitikimam su kauniečiais 
ir su iš kitų miestų atvyk
siančiais tikinčiaisiais. Jei 
popiežius nuspręstų aukoti 
Mišias po atviru dangumi, San
taka tam būtų ideali vieta, ga
linti sutalpinti iki pusės mi
lijono žmonių. Tačiau galutinį 
sprendimą tuo reikalu pada
rys popiežiaus apaštalinių 
kelionių rengėjai, su Lietu
vos vyskupais suderinę popie
žiaus kelionės Lietuvoje tiks
lią programą. Ji dar nėra su
daryta, bet kaip tik šiomis die
nomis buvo oficialiai paskelb
ta, kad Šv. Tėvas lankysis Lie- 
tuvoje kitų metų rugsėjo 4-7 
dienomis.

— Ką Jūs atsakydavote į daž
nus užsieniečių klausimus: 
kodėl Lietuvoje seimo rinki
mus laimėjo kairieji ?

— Parlamentiniai rinkimai 
Lietuvoje buvo laisvi ir demo
kratiški. Tai yra didelis pir
mųjų nepriklausomybės metų 
laimėjimas. Nepriklausomy
bę atstačiusios Lietuvos val
džia, nors ir varžoma kasdie
ninio gyvenimo sunkumų, su
darė palankias sąlygas demo
kratiškiem rinkimam, taikiam

ir, sakyčiau, sklandžiam, val
džios perdavimui. Tai ypač pa
brėžiau pokalbiuose su užsie
nio žurnalistais. Pasikeitimai 
valdžioje yra normalus reiški
nys demokratinėje santvar
koje.

Klausimą, kodėl seimo rin
kimus laimėjo kairieji, reikė
tų nukreipti į pačius rinkėjus. 
Gal jie atsakytų, kad rinkimų 
rezultatus nulėmė ne ideolo
giniai rinkėjų įsitikinimai, 
bet ekonominės priežastys.

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kaip turėtų šiuo metu laikytis 
Lietuvos katalikai, kaip jie tu
rėtų rengtis Lietuvos ateičiai?

— Nesijaučiu galįs ar turįs 
teisę nurodinėti, kaip turėtų 
šiuo metu laikytis kiekvienas 
katalikas, norėčiau tik palin
kėti, kad katalikai niekuomet 
netaptų abejingi nei savo reli
giniam tikėjimui, kuriam to
kia brangia kaina liko ištiki
mi net ir sunkiausiais laikais, 
nei tautiniam idealam, kuriuos 
visais laikais gynė ir ugdė. Pa
grįstai sakoma - ir tai ne tuš
čia retorika, - kad Tėvynės 
meilė ir tvirtas prisirišimas 
prie kilniųjų krikščionybės 
idealų apsaugojo mūsų tautą 
nuo pražūties, ją išlaikė gyvą 
ir kūrybingą, padėjo pakelti 
sunkumus, padėjo išsikovoti 
laisvę. Norėčiau, kad lietuvis, 
Tėvynei atgavus laisvę, nuo
sekliai vadovautųsi tais idea
lais, kuriuos skelbia krikščio
nybė ir kurie tapo visos civi
lizuotosios žmonijos bendru 
turtu. Idealus praradusi tau
ta, kaip ir pavienis asmuo, ne
išvengiamai pasiduoda pasy
vumui, tuo pačiu grimsta į pra
žūtį. Šiandien mums ypač rei
kia aktyvumo, optimizmo, ryž
to kuriant žmogaus vertą atei
tį, kurią mūsų tautai laiduoja 
krikščioniškosios vertybės. Jei 
jos mūsuose būtų išblėsusios, 
turėtų iš naujo jas vėl atrasti, 
sukonkretinti, jomis pagrįsti 
kasdieninį gyvenimą. Krikščio
nybė yra dinamiška religija. 
Kiekvienas sąmoningas krikš
čionis savo gyvenimo būdu ir 
darbais turi tai įtikinamai 
liudyti. Kor.

Augutė ir Vytas Dubickai

KALĖDŲ švenčių ir
[<J (inirK/v.J g

*NAUJIĮM£JU | 
linkime sesėms bei broliams $ 
šauliams

V Tėvynėje ir laisvajame
pasaulyje Q

Visus 1993 metų šauliškus darbus skirkime A 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui - $

Toronto VI. Pūtvio
šaulių kuopos valdyba

i Sveikinu
r su šv. Kalėdomis

v visus gimines, draugus ir 

pacientus, linkėdamas
i sveikų bei sėkmingų

Naujų metų -
Dr. Stasys Dubickas

*****

LINKSMŲ SVKALLDŲ i 
ir laimingų 1993 metų linki B
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 2 
lietuviams - o

Kanados lietuvių medikų draugijos valdyba:

pirm. dr. R. Zabieliauskas 
sekr. dr. G. Skrinskas 
ižd. dr. S. Dubickas

_ buv. pirm. dr. M. Valadka e~/..
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GIMIMO 
ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

proga 
sveikiname visus 
Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius, linkėdami 
sėkmingų bei darbingų 1993-ųjų 
metų —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Hamiltono apylinkės valdyba

proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius ir 
visus mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo if laimės 
1993 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis ir

$

linkime laimingų bei 
sėkmingų Naujų metų - $

a
S’ Šv. Kalėdų
M ir Naujų metų
sį proga sveikiname 

gimines, draugus ir
iŠ pažįstamus, linkėdami daug >
® laimės ir tyro džiaugsmo - Em"’a- Al,°nsbs W”™

Hamilton, Ont. AS

Dundas, Ont.

Sveikiname
savo bičiulius su

šv. Kalėdomis bei

A*

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS minėjimas įvyko Šv. Ka
zimiero šventovėje lapkričio 22 d. 
Mišias atnašavo klebonas kun. L. 
Kemėšis. Šauliai dalyvavo su vė
liavomis, o KLK motery dr-jos sky
rius su tautiniais drabužiais. Skai
tymus skaitė T. Pargauskienė, A. 
Aleliūnienė. Aukas nešė S. Par- 
gauskaitė, L. Vitienė. Parapijos 
choras giedojo tai dienai pritai
kytas giesmes. Po pamaldy sugie
dotas Lietuvos himnas.

Minėjimas įvyko parapijos sa
lėje. Jį atidarė šaulių kuopos vi- 
cepirm. Stasys Beržinis. Paskaitų 
skaitė M. Norkus primindamas 
Lietuvos kariuomenės istoriją. 
Deklamavo S. Pargauskaitė ir M. 
Mickevičienė. Užbaigiant minė
jimą, buvo rodomos vaizdajuos
tės, kurias parūpino R. S. Berži
niai, lankydamiesi Lietuvoje.

J. Vitas

Winnipeg, Manitoba
GERAI PAVYKO METINĖ MU

GĖ surengta Šv. Kazimiero pa
rapijos lapkričio 13-14 d.d. Mažė
jant parapijiečių skaičiui, vietoj 
buvusių trijų vakarų mugė vyko 
per du vakarus, ir dėka lankytojų 
dosnumo buvo labai sėkminga, da
vusi daugiau kaip $4,000 pelno Šv. 
Kazimiero šventovės išlaikymui. 
Loterijos traukimas buvo praves
tas sekmadienį, lapkričio 15 d. 
tuoj po pamaldų. Laimėtojais ta
po winipegiečiai: V. Mockus $100, 
J. Specht $100, A. Jančiukas $50, 
V. J. Lion $30, M. Gregorchuk $20.

Po loterijos, prel. J. Bertašiui 
padėkojus visiems prisidėjusiems 
prie šių metų mugės pasisekimo, 
susirinkę dalyviai šeimininkių 
buvo pavaišinti karštais pietu
mis. Dalyvių tarpe buvo trys sve
čiai iš Lietuvos: Lietuvos žemės 
ūkio universiteto užsienio santy
kių departamento vedėjas prof. A. 
Maziliauskas, žemės ūkio ministe
rijos privatizacijos direktoriaus 
pavaduotojas V. Skulskis ir tarp
tautinių santykių direktoriaus 
pavaduotojas V. Bitė. Jie Kana
dos valdžios remiami per penkias 
savaites Brandono universitete 
susipažino su privataus ūkio tech
nika ir metodologija. Prof. A. Ma
ziliauskas susirinkusiems įdo
miai papasakojo apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje, o V. Skulskis 
nušvietė Lietuvos ūkių privatiza
cijos eigą, jos laimėjimus ir sun
kumus. Jie atsakinėjo ir į susirin
kusiųjų klausimus.

A. a. PRANAS KUNIGAUSKAS, 
sulaukęs 91 m. amžiaus, mirė 1992 
m. rugsėjo 22 d. Gimė Kauno apskr. 
Į Kanadą atvyko 1930 m. Iki pen
sijos ūkininkavo Saskačevape ir 
Lac du Bonnet, Man. Palaikai su
deginti. Liūdesyje liko giminės 
Winnipege.

A. a. VLADAS (WALTER) GIED
RAITIS, 88 m. amžiaus, mirė 1992 
m. spalio 6 d. Kilęs iš Viešertų 
km., Lazdijų apskr. Į Kanadą atvy
ko 1930 m. Pradžioje dirbo įvai
rius darbus. Vėliau, su broliu įsi
gijęs ūkį, ūkininkavo iki pensi
jos. Atsikėlė į Winnipegą, kad 
būtų arčiau lietuviškos švento
vės. Gedulines maldas laidotu
vių koplyčioje kalbėjo ir Šv. Ka
zimiero šventovėje Mišias auko
jo prel. J. Bertašius. Palaidotas 
Assumption kapinių mauzolieju
je. Liūdesyje liko žmona, prieš

naujaisiais metais, linkėdami 

daug sėkmės ir Dievo palaimos

Gorbačiovas, Jelcinas ir kiti jo 
draugai, iškilę dabar valdančiųjų 
grupėje, visi yra seni kompartijos 
aparačiukai su autokratiniais po
linkiais savo kauluose. (Lubor J. Zink)

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai

rista us gimimo įį 
švenčių ir Naujų metų 

proga sveikiname mielus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, ® 
linkėdami šventinio džiaugsmo g 
ir geriausios sėkmės Wnaujaisiais metais -

Lionė ir Vladas Kybartai,
Hamilton, Ont. ‘M 

.................................................................................

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp A y tz a LIETUVIŲ KREDITO 
lALKA KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
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%

mirtį jį globojusi dukterėčia iš 
Lietuvos D. Šarkelienė bei kiti 
giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. EVALD PETEREIT, 82 m. 
amžiaus, mirė 1992 m. lapkričio 
2 d. Palaidotas Brookside kapi
nėse. Prie kapo maldas sukalbė

jo prel. J. Bertašius. Mirusiųjų 
pranešime pažymėta, kad gimęs 
Lietuvoje.

A. a. WALTER GUDŽIŪNAS, 60 
m. amžiaus, mirė 1992 m. lapkri
čio 14 d. Gimė Kanadoje ir su lie
tuviais nebendravo. Palaikai su
deginti. Liūdesyje liko žmona, du 
sūnūs, vaikaičiai ir kiti giminės.

EKK

Edmonton, Alberta
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI, kaip tie paukščiai ru
deniui atėjus, išvyko vėl žiemą 
praleisti į šiltesnį kraštą — savo 
pamėgtus namus, White Rock, B.C. 
Geros sėkmės ir iki malonaus pa
simatymo pavasarį!

LIETUVŲ NAMŲ REMONTO už
baigimo pobūvis įvyko š. m. lap
kričio 14, šeštadienio vakarą, 
Lietuvių namų auditorijoje. Ofi
cialią pobūvio dalį pravedė Ed- 
montono lietuvių bendruomenės 
valdybos vicepirm. N. Karosai- 
tė. Pasveikinus dalyvius, nušvietė 
namų statybos sunkią 1953-54 me
tų pradžią, vadovaujant a.a. kun. 
B. Jurkšui. Statybos projektui 
tuo laiku vadovavo J. Karosas, 
o finansus tvarkė A. Kantautas. 
Tylos minute buvo pagerbti mirę 
namų statybos rėmėjai ir dalinin
kai. Šių metų namų remonto pen
kių asmenų komiteto vardu kal
bėjo K. Žolpis. Jis pasidžiaugė 
gražiu komiteto narių kooperavi- 
mu„ išreiškė padėką ypač 3 as
menims: J. Augiui, A. Dudaravi- 
čiui ir šiais metais mirusiam a.a. 
B. Žilinskui už jų iniciatyvą su
rengti kazino lošimus. Šių sėkmin
gų lošimų dėka ir buvo sudarytas 
pagrindinis namų remontui kapi
talas.

Po kalbų įvyko bendra savitar
nos vakarienė, paruošta šaunių 
mūsų šeimininkių. Veikė bufe
tas, vyko šokiai ir loterija. Gau
sių svečių tarpe buvo kun. L. Bou
chard bei geri lietuvių bičiuliai 
latviai p.p. Stals. Dobilas

Ottawa, Ontario
KLB OTAVOS APYLINKĖS me

tinis susirinkimas, įvykęs lapkri
čio 29, sekmadienį, nebuvo gau
sus. Susirinkimui pirmininkavo 
R. Rudaitytė, sekretoriavo K. Bar- 
teška. Buvo perskaitytas valdy
bos pirmininkės pranešimas, kal
bėjo Lietuvių fondo įgaliotinis, 
šeštadieninės mokyklos vedėjas 
ir tautinių šokių grupės vadovė. 
Nebuvo iždininko,. revizijos ko
misijos ir KLB krašto įstaigos 
Otavoje vedėjo pranešimų. Liko 
ta pati Valdyba: B. Eimantienė, 
J. Barysienė, Z. Petrylaitė, V. Ra- 
džius, S. Balsevičienė, K. Barteš- 
ka ir R. Rudaitytė. Pareigomis 
pasiskirstys artimiausiame po
sėdyje. Revizijos komisija — J. 
Verbyla, L. Plečkaitienė ir B. Vil- 
činskienė, kurie įpareigoti pa
tikrinti atskaitomybę ir už 1992 
metus.

DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIE
NINĖS MOKYKLOS Kalėdų eglu
tė įvyks gruodžio 20, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, St. Hyacinth 
šventovės salėje, 201 Lebreton St. 
North. Prašome vieni kitus apie 
tai painformuoti ir gausiai joje 
dalyvauti.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
“VINGIS”, dalyvavusi IX išeivijos 
tautinių šokių šventėje, tebėra 
veikli. :Savo pasirodymais ji pui
kiai atstovauja negausiai lietu
vių bendruomenei Otavoje. “Vin
giui ” vadovauja energingoji Gied
rė Abromaitienė.

IŠ LIETUVIŲ FONDO įgalioti 
nio pranešimo paaiškėjo, kad per 
šiuos 1992 metus apylinkės tau
tiečiai suaukojo $1270. Nuo 1963 
iki 1992 m. suaukota $31,090. Įga
liotinio paraginti, vietoj kalėdi
nių sveikinimo kortelių, Lietu
vių fondui aukojo: R. O. Barisai, 
L. V. Plečkaičiai, J. E. Valiuliai, 
A. A. Paškevičiai.

Albinas Vilniškis

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.

Hamilton, Ontario
HAMILTONO ATEITININKAI la

bai dėkoja visiems, kurie prisidė
jo prie maisto rinkliavos. Gausiai 
visi paaukojo ir visiems didelis 
ačiū! Jaunučiai labai dėkingi vi
siems už paramą skaitymo konkur
se. Aukos padės mums tęsti toliau 
mūsų lietuvišką darbą. Dar kartą 
ačiū! J.G.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, 
sveikindami gimines bei pažįsta
mus, Kanados lietuvių fonde savo 
įnašus papildė: $100 — M. D. Joni
kai, A. D. Jankūnai, K. H. Norkai, 
J. R. Piciniai, P. Z. Sakalai; $50 
— Hamiltono lietuvių medžiotojų 
klubas Giedraitis; $20 — J. E. Ma- 
žulaičiai. Fondui aukojo: a.a. Ge
novaitės Skripkutės 26 metų mir
ties atminimui sesuo Sofija ir Sta
sys Rakščiai — $100; a.a. Juozo Do
meikos 7 metų mirties atminimui 
žmona Stefanija — $200; a.a. Bar
boros Latauskienės atminimui J. 
V. Pilkauskai — $20.

Lietuvių fondas dėkoja už aukas.

St. Catharines, Ont.
GAILISI PERVĖLAI. Kadaise 

šiame mieste veikė aibė smulkių 
įmonių: sodų įrankių gamyba, 
įvairių susegimo (fasteners) prie
monių gamyba ir kitų. Gana gerai 
veikė kojinių įmonė, kurioje vie
nas lietuvis ateivis greit pasie
kė prižiūrėtojo (foreman) pareigų. 
Viskas ėjo gana gražiai, kol ir čia 
atsirado visagalinti darbininkų 
unija, reikalaujanti didesnių ir 
didesnių atlyginimų. Vieną dieną 
visos tos įmonėlės užsidarė, pa
likdamos žmones bedarbiais.

Atsiradus didesnėms įmonėms, 
padidėjo unijų skaičius bei jų 
reikalavimai. Spaudžiamos įmo
nės raitėsi, kaip įmanydamos ir 
gana ilgai, bet dabar, atrodo, ir 
joms raitytis atsibodo. Griausti
niu trenkė anos dienos žinia, kad 
šio krašto duonos su sviestu da
vėjai numato smarkiai sumažinti 
visą gamybą, paleisdami tūkstan
čius darbininkų.

Gana gerai tebeveikia T.R.W. 
Thompson Products bendrovė, 
jau daug metų gaminanti auto
mobilių dalis ir, be abejonės, 
tik todėl, kad šios įmonės patys 
darbininkai nutarė neįsileisti 
jokios unijos į savo tarpą, patys 
žiūrėdami savo reikalų. Šios ko
respondencijos autorius, priklau
sęs daugelį metų šiai įmonei, yra 
matęs, kaip patys darbininkai 
atleido iš darbo tokius darbinin
kus, kurie neatliko tinkamai savo 
pareigų. Nėra šioje įmonėje jokių 
prižiūrėtojų, nes visi žino, tokio 
ar,kitokio darbo normą- Japonija 
nėra šitokios darbo sistemos iš
radėja. "'

Dabar šio krašto pramonei slen
kant į pakalnę, visos buvusios 
unijos graužiasi, kas atsitiko, 
bet yra per vėlu. Teks valgyti pa
čioms sriubą, kurią išsivirė.

VYSKUPUI PAGEIDAUJANT, ir 
mūsų tautinėje parapijoje susi
kūrė evangelizacijos grupelės. 
Labai svarbu arčiau susipažinti 
su tikėjimu ypač šiais pasimeti
mo laikais. Kor.

Linkim visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujų metų!

| Šv. Kalėdų ir 
g Naujų metų 
Š proga Hamiltono

ateitininkai 
nuoširdžiai

visus jaunučius, sendraugius, rėmėjus, 
buvusius moksleivius bei studentus ir 
linki dar daug darbingų metų.

g Sveikinam gimines,
draugus ir pažįstamus su Uf

šv. Kalėdom bei
Naujaisiais metais 

linkime gausios Dievo palaimos -

M

Zigmas, Adelė Gedminai, 
Hamilton, Ont.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont..

• Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į? 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-' 
vežame autobusu keleivius į Mont
real į ir iš Montrealio.

sd visus savo gimines, •}&H draugus, pažįstamus g
I šv- Kalėdų
® proga ir linkime K

S laimingų 1993 metų - g
Mount Hope, Ont. Alina, Kazys Žilvyčiai g

a
“I FRĄS^”
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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

Mielus gimines, 
draugus ir artimus į?
sveikinu su

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės ir sėkmės

U
naujaisiais 1993 siais metais —

Verutė Treigienė
Delhi, Ontario



SVKALEDŲ
Taip atrodo Lietuvos benamių vaiky globos organizacijos “Vaiko tėviškės namai” statybos projektas - ištisas kaimas 
prie Marijampolės. Statyba pradėta 1992 m. vasary Nuotr. R. Choromanskytės
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a s v e i kiną 
lietuviško
žodžio ir dvasios

bičiulius, Imki *
* irviltinau kTAjnrr I

I ** .... y r“:*?',.®

proga sveikiname mielus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir

Nenormali būklė *

Lietuva ir išeiviai - bendras rūpestis
naujaisiais metais —

Algis, Viltė, Daina, 
Aurelia, Paulius ir Algiukas Valiuliai

Angelė ir Jonas Šulcai

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

SVEIKINAME savo draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 
daug laimės bei džiaugsmo —

J '■

Džiugių KALĖDŲ 
švenčių ir sėkmingų 
bei laimingų 
NAUJŲ METŲ
bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki — Sofija Tumosienė 
ir vaikai

S. P. Ročiai >

švenčių proga 
sveikiname

visus savo gimines, .L' 
draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių $ 

bei laimingų

Linksmų

STASYS VAITEKŪNAS, Vilnius

Vilniaus universiteto profeso
rius STASYS VAITEKŪNAS, geęai 
pažįstantis išeivijos gyvenimą, iš
spausdino aktualų straipsnį Lietu
vos laikraštyje “Literatūra ir me
nas” 1992.XI.14 laidoje. Jame auto
rius apžvelgia susidariusią nenor
malią būklę tarp dabartinės nepri
klausomos Lietuvos ir išeivijos ir 
nurodo ateities gaires. Čia perspaus
diname visą jo straipsnį, dėl jo ak
tualumo, tikėdamiesi, kad tuo klau
simu atsilieps ir kiti. RED.

Keletą karty atidžiai per
skaičiau žinomo JAV lietuviy 
kultūros veikėjo dr. Stasio Goš
tauto mintis, išdėstytas “Drau
go” laikraštyje (1991.VII.il) ir 
perspausdintas “Literatūroje 
ir mene”. Tos mintys, dvelkian
čios pesimizmu ir nuoskauda, 
nors rašoma daugiau tik apie 
literatūrą, muziką ir dailę, 
vertos platesnio apibendri
nimo.

Beveik tuo pat metu, kai Lie
tuvoje buvo perspausdintas 
minėtas straipsnis, iš Kana
dos kiek pavėluotai gavau, ne
klystu pasakęs, profesiona
liausią lietuvišką laikraštį dū
rinio ir formos požiūriu) “Tė
viškės žiburiai” (1992.IX.1). 
Vedamajame “Aptemusi su
kaktis” atkreipė dėmesį kele
tas eilučiy, apibūdinančią pa
dėtį Lietuvoje ir santykius su 
išeivija - taip, kaip jie atrodo 
tėvynainiams, gyvenantiems 
už Atlanto. “Buvusią užuojau
tą... - rašo “Tėviškės žiburiai”, 
- ima pakeisti skaudi nuosta
ba: kaip iš vergijos išsilaisvi
nęs lietuvis negali vienas ki
tam rankos paduoti, kaip kiek
vienas planuoja tik sau gyven
ti... Šita baisi dvasinio nu
skurdimo infliacija persimeta 
ir į valdomuosius veiksnius, 
kur po partijų, frakcijų prie
danga šakojasi nemalonūs da
lykai ... Išgirstamas ir kitas 
gana skaudus, galbūt pusiau 
slaptas, valstybės atstatytojų 
nuosprendis: išeivija - tai 
smulkmena. Paskleidžiama ne
pasitenkinimo, kam išeiviai 
bando kištis ne į savo reika
lus, kam šoksta kritikuoti, mo
kyti, skelbtis žinovais. Tiesa, 
ne viskas ten priimtina, kas 
čia siūloma. Tai normalu ir 
suprantama. Stebina tik tonas 
ir laikysena, kažkaip lyg dali
nant tautą į tikruosius ir ne
tikruosius ...”

gyvenusių ir dirbusių Lietuvos 
laisvei ilgus dešimtmečius šia
pus ir anapus “geležinės už
dangos”, teisingas įvertinimas.

Išeivijos misija ir pirmieji 
nusivylimai

Išeivija, jos misija pradėta 
domėtis tada, kai prasidėjo 
emigracija. Įvairiais laikais 
keitėsi išeivių veiklos tikslai 
ir turinys, bet visada išlikda
vo viena - padalinę gyvenimą 
tarp tėvų žemės ir naujosios tė
vynės, emigrantai kartu vie
naip ar kitaip padėdavo savo 
gimtajam kraštui. Jie teikė ma
terialinę ar dvasinę paramą, 
prisidėdami prie gimtinės ki
limo, stiprėjimo. Dar daugiau, 
sunkiais okupacijų, karų me
tais, kai Tėvynės valstybingu
mas nustodavo egzistavęs, išei
viai tapdavo lyg ir valstybe- 
antrininke, nors ir be teritori
jos. Tokias egzilines vyriau
sybes Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo sukūrę Lenkijos, 
Prancūzijos, Čekoslovakijos, 
kitų pavergtų kraštų emigran
tai. Tokia vyriausybe turbūt 
galima laikyti f i* VLIK-ą.

Taigi vienas svarbiausių iš
eivijos savanoriškų tikslų bū
tų savo tikrosios tėvynės pa
laikymas. Tai visada darė ir 
lietuviškoji išeivija. Užtenka 
prisiminti, pavyzdžiui, lietu
vių pastangas Amerikoje ir Di
džiojoje Britanijoje šio am
žiaus pradžioje atkurti Lietu
vos valstybingumą. To siekė ir 
tebesiekia prieškario bei karo 
metų emigracija.

Statistikos duomenimis, vien 
Amerikoje gyvena apie 800 
tūkstančių lietuvių ar lietuviš
kos kilmės žmonių. Tvirtina
ma, kad jų yra apie milijoną, 
bet lietuviškoje veikloje da
lyvauja gal tik koks penktada
lis. Šiaip ar taip, prisiminda
mi savo tėvynainius dar ir Ru
sijos, Australijos platybėse 
bei mozaikinėje Europoje be
gyvenančius, galime drąsiai 
tvirtinti, kad kas ketvirtas 
lietuvis dirba ir kuria kitoms 
valstybėms ir nacijoms, laiko
si kitų įstatymų, švenčia kito
kias šventes, skaito laikraš
čius ir knygas, nelietuviškai 
parašytas, tik širdyje saugo
damas gimtųjų sodžių ir tėvy
nės dangaus prisiminimą. O 
parapijų salėse, lietuvių na
muose, klubuose, suėjimuose

vena, ji privalo turėti tas pa
čias teises ir gali prisiimti tas 
pareigas, kurias turi visi Lietu
vos gyventojai. Jei kitos valsty
bės trukdo, Lietuvos valdžia 
šiuos klausimus turėtų spręsti 
tarpvalstybinėmis derybomis.

Nueitas Lietuvos ir išeivijos 
kelias - tai jau graži istorija, 
įrašiusi į savo abipusio bend
radarbiavimo puslapius pasi
aukojimo, vilties ir tikėjimo 
eilutes.

Dabar, kai eina treti Nepri
klausomybės metai, atsitiko 
tai, ko nei viena, nei kita tos 
pačios tautos pusė nelaukė. Iš
kilo klausimas, kaip susitiks 
abi šios pusės jau laisvajame 
pasaulyje, kiek tam jos yra pa
sirengusios? Vieni augę ir gy
venę demokratinėse valstybė
se, kiti - totalitarinio režimo 
sąlygomis galvoję tik apie iš
likimą (drąsuolių, atvirai sto
jusių į kovą Lietuvoje, prisi- 
pažinkim, buvo ne taip jau 
daug).

Iš dalies atsitiko tai, apie 
ką “Draugo” laikraštis rašė dar 
pirmomis savaitėmis po Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo. “Iš šalies žiūrint atro
do, kad laisvės žodis juos (Lie
tuvos lietuvius - S. V.) užhipno
tizavo. Jie norėtų pasiimti sa
vo “skripkutes” ir lumzdelius ir 
į “Volgas” susėdę kuo greičiau 
į tą laisvę nuvažiuoti. Apie dar
bą tai tegul d ... kalba”. Ta 
lietuvaičių “kultūrinė ekspan
sija” iš tikrųjų kuriam laikui 
užgožė išeivijos (deja, tik Va
karų) kultūrinį gyvenimą, o vė
liau aiškiai suteikė diskomfor
tą ir sutrikdė. Toliau rašoma: 
“Kai tos greitos mašinos ir li
tų prispausdins, tai nė mūsų 
fondų pinigų nereikės... at
važiavę galės visą elektroniką 
nusipirkti. Ir mums nei ačiū, 
nei sudiev”. Nebuvo malonu 
tuos žodžius skaityti, dar ne
maloniau buvo matyti ir girdė
ti, kad išeivijos nuoširdumu 
naudojosi ne tik “lumzdelinin- 
kai”, bet ir aukšti valdžios vy
rai, kurie, anot “Tėviškės žibu
rių”, dar taip neseniai gražiai 
sutikti ir priimti, “taško dujas 
į akis kitaip manantiems tau
tiečiams ... nebežinia, kas ir 
kaip apie mus gali kalbėti”. Tai 
buvo pirmas šaltas dušas per
nelyg karštoms galvoms. Dar 
daugiau - tie patys gražiai pri-

(Nukelta į 14-tą psl.)

ir naujų 1993 metų
proga sveikiname gimines, ll ŽL

draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo -

* lrena ir Petras Lukoševičiai
■f '

SVEIKINU su

linkiu laimingų

mieliems giminėms, klientams ir draugams —
v Petras Šimonėlis |

LINKSMU
ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algis Vaičiūnai

Sveikiname
lrf.1

visus draugus ir 
pažįstamus iš arti ir toli su

šv. Kalėdomis
ir Na ujais metais

su geriausiais linkėjimais —
Jurgis, Petronėlė Ivanauskai

W ir dukra Elvyra su šeima

&

ii?-

ir laimingų bei sėkmingų nClUJU metų 

linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems - . .Tusę ir Zigmas Zaleskiai

Džiugių Sy.
ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS ir šeima

Dr. Stasys Goštautas, lyg ir 
apibendrindamas daugybę 
straipsnių ir pasisakymų iš
eivijoje, tvirtina, kad “tarp 
išeivijos ir Lietuvos atsirado 
tam tikras plyšys, kuris gali 
didėti ir pasidaryti galutinis”. 
Apie tai šiandien garsiai kal
ba visa išeivija, nesvarbu, kur 
ji gyventų: rytuose ar vakaruo
se. Lietuvos spauda santūriai 
tyli, apsiribodama vienu kitu 
aptakiu straipsneliu. Gal ne
norime aitrinti ir taip jau skau
džių žaizdų, o gal - tai labiau 
įtikėtina, - nelabai aišku, ką 
pasakyti. O į klausimą, kas bus 
toliau, reikia atsakyti, juo la
biau kad išeivijos požiūrį ban
doma išdėstyti. Mūsų tylėjimas 
reikštų, kad su šiuo požiūriu 
sutinkama arba vengiama ieš
koti atsakymo.

Nemanau, kad tokį atsaky
mą galėčiau duoti šiame straips
nyje, bet esu įsitikinęs, kad 
jo reikia ieškoti. Ieškoti vi
siems kantriai, dorai, nuošir
džiai ir geranoriškai. Nuo atsa
kymo esmės priklausys ne tik 
būsimų mūsų santykių vaisin
gumas, bet ir daugelio žmonių,

jie vėl tampa nostalgiška lie
tuviško gyvenimo dalimi.

Sunku kartais patikėti, kad 
ta pati idiliškai atrodanti iš
eivija kantriai ir pasiaukoja
mai dirbo Lietuvos išlaisvi
nimui. Ji rašė laiškus laisvo
jo pasaulio prezidentams, 
varstė valdžios kabinetų du
ris, demonstravo ir piketavo 
prie sovietinių atstovybių. 
Kartu savo siuntiniais gimi
nėms, laiškais pažįstamiems 
ir draugams, savo kelionėmis 
į Lietuvą ir pokalbiais su at
vykusiais kultūros bei mokslo 
darbuotojais, tėvynėje palai
kė laisvės troškimo dvasią, 
rėmė politkalinius, visko ir 
neišvardinsi. Turime labai 
nuoširdžiai ir aiškiai pasaky
ti, kad be lietuviškosios iš
eivijos ir jos organizacijų pa
stangų, jų aktyvios veiklos Lie
tuvos Atgimimas ir valstybin
gumo atkūrimas būtų gal vėles
nis arba pasukęs ne ta krypti
mi. Jeigu tai pripažįstame, 
reika kalbėti toliau: lietuviš
koji išeivija yra Lietuvos vals
tybės ir tautos dalis, jei tik jai 
netrukdo valstybės, kuriose gy-
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Džiugių 
šventų Kalėdų
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos 

naujų metų 
linki visiems giminėms,
draugams bei pacientams -

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
optometristė

-1

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikinameKALĖDŲ |
ir linkime laimingų
1993 metų

Juzefą ir Jonas Valiuliai 
Vida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
sėkmės naujuose metuose 
visiems giminėms ir pažįstamiems 
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų 
trikampyje ir Lietuvoje —

*;»« jrncK

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus E 
su šv. Kalėdomis ir Ž 
linkime laimingų bei džiugių P 
Naujų metų - a

Antanas, Angelė ir Sauliukas y 
Naruševičiai -S

Sveikinu 
gimines, draugus ir pažįstamus 
bei linkiu jaukių 
Kalėdų Švenčių ir laimingų, 
sveikų Naujų metų -

Bronė Galinienė

katodų ir

(Atkelta iš 13-to psl.) 
imti vyrai balsavo prieš pilie
tybės suteikimą išeivijai!

Tų įkaitusių galvų būta bei 
esama vienoje ir kitoje Lietu
vos sienų pusėje, bet tai ne
turėtų užgožti sveikos nuovo
kos, siekimo suprasti vieniems 
kitus, kantriai išklausyti pa
mokymus bei patiems mokytis.

Kokia išeitis?
Susidariusios situacijos ga

lima nevadinti konfliktu, bet 
ji nėra normali. Todėl reikia 
ieškoti išeities. Ką daryti?

Pirmiausia, stengdamiesi 
vieni kitus geriau suprasti, tu
rėtume pripažinti, kad ir Lie
tuvos (okupuoti, dvasiškai ir fi
ziškai naikinti), ir išeivijos 
(pasitraukę, ištremti, laisvai 
emigravę) lietuviai visada sie
kė atgauti tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Be to, tą siekį 
visada siejo su bendromis pa
stangomis. Pasipriešinimo ir 
kovos formos buvo įvairios, jos 
priklausė nuo to, kur lietuviai 
gyveno - okupuotoje Lietuvoje 
ar laisvajame pasaulyje. Vi
sų jų tikslas buvo vienas - iš
saugoti lietuvybę, tautą, at
gauti laisvę. Apie tuos, kurie 
to nenorėjo ar buvo pasyvūs, 
nekalbėsime - tokių buvo ne
daug, ir ne jiems čia rašome.

Antra. Jei pripažįstame, kad 
laisvės siekė visa tauta, ne
svarbu, ar ji buvo Lietuvoje, 
ar svetur, turime pripažinti 
ir tai, kad pagal Lietuvos vals
tybės įstatymus visi tautos 
žmonės yra lygūs prieš įsta
tymus ir visi turi vienodas tei
ses. Taigi užsieniuose gyve
nantys lietuviai turėtų gau
ti (jei to nori) Lietuvos pilie
tybę, susigrąžinti savo ar tė
vų turtą, turėti teisę įsigyti 
nuosavybę Lietuvoje, dalyvau
ti privatizacijoje, pretenduo
ti į visas pareigas, turėti ne 
tik linkimų teisę, bet ir būti 
renkami. Jei to nepasiektume, 
mes, Lietuvoje gyvenantys, pa- 
sirodytume tikrai nieko nesu
pratę ir nepasimokę, nelabai 
nutolę nuo P. Cvirkos aprašy
to Franko Kruko laikų. Deja, 
pirmieji išeivijos blokavimo 
pavyzdžiai jau spėjo nuaidėti 
ne tik per Lietuvą.

Trečia. Normalizavus santy
kius, reikėtų galvoti ir veik
ti dėl gerų, savitarpiai naudin
gų ryšių išlaikymo, tų ryšių 
tobulinimo. Tokių santykių bū
tinumą sąlygoja mažiausiai 
dvi priežastys: emigracijos 
reikalingumas Lietuvai ir Lie
tuvos reikalingumas išeivijai.

Prieš šešis dešimtmečius 
“Naujojoje Romuvoje” (1933.- 
XII.3), straipsnyje “Mūsų išei
vijos klausimu” Stasys Bačkis 
tikino, kad “emigrantai atneša 
savo kraštui naudos”. Tada tas 
jaunuolis, rašydamas tokias ei
lutes, žinoma, negalėjo net nu
manyti, kad po nedaugelio me
tų jam ir jo kartos didelei in-

teligentijos daliai teks ne tik 
emigruoti, bet ir prisiimti di
džiausią atsakomybę - išsaugo
ti Lietuvos valstybingumą!

Šiandien niekas negali būti 
garantuotas, kad tokiu ir pana
šiu atveju emigracija nebebus 
reikalinga. Emigracija tikra
jai tėvynei talkina ne tik kri
tiniais momentais, bet ir esant 
normaliam gyvenimui. Išeivi
jos specialistai gali būti tie 
tarpininkai, kurie reikalingi 
ekonomikai, mokslui, kultūrai. 
Jie greičiau ir suprantamiau 
gali perduoti naujoves, būti 
įvairių firmų ir kompanijų tar
pininkais, Lietuvos laimėjimų 
skelbėjais.

Mažai, žengiančiai pirmus 
žingsnius (ir neturtingai) vals
tybei labai svarbu turėti sa
vo oficialiuosius atstovus už
sienyje: ambasadorius, konsu
lus, prekybinių misijų, infor
macijos centrų darbuotojus. 
Čia gražiai galėtų padėti už
sienio lietuviai, gerai pažįs
tantys savo valstybių gyveni
mo būdą, teisę. Tas atstovavi
mas būtų ir ekonomiškai leng
vesnis Lietuvai.

Lietuvos išeivijos įsitrau
kimas į Lietuvos reikalus leis
tų išeivijai pajusti ir Lietu
vos reikalingumą, nes ji galė
tų geriau ir visapusiškiau 
įgyvendinti savo sumanymus. 
Aišku, jei Lietuvoje ji ras tam 
gerą dirvą. Be biznio žmonių, 
Lietuvos reikalingumą visada 
turėtų jausti išeivijos kūrė
jai: muzikai, dailininkai, li
teratai. Nėra abejonės, kad jų 
kūryba visada bus laukiama ir 
labiau suprantama Tėvynėje, 
netgi tada, kai tautiškumas 
bus labiau susijęs su kitų vals
tybių kūrybos mintimi, dau
giau įgavęs internacionalumo 
bruožų. Tokia kūryba gal dar 
labiau būtų laukiama. Be to, 
vaizduotėje matau bendras 
tėvynainių ir išeivių knygas, 
rašytojus ir muzikus bei dai
lininkus, dalyvaujančius tuo
se pačiuose konkursuose.

Išeivija turi išlikti
Negalima pritarti tam pesi

mizmui, kuris, atrodo, šian-

dien toks būdingas daugeliui 
išeivijos autorių, svarstant 
Lietuvos ateitį. Sunku supras
ti, kodėl atkūrus Lietuvos vals
tybę turėtų išnykti išeivijos 
šokių grupės, chorai, ansamb
liai ar Čikagos lietuvių opera? 
Gal kaip tik jų kelionės į Lietu
vą, Europos, Amerikos ar Azi
jos lietuvių kultūros šventės 
galėtų pagyvinti kultūrinę 
veiklą?!

Žinoma, gal tai tik gražios 
prielaidos ir geri norai; prisi
minkime ir liūdnesnes progno
zes: “Išeiviai yra tautiečiai, 
kurie miršta palengva ir iš
nyksta visai...” Lietuviško
ji išeivija, negavusi šviežių 
jėgų per pastaruosius dešimt
mečius, iš tikrųjų prie to artė
ja. Reikia susirūpinti.

Jau prasidėjo nauja emigra
cijos banga. Visuomenei ir 
valstybei neturėtų būti tas 
pats, ką ji duos Lietuvai ir iš
eivijai. Priimti įstatymai emi
gracijos nebevaržo, jie tik įtvir
tina gyvenamosios vietos pasi
rinkimo laisvę. Valstybė neturi 
teisės drausti ar varžyti emi
gracijos procesų, bet ji gali 
veikti juos norima kryptimi per 
ekonomiką ir kultūrą. Dėl to 
stichinę dabarties migraciją 
turėtų pakeisti gerai organi
zuota. Tai reikštų, kad naujie
ji emigrantai turėtų būti ge
riau parengti gyvenimui ir dar
bui svetur, ty. mokėtų organi
zuotis parapijose, naudotis lie
tuviškų bankų ir kitų įstaigų 
paslaugomis, stengtųsi išlaiky
ti lietuviškumą. Tokio organi
zuotumo galėtume pasimokyti 
iš italų ir vokiečių, kurie tuo 
rūpinosi nuo XIX amžiaus. Gal 
dėl to jų kolonijos liko tau
tiškai ypač stiprios.

Lietuvoje jau dabar labai 
praverstų Seimo atstovas, be
sirūpinantis išeivija, aiškes
nė Lietuvos valdžios politika 
emigracijos atžvilgiu, tvirtesni 
ryšiai tarp Lietuvos ir išeivi
jos kūrybinių žmonių, įvairių 
draugijų ir organizacijų. Tu
rime išsiaiškinti, ko mes nori
me ir ko siekiame. Tik tokiu 
atveju nebus klaidų ir nesusi
pratimų.

Gerry M. Lougheed, jr., Sudburio, Ont., lietuviams žinomo Lougheed’s Limited 
laidotuvių namų direktoriaus sūnus, pasižymėjęs patarnavimo ir šalpos veiklo
je, “Community College System in Ontario” 25-rių metų sukakties proga Toron
to Humber kolegijos buvo pripažintas iškiliausiu absolventu sveikatos ir moks
lo srityje tos mokyklos istorijoje. Nuotraukoje (iš kairės): Humber kolegijos 
viceprezidentas RICK HOOK, sveikatos skyriaus direktorė ANNE BENDER 
ir GERRY M. LOUGHEED, jr., priima pagerbimo plaketę

y
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proga

SIGITA IrVYTAUTAS
AUŠROTAI

Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
kun. P. Dilys ir 
organizacijos 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

./VEIKINAME visus
Kristaus gimimo švenčių proga,
linkėdami laimės ir taikos ateinančiais metais.

ir

ŠV W/0DV IR

švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir 

pažįstamus —

TERESĖ ir JUOZAS 
AN DR U KAIČIAI

45y ••—

S V KALĖDŲ
švenčių proga sveikiname 
visus gimines, draugus 
bei pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų

1993 metų- Gabrielė Chvedukienė 
ir sūnus Andrius su šeima
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$ Linksmų$

Vytautas ir Albina Bu ragai

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

DR. J. GIRNIUS

/? V

proga ir linkime

naujų metų —
Sudbury, Ontario Eugenija, Adolfas Sagevičiai 

ir šeima

Naujų metų proga 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikina —

Gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikinu su

šv. Kalėdomis
ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų

| NAUJUM£TU-

m
f ŠVKALĖDU
S ir laimingų naujų metų 
■$’ giminėms, draugams ir

pažįstamiems linki —

Julija Šileikienė

A. G. Slabosevičiai ir šeima
J. R. Kuliešiai

Tegul pati lemtis ranka
$ parašo ugnine

Pasaulio širdyje tą Meilės ir
Taikos Gimimo žodį gryną: 

Noel — Kalėdos
Bernardas Brazdžionis

švenčių ir sėkmingų 
bei laimingų

nuoširdžiai visiems 
lietuviams linki —

The Lougheed ir Barnard šeimos 
bei tarnautojai

ams bei

Onutė, Vytautas Taseckai 
ir sūnus Edvardas

gimines,

draugus,

Pažįstamus

ir visus
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Trustee
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Kalėdų
taika tebūnie

su Jumis, o 
NAUJI METAI 

teatneša 
visokeriopę 

laimę-

Sovietinė armija ir Lietuva 
Smuikininkas ir priverstinis sovietinės armijos leitenantas 
ALGIRDAS STULGYS, atvykęs Kanadon, kalbėjo savo 
tautiečiams lietuviams Lietuvos kariuomenės šventėje 
Toronte 1992. XI. 29, paliesdamas dabartinę būklę Lietuvoje 

ir galimą Rusijos suirimą

Savo mielus
klientus ir

w.

šv. Kalėdų ir $ 
Naujų metų g 

proga sveikiname linkėdami sėkmės
bei sveikatos - Stefa ir Algis Medeliai 

Medelis Consulting ir 
Kennedy Travel

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

Kariauti reiškia žudyti. Taip 
anais senais laikais sakė Vol
teras. Bet kai 1918 m. lietuvių 
tauta organizavo savo kariuo
menę, ją telkė negalvodami, 
kaip Volteras, žudyti. Lietu
vos kariuomenė buvo steigia
ma apginti Lietuvos nepriklau
somybei, paskelbtai tų pačių 
metų vasario 16-ją. Ir per iš
tisus du nepriklausomybės de
šimtmečius ji garbingai stovė
jo tautos sargyboje.

Šiandieną mes mename vi
sus, kurie kovojo, žuvo, jų tar
pe ir pirmąjį žuvusį Lietuvos 
karininką savanorį Alytuje 
Juozapavičių. O kiek tokių 
kapų supilta? Per nepriklau
somybės karą žuvo ir mirė nuo 
ligų 4.256 kariai. 1919 m. ko
vose su bolševikais žuvo 530 
Lietuvos karių. O kiek jų krito 
L Pasauliniame kare, pokary
je Lietuvos partizaniniame ju
dėjime? Kiek nukankinta Sibi
re? Čia jau skaičiuojame ne 
vienetais, o dešimtimis ir šim
tais tūkstančių žmonių. Cin
kuotuose karstuose atveždavo 
žuvusius iš Afganistano. Mo
tinos negalėdavo jų atidary
ti ir žvilgterti į nukankintų, 
suluošintų sūnų veidus.

Paminklas žuvusiems
Žuvusiųjų už Lietuvos 

laisvę įamžinimui Kaune prie 
Karo muziejaus buvo pastaty
tas Nežinomojo kareivio pa
minklas. Savo laiku prie jo 
prezidentas A. Smetona kal
bėjo:

“Paminklas kariams, žuvu
siems dėl savo krašto laisvės, 
yra tautos šventovė. Senieji

ir jaunieji, didieji ir mažieji 
lanko jį maldingai susimąstę. 
Nežinomojo kareivio kapas, be 
vardo ir be pavardės, lenkia
mos jam, kaip lenkdavos grai
kai nežinomojo Dievo aukurui. 
Neregime, bet jaučiame ir ti
kime, kad yra visumos Kūrė
jas, įkvėpęs žmogui gyvybę, 
kad yra idealusis kareivis, 
paaukojęs savo gyvybę Tėvy
nės laisvei. Toks aukuras ir 
toks kapas yra kilniausių idė
jų simboliai, arba ženklai, 
mūsų giliai atjaučiami. Štai 
kodėl savieji ir svetimieji klo
ja vainikus prieš įsivaizduoto, 
bet tikrai esamo kareivio 
kapo...”

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, V. Landsbergis 
vienu pirmųjų dekretų paskel
bė šio Nežinomojo kareivio 
kapo atstatymą. Per labai 
trumpą laiką tai ir buvo pa
daryta.

Prezidento rinkimai
Dabar, kai seimo rinkimus 

laimėjo Brazausko vadovauja
ma Demokratinė darbo parti
ja, mes turėtume labai susi
mąstyti dėl būsimų prezidento 
rinkimų. Darbo partija, prisi
imdama atsakomybę išvesti 
Lietuvą iš ekonominės krizės, 
tegul dirba. Už metų pažiūrė
sime ir spręsime apie jų dar
bo rezultatus. Bet prezidentu 
turi būti išrinktas V. Lands
bergis. Todėl, kad pagal savo 
protą, loginį mąstymą, kompe
tenciją, orientaciją ir apla
mai vidinę kultūrą, — Lietuvos 
valdžioje jam lygių nėra.

V. Landsbergio tėvų ištakos

Muzikas ir priverstinis sovietinės 
armijos Itn. ALGIRDAS STULGYS 
kalba Toronto Lietuvių namuose 
Lietuvos kariuomenės metinėje 
šventėje Nuotr. S. Varankos
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Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

P

LIETUVIŲ 
spaustuvė 
TIME PRESS

sav. V.A. J.B. Banaičiai
82 QUEEN ELIZABETH BLVD. 
Tel. 252-4659

Spaustuvė 
LITHO-ART 
Limited

Jv KAASDU
I proga sveikina klientus, 
j bendradarbius ir visus

g* 1320 Midway Blvd., Unit 25
Mississauga, Ont. L5T 2X4
Tel. (416) 564-2898 Fax (416 1 564-2911

® Pasiruošęs visiems patarnauti naujas savininkas Anthony Care

KALĖDŲ

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)

195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7459

615 Main St. E.
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

Visiems 
lietuviams 
džiugių šv. 
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

Seniausios lietuvių draugijos seimas
Seniausioji dar tebeveikianti 

lietuvių organizacija išeivijoje - 
Susivienijimas lietuvių Ameriko
je (SLA) savo 64-ji seimą surengė 
1992 m. lapkričio 1-3 d.d. Oak Lawn 
Hiltono viešbutyje prie Čikagos. 
Kadangi seimas vyko nepatogiu 
laiku (rinkimų dienos, jam pasi
ruošti nebuvo daug laiko, jis tu
rėjo įvykti vasarą Floridoje), at
stovų skaičius buvo negausus - 
tik 40. Jie atstovavo kuopoms įvai
riuose Amerikos miestuose, o vie
na atstovė buvo atvykusi ir iš Ka
nados (ten irgi yra organizacijos 
kuopų).

Seimą lapkričio 2 d. pradėjo 
rengėjų komiteto pirm. adv. Char
les Macke, pasveikindamas visus 
dalyvius. Dariaus-Girėno posto 
veteranams įnešus vėliavas, sol. 
A. Brazis vadovavo JAV ir Lietu
vos himnų giedojimui. Pradinę 
kalbą pasakė šios 106 metus gy
vuojančios organizacijos dabar
tinis pirm. V. Dargis, kuris pri
statė visus garbės svečius. Tada 
buvo atstovų vardošaukis - visi 
atstovai gavo savo kredencialus 
bei dovanas iš šių rengėjų komi
teto narių: A. Petrauskienės, L 
Macke ir J. Jasiūnienės. Buvo su
darytas sekretoriatas V. Jokūbai
tis, St. Virpša, L. Kapeckas.

Pradėjus pirmąjį posėdį, naują 
garbės narį Lietuvos ambasadorių 
JT A. Simutį pristatė V. Kasniū- 
nas. Tada buvo sudarytos ir kitos 
darbo komisijos. Išsamius pra
nešimus padarė: pirm. V. Dargis, 
vicepirm. V. Kasniūnas, sekreto
rė G. Meilūnienė, dr. J. Stukas. 
Po kiekvieno pranešimo vyko ir 
diskusijos.

Pirmosios dienos vakare buvo 
suruoštas pobūvis tame pačiame 
viešbutyje. Programą atliko jau
ni dainininkai iš Lietuvos: V. Šiš- 
kauskas ir A. Blinstrubas.

Lapkričio 3 d. seimo atstovai 
išgirdo pranešimus: iždo globė
jų J. Miller’io ir N. Bajoru-Roma- 
no, kontrolės komisijos, švietimo, 
labdaros, kultūros, įstatų bei ki
tų komisijų.

Daug ginčų sukėlė pasiūlymas 
dėl SLA namo Niujorko centre 
pardavimo ir raštinės perkėlimo 
kitur. Klivlando delegatai atsi
vežė pasiūlymną SLA centrą per-

VYTAUTAS ŠLIŪPAS, sūnus dr. 
JONO ŠLIŪPO, vieno iš SLA stėigė- 
jų, šios seniausios Amerikos lietu
vių organizacijos seime

Nuotr. E. Šulaičio

kelti į Klivlandą ir jį įkurdinti 
ten esančiuose Lietuvių namuo
se. Buvo sudaryta komisija (pirm. 
K. Miklas), kuri per metus tyrinės 
įvairias sąlygas ir duomenis pa
teiks vykdomajai tarybai. Disku
sijose dalyvavo visa eilė atstovų, 
kurių tarpe daugiausia pasisakė: 
K. Miklas, A. Čaplikas, T. Blinst
rubas, P. Šūkis, V. Jokūbaitis, dr. 
J. Stukas ir kt.

Posėdžių pabaigoje buvo pri- • 
saikdinta vykdomoji (pildomoji) 
taryba (V. Dargis, V. Kasniūnas, 
G. Meilūnienė, dr. J. Stukas, J. 
Miller ir N. Bajoras-Romanas). K. 
Miklas perskaitė jo ir kitų rezo
liucijos komisijos narių - G. La
zausko ir E. Šulaičio paruoštus 
nutarimus.

Seimas užbaigtas tame pačiame 
viešbutyje antradienio vakare 
įvykusiu pokyliu, kuriame pa
grindinį žodį tarė SLA vieno iš 
steigėjų - dr. J. Šliūpo sūnus Vy
tautas Šliūpas Gis trumpai kalbėjo 
ir seimą pradedant).

Nors seimas buvo nelabai gau
sus, tačiau matėsi noras, kad dar 
rūpinamasi išlaikyti šią finansiš
kai stiprią ir gana gausią (4000 
narių) seną ir garbingą Amerikos 
lietuvių organizaciją. Edv. Š.

eina iš kalbininko Jablonskio 
(motinos linija) ir Žemkalnio- 
Landsbergio — dramaturgo ir 
rašytojo šeimų. O prof, muzi
kas V. Landsbergis, kuris ir 
mane mokė skambinti forte- 
pionu ketverius metus, šian
dieną yra žymus mūsų valsty
bės veikėjas. Jis dar bus rei
kalingas mūsų tautai. O už jo 
olimpinę ramybę, už tautos 
sutelkimą sunkiausiomis die
nomis, ypač 1991 m. sausio 13- 
ją, lietuvių tauta dar turėtų 
prieš Vytautą Landsbergį že
mai nusilenkti!

Priverstiniai leitenantai
Buvo toks laikas, kai oku

puotoje Lietuvoje visų sovie
tinių aukštųjų mokyklų stu
dentai privalėjo išeiti karinį 
parengimą ir tapti jaunesniai
siais leitenantais. Atsisaky
mas karinio parengimo buvo 
tolygus pašalinimui iš aukš
tosios mokyklos. Ypač skaus
mingas tas parengimas buvo 
konservatorijų studentams, 
kurių rankos, pirštai praras
davo muzikinę formą, o kai 
kurie, atlikdami karinę prak
tiką žiemos šaltyje ar susi- 
žeisdami, nebegalėdavo grįžti 
į savo profesiją. Vilniaus kon
servatorijoje ilgus metus ka
rinio parengimo katedros ve
dėju buvo dar nepriklausomos 
Lietuvos karys — Vladas Mo
tieka, kuris studentams, ša
lia sovietinio karinio statu
to, perteikdavo ir kai kurias 
drausminimo, tvarkos Lietu
vos kariuomenėje praktikuo
tas taisykles. : '

Sovietinėje kariuomenėje 
vyravo korupcija, nužmogini
mas, “dedovščina”. Arturo Sa
kalausko atveju buvo parody
tas sovietinės kariuomenės 
išsigimimas, netvarka, tauti
nių mažumų jaunuolių prie
vartavimas. Kariuomenėje bu
vo vykdoma rusinimo ideolo
gija.

Rusijos irimas
Suiro supuvusi Gorbačiovo 

sovietinė imperija, suirs ir 
Jelcino Rusijos imperija, nes 
Rusijos federacijoje yra apie 
50 tautų, kurios niekuomet 
neturėjo, bet nori nepriklau
somybės. O kai nuo Rusijos 
atsiskirs totoriai, baikirai, 
nencai, komiai, jakutai, bu
riatai ir kitos tautos, kurios 
išlaikė savo kalbą ir kultūrą, 
tada ir Rusija bus tik truputį 
didesnė už Ukrainą. Iškils pro
blema 60 milijonų rusų, gyve
nančių ne Rusijoje. O pačios 
Rusijos irimas — netolimos 
ateities klausimas.

ir Naujų 
metų proga 

SVEIKINA
WALTER DAUGINIS 

ir
Lilija Pacevičienė
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480

SKKALEDfĮ ir
laimingų na ujųjų metų
linki visiems savo 
klientams, draugams 
bei pažįstamiems -

Valteris Drešeris - visų rūšių apdrauda

DRESHER INSURANCE BROKERS LTD.
W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR

visiems linki —
Smith Monument Co. Ltd

349 Weston Rd., ft
Toronto, Ont.
Tel. 769-0674

Linksmų

ir laimingų bei 

sėkmingų

a

lugių švenčių ir

turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams

MASKEL INSURANCE 
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS) 
Telefonas 251-4864-
2405 Lakeshore Blvd. West, 
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5

Susivienijimo lietuvių Amerikoje 64-tojo seimo sekretoriatas. Iš kairės: 
V. JOKŪBAITIS, L. KAPECKAS, ST. VIRPŠA Nuotr. E. Šulaičio

Gyvatė keičia tiktai savo odą. Pa
sikeičia totalistinė jos oda, bet pri
gimtis ir įpročiai lieka tie patys.

(Lubor J. Zink)
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■ Džiugių šv. Kalėdų i

ir laimingų bei sėkmingų

naujų metų ’
linkime mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems - ■'

Alicija, Inocentas į
Jurcevičiai i

| ŠV.NALŽDLį I
f N |
f NAUJU f
f M£TU ** |

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus,

g: klientus ir pažįstamus — it'-
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

g Džiugi4/ 
I šv. Kalėdų 
S ir laimingų 
i naujų metų 

visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems

lt linki —
Julija, Jonas, 

Rūta ir Linas Kamaičiai 
Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 

Kristina Dziemionai

'S

gimines, draugus ir J
pažįstamus sulaukus 1-J

šv. Kalėdų ir .! 
1993 naujų metų j 

bei linkime sveikatos ir
Dievo palaimos - j

Adelė, Danutė, j 
Raimundas Stulgiai •'

Hornby, Ont.

Švenčių proga j 
sveikiname J 

gimines, draugus ir ’
^// pažįstamus Kanadoje bei

' Lietuvoje, linkėdami sveikatos j 
ir sėkmės — j

Julija ir Leonardas
> Jakaičiai

Mieliems draugams
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. Kalėdų 
ir artėjančių Naujųjų metų proga-

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

1 Siunčiame

!
 šventinius sveikinimus

bei linkėjimus
mieliems savo draugams 
bei pažįstamiems

Kristaus gimimo
šventės irNaujų metų proga -

Janina ir Povilas Juteliai

9
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Dailininkių GRAŽINOS KRAŠAUSKIENĖS keramika ir SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS grafika KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos skyriaus surengtoje parodoje Anapilio Parodų salėje 1992 m. lapkričio 1 d.

Nuotr. I. Raškevičienės

Meno žmonių sueigoje
Skeveldros iš Dailiųjų menų klubo susirinkimo 

Los Angeles mieste
Paskutiniu metu Los Ange

les Dailiųjų menų klubo susi
rinkimui pirmininkavo Alė 
Rūta. Jos ir vyro Edmundo 
Arbo gėlėtoje pastogėje kny
gos netelpa lentynose, paveiks
lai sienose.

1992 m. lapkričio penkiolik
toji spinksėjo įvairumu. Na
riai ir sveteliai vos tilpo erd
viausiame šeimininkų kamba
ryje. Ištisa siena nukabinta 
puikiomis lietuviškomis juos
tomis, kuriomis rašytoja Alė 
Rūta buvo apdovanota, kai ne
seniai lankėsi įvairiose Lie
tuvos vietovėse. Yra ir Edmun
dui Arbui tenai išaustų.

Alė Rūta pasilypėjo ir nuo 
aukščiausios vietos prakalbo. 
Dėkojo atėjusiems. Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė skambi
no iš Santa Barbara, Kalifor
nijos, apgailestaudama, kad 
negali dalyvauti, sveikino vi
sus, prašė jos nepamiršti. DMK 
narė prof. Elena Tumienė, poe
tė, pasitraukusi pensijon nuvy
ko arčiau sūnaus gydytojo į 
Idaho valstiją, neseniai persi
kėlė irgi greta sūnaus į Wyo
ming valstiją. Sakė visų mūsų 
pasiilgusi, mintimis dažnai be
silankanti mūsų aplinkoje. 
Bronius Budriūnas, kompozi
torius, ilsisi Los Angelėse.

Užuojauta DMK steigėjui 
Bernardui Brazdžioniui ir Al
donai Brazdžionienei jų myli
mai dukrelei Saulutei atgulus 
Kalifornijos žemėje. Ir Ilonos 
Bulvičiūtės-Kerr vyro motinai 
mirus.

Alė Rūta kilsteli rankas 
aukštyn, tardama: “Lietuva, 
ar su giedra, ar su debesimis, 
mūsų mintys tenai - lietuvių 
tautoje. Daugelis mūsų nese
niai buvo Lietuvoje. Yra kuo 
pasidžiaugti, nors paskutiniu 
laiku tamsūs, keistų spalvų de
besys slankioja aukštai ir že
mai. Turime kuo pasidžiaugti, 
nes Dailiųjų menų klubo narių 
knygos perspausdinamos ar 
naujai spausdinamos Lietu
voje. Kūrėjams tai svarbu, kad 
po ilgų okupacijos metų užsie
nio lietuviai priimami, spaus
dinami, skaitomi ir Lietuvo
je. Kad tokie ryšiai nenutrūk
tų, toliau dar gražiau klestė
tų! Tokius DMK narius pirmi
ninkė kvietė trumpai pasakyti 
apie jų kūrybos spausdinimą 
Lietuvoje.

Prisiminta, kad Lietuvoje ne
leistinai sudarkyta Birutės 
Pūkelevičiūtės knyga, netgi 
kažin kokie “taisytojai” prira
šė pieštuku žodžių. Taip ir iš
leista. Tai įrodymas, kad ne vi
si leidėjai Lietuvoje gerbia 
rašytojo kūrybą.

Bronys Raila atsargiai už
siminė, kad dabar su leidėjais 
Lietuvoje gali būti sunkumų. 
Tenai išleista jo knygų. Prieš 

dvejus ar trejus metus Lietu
voje išleistas užsienio rašyto
jų knygas greitai išpirkdavo, 
dabar padėtis kitokia, leidyk
lų valdžia neremia, pirkėjų 
mažiau.

DMK narys Pranas Gasparo- 
nis pats išleido savo skulptū
rų, drožinių knygą. Nuotraukos 
padarytos Xerox būdu, pora 
spalvotų. Pats rišo. Lietuvoje 
jo laukė 35 giminės. Nuvažia
vęs kiekvienam įteikė po savo 
kūrybos knygą. Iš viso atspaus
dino 50 egz., atlikusius 15 egz. 
dovanojo.

DMK narė Danutė Mitkienė 
leidyklai Lietuvon įdavė savo 
kūrybos rinkinį, tikisi, 1993 
m. pradžioje išspausdins.

Gražiai iliustruotą savo kū
rybos paveikslais knygą DMK 
narė Ona Paškevičienė jau 
įdavusi spausdinimui Čikago
je. Jos paruošimu, išleidimu 
rūpinasi Algimantas Kezys.

Kitos aktualijos
Neseniai Lietuvoje įvykę 

laisvi rinkimai į Lietuvos vy
riausybę jautriai atsiliepia 
kūrėjuose. Kodėl Lietuvoje 
lietuviai balsavo už lietuviš
kai kalbančius kairėn pusėn 
pakrypusius arba net komu
nistus? Ar atsižadama ilgame
tės lietuvių tautos kovos prieš 
okupantus rusus? Ar lietuviš
kai kalbantieji komunistai ga
li būti tikri lietuviai, ar viską 
trauks Maskvos pusėn, nors ir 
ne raudonai nudažyton? Gal 
mes nesuprantame dabartinių 
lietuvių? Kokia dabartinė lie
tuvių laikraštija Lietuvoje: 
lietuviška ar sudarkyta?

Pasisakyta, kad žymi dalis 
šiuometinės spaudos Lietuvo
je pakrypusi kairėn. Net ir te
levizija. Vienas svečias tarė, 
kad dabar tenai lietuvių spau
da esanti ištisai lietuviška, net 
be skirtingų nuomonių. Tuo ki
ti klausytojai nenorėjo tikėti.

Algirdas Gustaitis taria, kad 
kai pernai lankėsi Lietuvoje, 
tai naujai jaunimo ir vaikų li
teratūros leidyklai per direk
torių Juozą Nekrošių paliko 
JAV-se spausdintų jaunimui 
knygučių pagrindine antrašte 
Algis Trakys ir Taksiukas Šlei- 
vys. Autorius nebuvo tikras, 
kaip dabartinis lietuvių jauni
mas priims jo knygutes, nes 
Lietuvos kaime veiksmas vyks
ta prieš keletą dešimčių metų, 
kai Lietuva buvo nepriklauso
ma valstybė, kai lietuvių ūki
ninkų kaime buvo linksma, 
smagu gyventi. Tos serijos pir
moji knygutė jau perspaudinta 
fotografiškai.

Neseniai “Raštija” Lietuvoje 
išspausdino gausiai iliustruo
tą, su daug žemėlapių knygą 
Dniepro upė ir aplinka nuo 
prieškristinių laikų. Gerai, kad 

surinktas tekstas nežuvo, o bu
vo atspausdinta knygos pavi
dalu. Palauksime, kaip tą kny
gą priims skaitytojai.

Bernardas Brazdžionis pasi
džiaugė anksčiau pakartoto
mis jo poezijos knygomis. Šie
met Lietuvos knygynuose pa
stebėjo, kad perspausdinta jo 
(Vytės Nemunėlio) iš vokiečių 
kalbos išversta jaunimui kny
gutė Mokykla miške pagal 
Adolph Heist. Puikiai iliust
ruota, didelis tiražas, išleista 
Vilniuje 1991 m. Mokinio bib
liotekos skaitiniams Bern. 
Brazdžionio Tarp žemės ir dan
gaus išleista Kaune 1992 m. 
Poezijos rinktinė Šaukiu aš 
tautą išleista mažu formatu 
Vilniuje 1991 m. Įdomiausia, 
kad Bernardo poezijos knygą 
Tūkstantis paveikslų į lenkų 
kalbą išvertė Matylda Stemp- 
kowska, lenkiškai pavadinta 
Tysiac obrazow. Išleista Kau
ne 1992 m. Greta sėdėjęs sve
čias Pranas Visvydas tuojau pa
stebėjo, kad išversta labai ge
rai, kai kurie eilėraščių verti
mai prilygsta originalams. Gir
di, paklausykite, kaip gerai 
skamba lenkiškai. Klausėme 
kiek įstengdami. Nemokant 
lenkiškai, nuskambėjo šnypš
čiančiai, net su paraitymais.

Bernardas Brazdžionis pa
siūlė atkreipti dėmesį į Alės 
Rūtos kūrybą, apie kurią ji 
net neužsiminė, o Vilniuje 1992 
m. išleisti jos trys romanai vie
noje 622 psl. knygoje. Joje per
spausdinta: Trumpa diena 
(1955), Motinos rankos (1961) 
ir Kelias į kairę (1964).

Dabar Lietuvoje kainos ne
turi logikos. Komunistai ark
lį nusiperka už 300 rb. (tai būtų 
doleris ir keliolika centų), vai
kams žaisliukas kainuoja 3000 
rb.

Prieš porą metų ’Lietuvoje 
buvusi lietuvių vienybė suiru
si. Net žurnalistai turi dvi 
draugijas.

Turime savo tarpe prof. Ma
riją Gimbutienę, turbūt pasau
lyje geriausiai žinomą lietu
vę mokslininkę. Jos vertingos 
knygos anglų k. spausdinamos 
viena po kitos. Reikėtų atski
rai pakalbėti, susipažinti bent 
su paskutiniosiomis jos kny
gomis.

Metraštininkas siūlė DMK 
metraštį, kurio yra keli tomai, 
padauginti, kad juo galėtų nau
dotis norintieji sužinoti apie 
DMK veiklą nuo įsteigimo 1956 
m. Ieškotina mecenato.

Vytautas Plukas paskaitė 
eilėraštį lietuviams nubalsa
vus už komunistų sugrąžinimą 
Vilniuje. Skausminga. Ir links
mą eilėraštį šeimininkui Ed
mundui.

Nauja Dailiųjų menų klubo 
pirmininke bus Alodija Tre
čiokienė. Dabartinė pirminin
kė Alė Rūta nuo galvos nusi
ėmė nematomą karūną ir ne
matomai ją uždėjo Alodijai 
ant galvos. Metraštininkas

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo i ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo j atlygį ir bausme, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

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).

Šventų Kalėdų 
proga sveikinu 
visus mano buvusius 
parapijiečius kur jie 
bebūtų, draugus ir 
pažįstamus, 
linkėdamas visiems 
tyro kalėdinio 
džiaugsmo, Jėzaus 
kūdikėlio palaimos ir 
laimingo gyvenimo
sulaukiant 1993 -uosius metus - , , .... , ,

kun. L Mikalauskas, OFM

Su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais 

sveikiname

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos —

. Monika Vaškevičienė,
& sūnus Juozas ir marti Nijolė

a

$iipažįstamiems
linkime

linksmų šv
Kalėdų ir
laimingų bei sėkmingų naujų metų — 

įĮ&n Irena, Leonas, Aras Baziliauskai

Linksmų j| 
šv. Kalėdų,§ 

laimingų -1 
Naujųjų metų -b

f linki savo klientams, draugams, giminėms m 
>■ 15 metų jubiliejų švenčiantys *£
t ‘ Audra Travel Corporation” 5? 

kelionių biuro darbuotojai,
! pasiruošę Naujaisiais jubiliejiniais metais pasiūlyti K 
* Jums ne tik naujų, patogių ir pigių kelionių į Lietuvą, & 
J bet ir poilsines keliones laivais, atostogas šiltuose & 
i kraštuose, skridimus į Floridą, Europą ir visur kitur, re 
I kur širdis trokšta ir... piniginė leidžia.
i Tad linkime dar kartą smagių kelionių, re 

1605 Bloor St. IV., Toronto, Ont. M6P 1A6. įį 
J Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279.



JKfLALĖDLįšvenčių | 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus p£ 
ir linkime džiugių bei laimingų 
naujų metų - 4

Danutė ir Petras Petrauskai 
Anastazija Petkevičienė .a

Artintiesiems, pažįstamiems 

ir bendradarbiams 

linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų naujų metų 
linki - Angelė įr Vytas Kulniai 

Rūta ir Myron Douglas

R
JAV-bių ir Kanados lietuviu bendruomenių vadovai-vės, susitikę PLB valdybos pirmininko sušauktame posėdyje 1992 m. 
gruodžio 5 d. Lemonte. IL. Nuotraukoje iš kairės j dešinę: V. KAMANTAS, R. KALVAITYTĖ, A. GEČYS, E. VAIŠNIENĖ, 
BR. NAINYS (PLB pirm.), R. ČESONIS, J. KURAITĖ-LASIENĖ, B. JASAITIENĖ ir A. VAIČIŪNAS
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g Džiugių 
g šv. Kalėdų
g bei laimingų 
g naujų metųg linkime giminėms, draugams 
g ir pažįstamiems

Cesė, Antanas Pažerūnai ir šeima

še

Lietuvos ryšiai su išeivija
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pareiškimas dėl specialaus ministerio išeivijai 

Lietuvos vyriausybėje ir kitų projektų
Ak

Nuoširdžiai sveikiname
" 1'y^jĮr gimines, draugus -M

' *r pažįstamus su

šv. Kalėdomis R
B *r lakini6

laimingų bei
*• sėkmingų

Naujų metų- $į
Irena, Vytas Biskiai ps 

ir šeima ’JįSi*įŽ<
“/-/M’

o
g Linksmų
♦ šv. Kalėdų

ir laimingų bei 
sėkmingų

o naujų metų
linkime giminėms,
dra ugams ir pažįstamiems - Jonas ir Elena Bukšaičiai, St. 

Rasa ir Niel Wilkinson

•g Linksmų Kalėdų švenčių |
§ ir sėkmės pilnų

Lietuvai pradėjus laisvėti, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės valdyba susirūpino pavei
kesnių ryšių sudarymu tarp 
Lietuvos ir išeivijos. Vasaros 
pradžioje JAV, Lemonte, įvy
kęs PLB seimas priėmė rezo
liuciją numatančią reikalą 
Lietuvos parlamente turėti 
bent vieną atstovą, užtikrintą 
Lietuvos konstitucija. 1992 m. 
rugsėjo 15 d. Vilniuje, Lietu
vos respublikos seimo treciuo
siuose rūmuose, buvo atidary
ta PLB valdybos būstinė ir pa
skirtas PLB atstovas Lietuvai 
daugiametis Bendruomenės 
darbuotojas dr. Petras Luko
ševičius. Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerijoje buvo 
įsteigta ryšiams su užsienio 
lietuviais tarnyba, ir Audrys 
Antanaitis buvo paskirtas jos 
direktorium.

PLB valdybai kreipiantis į 
Lietuvos aukščiausiąją tarybą 
dėl išeivijos atstovo Lietuvos 
parlamente, tam klausimui 
spręsti buvo duota palanki 
eiga ir, atrodo, kad netrukus 
išeivija galės tokį atstovą, gal

net du, išsirinkti. Salia to, Lie
tuvos vyriausybė pradėjo 
svarstyti ir atskiro departa
mento ryšiams su užsienio lie
tuviais steigimo klausimą, ta
čiau 1992 m lapkričio 21 d. Vil
niuje įvykęs Rytų kraštų Lie
tuvių bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimas manė, jog 
nebėra reikalo tokį atskirą 
departamentą steigti ir pri
ėmė nutarimą, prašantį Kultū
ros ir švietimo ministerijoje 
veikiančią ryšiams su užsie
niu tarnybą paaukštinti iki 
viceministerio rango.

PLB valdybai atrodė, kad, 
taip susiorganizavus, ryšių 
palaikymas jau galėtų būti 
pakankamai paveikus. Tačiau 
PLB valdybos pirmininkui 
Broniui Nainiui 1992 m. lap
kričio pabaigoje lankantis 
Lietuvoje, laikinasis prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
PLB valdybai pasiūlė jo pa
skirto premjero sudarytos vy
riausybės kabinete turėti mi- 
nisterį be portfelio išeivijos 
reikalams ir prašė parinkti 
kandidatą.

Pasiūlymą gavusi, PLB val
dyba jį labai išsamiai svarstė 
net dviejuose atskiruose PLB 
valdybos bei jos Visuomeni
nių reikalų komisijos posė
džiuose, nagrinėjo PLB, JAV 
ir KLB valdybų pasitarime 
gruodžio 5, tarėsi su visuome
nės atstovais, politikais bei 
kultūrininkais, svarstė kandi
dato, ypač jo pareigų, atsako
mybės bei pavaldumo klausi
mus ir priėjo išvadą, kad šiuo 
metu gal reikėtų pasitenkinti 
dviem turimais ir vienu netru
kus numatomu ryšių palaiky
mo taškais, todėl ministerio 
be portfelio įstaigos steigimas 
nebūtų skubos reikalas, ypač, 
kad bent kol kas, tokias parei
gas galėtų atlikti PLB būstinės 
Vilniuje pareigūnai.

Tokia PLB valdybos nuomo
nė 1992 m. gruodžio 7 d. buvo 
perduota telefonu jos pasitei
ravusiam laikinam Lietuvos 
respublikos prezidentui Al
girdui Brazauskui.

Bronius Nainys
Lemont, 1992 m. gruodžio 8 d.

Mielus savo draugus 
ir pažįstamus sveikiname su 
šv. Kalėdomis, 

linkėdami daug laimės 
naujaisiais 

b 1993-siais

Albina ir Ignas Urbonai Toronto, Ont.

Aukos Tėvynės santarai
Kanados lietuviai, aukoję Santarai “Už demokratinę Lietuvą”

u Edvardas Valeška

giminėms, draugams ir -i 
pažįstamiems linki - įį

š
KALĖDŲ ŠVENČIŲ t

PIJUS ir ALESĖ GRIGAI

velkiname

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI oį.

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

$11,300- dr. J. M. Uleckai; $2,000 - 
kred. koop. “Parama”; $1,900 - K. B. 
Čepaičiai; $1,500 Prisikėlimo para
pijos kredito koop.; $1,020 - A. Rūta; 
$1,000 - kred. koop. “Talka”, A. Da
niliauskas; $500 - M. Dočkaitis; $300
- A. S. Ciplijauskai, K. Lukošius; $250
- P. B. Markuškis, B. E. Grajauskai; 
$200 - A. Bražys, E. J. Bubnys, I. Meik- 
lejohn, M. Timukas, P. Verykis, P. Vi- 
lutis; $150-B. H. Nagiai, J. D. Daniai; 
$105 L. Balsys.

$100-J. Budrevičius, M. Gaputytė, 
G. Montvilienė E. Čuplinskas, A. Ber- 
notaitis, A. Kinas, A. E. Mačiulaitis, 
J. Prišas, B. Galinienė, F. Timukas, 
V. Luima, A. Ramanauskienė, M. 
Meiliūnas, P. Dalinda, M. Zabulio
nis, E. Zabulionis, E. Smilgis, K. Ra- 
tavičius, A. Klemka, A. Kairys, V. 
Staškevičius, M. Vaškevičienė, H. E. 
Stepaičiai, J. Vaškela, Sault Ste. Ma
rie apylinkės valdyba, A. S. Meiliū
nas, V. O. Kezys, B. Saplys, V. Skir
gaila, O. Juodviršienė, A. M. Bumbu- 
liai, M. Zulonienė, J. Andrulis, M. 
Andruškevičius, J. Rugys, K. Bubelis, 
J. Lianga, S. Janušonis, V. Augaitis, 
A. Baltrušaitis, L. Garbačiauskas, U. 
Opanavičienė, B. Rakauskas, A. Se- 
konis, R. Stepulaitis, V. Urbonas, V. 
Vaitkus, Wasagos motery būrelis, B. 
Savickas, B. Stalioraitienė, A. Prans- 
kus, P. Kuras, G. Skrinskas, L. Paš- 
kus, V. Bireta, S. Kanopa, A. Švabai- 
tis, P. Girnius, L. Gutauskas, V. Z. 
Matukaitis, J. A. Kšivickas, J. Astas, 
M. Lazdutis, J. Stankus, K. E. Gudins- 
kai, A. Kerutytė, F. Urbaitis, A. Jan
kūnas, A. Plėnys, B. Jonys. $90 - B. 
Jurcevičius. $75 - V. S. K. Jokubaus- 
kas, J. Mažeika, A. Cibas. $65 - A. 
Saulis. $60 - J. Mažulaitis, A. P. Au- 
gaičiai, K. Abromaitis.

$50 - “Rūtos” klubas Montrealyje, 
Č. Senkevičius, S. Dabkus, A. Valius, 
V. Taseckas, A. Abromaitytė, B. Ab- 
romaitienė, K. Budrevičius, A. Pet- 
ryla, B. V. Cvirka, A. Aleliūnas, P. 
Augaitis, B. Stonkus. P. J. Mališaus
kai, A. B. Liškauskai, A. G. Spranai- 
tis, V. Lucas, V. J. Arštikaitis, B. 
Trinka, V. O. Anskis, J. R. Žiūraitis, 
J. Staškevičius, J. J. Valiuliai, E.

Kronas, P. Z. Linkevičius, V. V. Ba- 
liūnai, V. O. Narušiai, J. Tamulionis, 
J. Jakubauskas, A. Saplys, S. V. Ma
tulaitis, S. Čepas, B. Vidugiris, S. 
Žvirblys, A. S. Petkevičiai, M. Ve- 
gertaitė, A. Gurždys, R. Dūda, V. 
Švedienė, V. Jasas, B. V. Saulėnas, 
V. G. Meilai, V. Balsienė, P. Šukys,
J. A. Zubrickai, K. K. Stankai, kun.
K. Butkus, J. J. Šarūnai, J. Slavickai, 
Z. Staugaitienė, M. Bernotienė, K. 
Beržanskis, S. Kalvaitis, S. Koje
lienė, S. Domeikienė, O. J. Petrūnas, 
A. Prunskus, J. Grigaitis, J. Gudas, 
M. Ignatavičius, A. Kanapka, V. Pač- 
kauskas, J. Poška, L. Z. Mockai, V. 
Andrulionis, T. G. Čiparis, J. Ras- 
topkevičius, B. Balaišis, A. Kulpa, 
P. Vaitiekūnas, A. Šidlauskaitė, M. 
V. Gimžauskas, Kazickienė, L. V. 
Stungevičiai.

$40 - K. Pajaujis, A. Grigonis, E. 
Vabalienė, K. E. Šlekiai, J. Pargaus- 
kas, R. Žiogarys, E. Delkus, A. J. 
Plioplys, I. Tauteras, A. Grigas, M. 
Kuraševičius, A. B. Jungmeisteris. 
$30-J. Vitas, L. D. Stukai, M. Gegužis, 
E. B. Molis, J. Pleinys.

$25 - M. Povilaitienė, A. Ledas, F. 
Mačiulienė, Z. R. Rimšos, J. Vyš
niauskas, B. Jonaitienė, J. Jonai
tienė, R. Vaitkevičius, T. A. Rastap- 
kevičius, J. Statkevičius, V. Zavads
kienė, J. Grabys, O. Ziminskas, V. 
Skrinskas, V. Naras, P. Krilavičius, 
V. Stukas, T. Trakymienė, V. Jan
kaitis, A. Jankaitienė, V. Jakubickas, 
S. Vilimas, H. G. Rugienis, V. Jasi- 
nevičienė, K. Batūra, J. Budrys, S. 
Jakaitis, E. A. Abromaitis.

$20 - V. Jakonis, J. Kibirkštis, A. 
Starkus, A. Rūkas, S. Kiršinąs, A. 
Prialgauskas, J. Jurcevičius, M. Bu- 
šinskas, L Vadauskienė, Z. Girdaus- 
kas, J. Gataveckas, P. Skabliauskas, 
A. Šipelienė, J. Stravinskas, J. Stan
kaitis, A. Ulba, N. Racevičienė, M. 
Caprackaitė, J.Aukštaitis, A. Zarem
baitė, V. Simonaitis, A. Mašalas, P. 
Misevičius, J. Barakauskas, H. Gu- 
mauskas, A. Puteris, A. Jonušas, B. 
Jonynienė, J. S. Poškai, V. Gudaitis, 
kun. L. Kemėšis, V. Miceika, M. Stan
kaitis, L. Simutis, E. Vindašius, R.

ir sėkmingų 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
Bes: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

RF/HRK
Roseland Realty Ltd.. Realtor 

Independently Owned and Operated

V. Lapienis, S. R. Beržinis, P. Pe
karskas, R. Pargauskas, J. Jocas, 
G. R. Paulioniai, R. J. Karasiejai, G. 
Jonaitis, V. Ottienė, J. P. Šulcas, J. 
Andrukaitis, A. Z. Vaičeliūnas, L. Ru
daitis, M. Pranevičius, U. Paliulis,
J. Žabas, V. Puodžiūnas, V. Paulio- 
nis, E. Petrus, O. Juodišius, L. Kir- 
kilis, B. Vaidila, A. Baltrūnas, J. 
Barzdaitienė, V. Kalendrienė, B. Sa
kalas, P. B. Čeponkus, J. Newmann,
K. Poškienė, P. Karaliūnas, O. Ske- 
rienė, M. Gečas, D. Dargis, dr. J. Rim
šaitė, I. Kairienė, B. Sapijonienė,
O. Radžauskienė, B. A. Arūnas, V. B. 
Paliulioniai, dr. A. Barkauskas, K. 
Gaputis, J. V. Jonaičiai, J. Bacevi
čius, O. Kirvaitienė, R. Budnikas, M. 
S. Petruliai, E. Radavičiūtė, A. E. 
Mačiulaičiai, S. Krašauskas, V. Vai
čiūnas, T. Stanulis, J. Janušas, L. 
Adomavičius, J. Gustainis, P. Jan
kauskas, J. Šimkus, A. Paulionis, E. 
Sakalauskas, J. Kalainis, J. Žemaitis,
J. Dervaitis, J. Babrauskas, J. Len
kaitis, J. Pakarna, J. Vaškevičius, M. 
Žymantienė, V. Jokūbaitis, A. Koje- 
laitis, S. Paketuras, P. Jocius, P. Gai- 
dauskas, V. Naruševičius, H. Jasins- 
kas, V. Kekys, V. Rutkauskas, V. 
Aušrotas, G. Šernas, P. Šturmas, E. 
Bartminas, J. Butkus, Z. Didžbalis,
P. Kisielienė, P. Rušinskas, S. Ke
rai, B. J. Vaidotai, M. Mansfeld, A. 
A. Paškevičiai, B. A. Eimantai, O. 
R. Barysa, A. K. Gudžiūnai, V. V. 
Radžiai, S. V. Priščepionka, S. V. 
Balsevičiai, S. G. Mitalas, L. Giriū- 
nas, D. Mogek, G. Ramanauskienė, K. 
Meškauskas, A. Dudonis. $15 - A. 
Šeškuvienė, V. Montvilas.

$10 - A. Pūkas, V. Bubelis, L. Ta
mošauskas, I. Sakalauskas, A. Le- 
mežys, V. Mackienė, S. Valickis, I. 
Stasiulis, I. Baltakienė, L. Šileikie
nė, P. Šimkus, K. Šukevičienė, H. I. 
Matušaitis, K. Zabiela, Z. Kučinskas, 
I. Vibrienė, B. Vytienė, S. Augusti- 
navičius, V. Čiuprinskas, J. Vierai- 
tis, Z. Pilipavičius, S. Sakus, A. Sam
son, E. Valeška, J. Dimskis, S. Gir- 
čys, G. Balčiūnienė, B. Vilčinskienė, 
Z. St. Dzikai, A. Tautkuvienė, A. Vait
kevičienė, I. Punkrienė, G. Venskai- 
tis, E. Valeška, B. K. Žutautai, A. 
Štuopis, S. Prunskevičius, J. B. Grei
čiūnai, O. Vaidilienė, A. Radžiūnas,
K. Kaminskienė, J. P. Jankauskas, M. 
Dambarienė, J. Skeivelas, P. Meš
kauskas, J. Karaliūnas, K. Bogušis, 
P. Šukys, S. Zubrickas, J. Gauk, J. 
Rinkūnienė, A. Petrašiūnas, S. Na
vickas, J. Kraučeliūnas, E. Keburinė.

$5 - I. Petrauskienė, K. Šapoč- 
kinas, J. Adamonytė, A. Karkienė, V. 
Dubinskas, A. Rūkas, Sakalauskienė. 
Z. Didžbalienė, S. Dargis, L. Stasiū
nas, L. Strumilienė, P. Lukošius, V. 
Butkys, R. Repšys, J. RUslys, A. Kuz- 
marskis, A. Peleckis, A. Pleinytė, R. 
Pleinytė, J. Zabulionis, S. Gudaitis.
$3 - S. P. Kačiulis. $2 - J. Račickas, S. 
Prakapas, Račickas, S. Rovas, A. 
Vingevičienė, K. Bartnikienė. $1 - V. 
Dranginienė, B. Z. Urbonavičiai.

Iš viso surinkta $39,000.
Vajaus valdyba dėkoja visiems 

Kanados lietuviams, kurie suprato 
rinkimų svarbą ir greitai bei dos
niai prisidėjo savo nuoširdžia auka. 
Santaros “Už demokratinę Lietuvą" 

rėmėjų valdyba Kanadoje

visiems lietuviams —

laimingu

Sveikiname su K 
šv. Kalėdomis | 
ir Naujais metais | 
savo mielus gimines, R 
draugus ir pažįstamus, ŽS 
linkėdami sveikatos bei 
sėkmės —

Lilė ir Vladas Nakrošiai R

ŠVENČIŲ ir 

NAUJŲ 
1993 METŲ 

proga sveikinu 
visus savo 
bičiulius -

Antanas 
Tamošaitis

Džiugių

linkime

K1NGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

I 1614 Bloor St. W., Toronto. M6P 1A7

THE SIGN OF DISTINCTION ___________

Malonių Kalėdų 
švenčių, sveikatos 

ir laimės pilnų 
Naujų metų 

savo klientams ir 
draugams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai 

linki —
STASYS JOKŪBAITIS

Telefonai 535-2331 arba 537-2869
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tv-

ir Naujų Metų
** švenčių proga sveikiname 

gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —

J Bronė,
'^.7^' Ina ir Ian Kavanagh

Lietuvos kariuomenės šventė

Jonas Maziliauskai

Malonių
I Kalėdų švenčių
® ir sveikatos pilnų naujų

I 1993 metų 
visiems klubo nariams ir 
“Vilnius Manor” gyventojams 

® nuoširdžiai linki

&

ra

•d

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

fd

duktė Danutė, žentas Ted 
ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas

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

Toronto, Ontario M6P 4A8 Hamilton, Ont. L8P1S2 

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

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

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

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”).....  $ 7.50
17a 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.

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras” atlieka meninę programų Lietuvos kariuomenės šventėje Lietuvių namuose 
1992.XI.29. Dirigentė - LINDA MARCINKUTĖ Nuotr. S. Varankos

Kad atsirastų savi namai
Didesni pranešimai Slaugos 

namų reikalu buvo pateikti per
nai prieškalėdinėje “TŽ” laido
je ir šiemet lapkričio 15 d. Lie
tuvių namų minėjime-koncerte. 
Šiuo rašiniu norima painfor
muoti visuomenę apie projekto 
eigų. Teisinė būklė

Būsimo penkių aukštų pasta
to teisiniai reikalavimai, prisi
laikant potvarkio (By-Law) nr. 
578-88, buvo sutvarkyti 1988 m. 
liepos 15 d. ir po metų patvirtinti 
Ontario miestų tarybos (Ontario 
Municipal Board) teisme. Iš nau
jo įsigilinus į esamo sklypo spe
cifines savybes, paaiškėjo, kad 
projekto negalima pradėti dėl 
Toronto miesto valdybos išleis
to potvarkio (By-Law). Paminė
tinos didesnės priežastys:

1. Dėl aukštai iškelto atsargi
nio TTC tunelio negalima įreng
ti automobiliams statyti vietos 
rūsy, nors brėžiniuose parodyta 
35 vietos.

2. Ryšium su Ontario statybos 
kodu (Ontario Building Code) 
(skirtingos kvalifikacijos aukš
tiems ir žemiems pastatams) ne
galima palikti po 30 slaugos lo
vų viename aukšte, nes pasida
rytų didelės išlaidos, reikėtų 
specialių įrengimų ugniage
siams gaisro atveju.

3. Leidžiant statyti tik 12 pen
sininkų kambarių ketvirtame ir 
penktame aukšte, neapsimokė
tų finansiškai. Esant šitokiai

Muziejaus-archyvo džiaugsmai ir vargai
Kanados lietuvių muziejus- 

archyvas auga ir klesti, surink
ti dokumentai, nuotraukos ir 
rodiniai yra vis įdomesni ir 
įvairesni. Šiuo metu išstatyta 
Lietuvos kariuomenės paroda 
(paruošė Vilija Gačionytė): se
nose nuotraukose išdykauja 
ir stovyklauja jauni naujokai, 
o patyrę kariai rodomi prie 
ginklų, rikiuotėje, net su inst
rumentais orkestre. Reti rūdi
niai — pilna Lietuvos karinin
ko uniforma (dovanojo S. Jokū
baitis), kariniai medaliai, ka
rininko asmeniniai dokumen
tai. Prideramai įrėminti seni 
portretai vaizduoja kavaleri
jos karininkų ir kariuomenės 
lakūnų (nedaug kas žino, kad 
prieš 1940 m. Lietuvoje buvo 
net gaminami lėktuvai!). Tose 
nuotraukose galima atpažinti 
Kanados lietuvius ar jų gimi
nes.

Yra liūdnesnių nuotraukų — 
partizanai, nufotografuoti miš
ko slėptuvėse, šypsodamiesi 
žvelgia į mus ir mirčiai į akis. 
Tarp jų stebėtinai daug mote
rų — už tėvynę mirti visi turė
jo lygias teises.

Galingiausius Lietuvos ka
riaunų laikus primena vidur
amžių strėlės antgalis (dova
nojo P. Barbatavičius), rastas 
Žalgirio mūšio lauke. Prie jo 
— seni Lietuvos pinigai, pri
menantys ilgų valstybės isto
riją.

Be minėtų rodinių dar stovi 
Lietuvos pašto ženklai, se
ni kaimo audiniai, kai kurie 
net 100 metų senumo. Yra bi
bliotekėlė (apie 1.000 knygų), 
kuri greitai bus praplėsta P. 
ir B. Saplių ir E. ir S. Kuzmic
kų aukų dėka.

Praėjusiais metais muziejus 
suruošė net 12 atskirų parodų 
ne tik Anapilyje, bet taip pat 
Toronto universitete, Prisikė
limo parapijoje, Lemonte, 
JAV-se, Toronto švietimo tary
boje (Board or Education) ir 
kitur. Sekanti paroda bus ren
giama Maironio mokyklos mo
kinių Vasario 16-sios šventei.

Mūsų muziejus-archyvas ne
išsilaikytų be geradarių au
kotojų ir padėjėjų. Ypač mi
nėtini KLB, Anapilis, Lietu
vių fondas, Prisikėlimo para
pijos, “Talkos” ir “Lito” ban
kai, A. Kenstavičius, P. Bar
batavičius, R. Žiogarys, A. Plė

padėčiai, reikėjo keisti brėži
nius, nurodant automobilių pa
statymo aikštes pastato lauko 
pusėje ir skersai Dorval gatvės
- sutalpinant visas 60 slaugos lo
vų į vienų aukštų ir suprojektuo
jant 34-500 kv. pėdų butus ketvir
tame ir penktame aukšte. Pa
keisti brėžiniai buvo pristatyti 
į Toronto miesto valdybų, tikin
tis greito teigiamo atsakymo. Ta
čiau vietoj 6 savaičių procedū
ros ir patenkinančio atsakymo, 
miesto valdyba brėžinius atme
tė 2 kartus (vasario ir gegužės 
mėn.) su atsakymu: “Statykit kaip 
nurodyta potvarkyje arba pa
duokit prašymų, jei norite kų 
nors pakeisti”. Visa tai užimtų 
vienerius metus. Nutarta kreip
tis pas anksčiau mums dirbusį 
advokatų D. Smith ir prašyti jo 
pagalbos. Po 4 mėnesių, lapkri
čio 19 d., advokatas pagaliau pra
nešė galėsiųs pradėti dirbti 
1993 m. sausio mėn.

Techniški reikalai
Jau prieš vienerius metus ra

šyta, kad buvo pasamdyta “Wil
liam Hurst Architects” bendro
vė paruošti dokumentus pagal 
“Design Build” sampratų. Šitų 
projektavimų reikėjo pakeisti 
dėl MOH (Ministry of Housing
- namų ministerijos) pareiški
mo, kad jie neduos jokios finan
sinės paramos statyti 34 papigin
tus butus, jeigu projektas nebus 
pateiktas konkurencinėms var

lį. iin.j .!■ 

nys ir kiti aukotojai, kuriems 
reiškiama nuoširdi padėka.

Iki šiol nebuvo muziejaus- 
archyvo vajaus, nenorėjome 
konkuruoti su vajais, skirtais 
Lietuvai. Dabar, muziejaus- 
archyvo lėšoms labai išsekus 
ir padėčiai pasikeitus, drįs
tame kreiptis į visuomenę. 
Ar norime užtikrinti savo 
veiklos praeitį ir mūsų kultūri
nių turtų išsaugojimų? Ar gali
me tikėtis, kad Lietuvoje bus 
skirtas mums reikiamas dėme
sys mūsų istorijai bei veiklai? 
Sunkūs laikai visiems, daug 
prašymų, bet faktas lieka — 
jei neremsime Kanados lietu
vių muziejaus-archyvo, jo dar
bas sušlubuos arba net sustos. 
Norintieji prisidėti prie mū
sų kultūrinio įnašo išsaugo
jimo gali siųsti aukas, rašant 
čekius “KLB — Kanados lietu
vių muziejus” šiuo adresu: 
2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont. L5C 1T3. Aukos 
atleidžiamos nuo pajamų mo
kesčių. Aukojusiems $200 ir 
daugiau bus išduodami gražūs 
pažymėjimai. Apsispręskime 
kiekvienas dalyvauti lietuviš
koje veikloje, padėti tos veik
los istorijų išsaugoti, kad ir 
kuklia auka (pvz. už $14 perka
ma 2 archyvinės dėžės, už $40 - 
svaras archyvinės plastmasės). 
Išlaikykime vienintelį Kana
dos lietuvių muziejų ir archyvų!

Dr. Rasa Mažeikaitė, vedėja

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario 

žyboms su jų pageidaujamais do
kumentais. Reikėjo taip pat 
įsteigti dar vienų korporacijų 
“Kaunas Non-Profit Homes Ine.”. 
Pagelbėjo atskirai pasamdyta 
“Lantana” bendrovė. Netrukus 
“Lantana” pasisiūlė ir buvo pri
imta koordinuoti viso pastato 
planavimų. Tokiu būdu “Lanta
na Non-Profit Homes Inc.” tapo 
komiteto tarpininku, vedant de
rybas su keliomis ministerijo
mis, Toronto miesto valdyba, 
architektu ir TTC (Toronto Tran
sit Commission - Toronto susi
siekimo komisija)

Finansinė būklė
Iki šiol gauta aukų, palikimų 

ir palūkanų 850,000 dol. Dažnai 
keliamas klausimas, kodėl nepa
siektas tikslas sutelkti 2 milijo
nus dolerių sumos? Reikėtų pa
minėti keletu priežasčių: 1. Ap
lamai pablogėjusi ekonominė 
Kanados padėtis; 2. kai kurių 
aukotojų delsimas, sakant: “Pra
dėkite statybų, tuomet pagelbė- 
sime”; 3. daugelio tautiečių-au- 
kotojų nelengvas apsisprendi
mas kam aukoti.

Kanados ekonominiai sunku
mai neturėtų per daug gųsdinti 
vyresnės kartos tautiečių, su
spėjusių neblogai įsikurti ge
rais ekonominiais laikais. Ko
mitetui sunku parodyti sėkmę, 
kai busimieji aukotojai delsia 
ir duoda tik pažadus. Labdaros 
fondas, pavesdamas šį projektų 
vykdyti Slaugos namų komitetui, 
rizikuoja ir siūlo labai daug: 
žemės sklypus, profesionalų 
samdymų, ištvermės reikalau
jantį daugelio metų planavimų, 
atsakomybę už būsimas paskolas.

Daug tautiečių aukojo atsista
tančiai Lietuvos valstybei ir 
siuntiniais pagelbėjo savo arti
miesiems. Kartais dosnumas pa
sidarė toks vienpusiškas, kad 
nebelikdavo laiko prisiminti 
vietinių problemų, būtent, pa
sirūpinti visos pokarinės lietu
viškos bangos ateitimi. Ne visi 
pajėgs finansiškai praleisti gy
venimo saulėlydį privačiuose 
pensionatuose. Todėl norima pa
rūpinti lengvesnio gyvenimo tę
sinį “Vilniaus” rūmų gyvento
jams ir privačiai gyvenantiems 
tautiečiams, sukuriant jiems 
priežiūros galimybes lietuviš
kuose Slaugos namuose, o svei- 
kesniems parūpinti pigesnius 
butus. Šitos idėjos vykdomos, 
nors ir vėžlio žingsniu einant 
prie tikslo. Niekas nepagelbės,

MOILTRgALIO LIETUVEI KRgDlTO

$ visus ‘ ‘Lito ’ ’ narius ir nares

S švenčių proga ir linki 
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Lietuvos valstybės taryba, pa
skelbusi krašto nepriklausomy
bę 1918 m. vasario 16 d., rūpi
nosi ypač krašto apsauga. Bu
vo sudaryta speciali krašto ap
saugos taryba: St. Šilingas, S. 
Banaitis, dr. J. Alekna, J. Ku
bilius, L. Gira, St. Nastopka, VI. 
Nagevičius, M. Velykis ir kiti. 
Jai buvo pavesta steigti savo ka
riuomenę.

1918 m. lapkričio 23 d. Lietu
vos krašto apsaugos ministeri
ja išleido įsakymų nr. 1, kurį 
pasirašė krašto apsaugos minis- 
teris prof. A. Voldemaras ir šta
bo viršininkas pik. Itn. J. Kubi
lius. Tai tautos istorinė diena 
— Lietuvos kariuomenės įsteigi
mas. Toji šventė yra švenčiama 
lietuvių telkiniuose.

Toronte Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjimų rengia 
KLB Toronto apylinkės kvieti
mu Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa, kuriai dabartiniu 
metu vadovauja Balys Savickas.

Minėjimas įvyko lapkričio 
29 d., 2.30 v.p.p., Lietuvių namuo
se. Atsilankė arti 300 tautiečių. 
Į scenų buvo įneštos Lietuvos, 
Kanados ir šaulių vėliavos. 
Trumpų žodį tarė kuopos pirm. 
B. Savickas. Invokacijų sukal
bėjo lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijos kun. Povilas Di
lys. Žodžiu sveikino išeivijos 
šaulių centro valdybos pirmi
ninkas Mykolas Abarius iš JAV, 
baltiečių veteranų Kanadoje 
pirm. E. Ozols, Hamiltono šau
lių kuopos pirm. P. Kanopa. Raš
tu sveikino generalinis Lietu
vos konsulas Kanadoje H. La
pas. M. Abarius savo sveikini
me priminė, kad lietuvių tau
tos pralietas kraujas ginant 
savo laisvę nenuėjo veltui. 
Trumpas Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpis mūsų tėvy-

jei mes patys sau nepagelbėsime.
Šv. Kalėdų ir Naujų metų pro

ga sveikiname visus tautiečius, 
linkėdami sveikatos ir ištver
mės asmeniškai ir vykdant bend
ruomeninius užmojus. Dėkoja
me už centas po cento suneštas 
aukas ir kantrybę, laukiant Slau
gos namų pastatymo.

J. V. Šimkus, 
Lietuvių Slaugos namų 

komiteto vardu

Kūrėjas-savanoris VIKTORAS UŽPALIS, 93 metų amžiaus, atvykęs iš 
Lietuvos pas savo gimines, dalyvavo Lietuvos kariuomenės šventėje Toronto 
Lietuvių namuose 1992.XI.29. Jį sveikina VI. Pūtvio šaulių kuopos pirmi
ninkas BALYS SAVICKAS Nuotr. S. Varankos

nę iškėlė į tinkamų Europos 
valstybių aukštumų. Šių dienų 
prisimename Lietuvos savano
rius, karius ir visus kritusius 
kovos laukuose ir šaltajame Si
bire, kad lietuvis būtų laisvas.

Po sveikinimų už lietuviškų- 
šauliškų veiklų medaliu už nuo
pelnus buvo apdovanoti šauliai 
— Vyt. Pečiulis, šaulių žvaigž
dės medaliu — šaulys Stasys 
Dočkus ir šaulys Vytas Vaitkus.

Paskaitų skaitė svečias iš Lie
tuvos, buvęs sovietinės kariuo
menės leitenantas muzikas Al
girdas Stulgys. Paskaitos tema, 
“Sovietinė armija ir Lietuva”.

Meninę dalį atliko Toronto 
lietuvių vyrų choras “Aras”, va
dovaujamas Lindos Marcinku
tės, akompanuojamas pianistės 
Ellen. Pabaigai - daina “Aras”,
kurios žodžius parašė Vincas Si
maitis, melodijų - prel. Petras 
Butkus. Iki šiol apie tai ne vi
siems buvo žinoma. Pakartotinai 
buvo atlikta dar mažai žinoma 
populiarėjanti daina “Brangiau
sios spalvos”, kuriai žodžius 
ir muzikų parašė Kęstutis Vasi
liauskas, chorui ir pianinui pa
rengė muzikas Algirdas Stulgys.

Daugumų šių dainų chorui pa
ruošė choro vadovė muzikė Lin
da Marcinkutė. Minėjime daly
vavo svečias iš Lietuvos, ku
ris atvyko į Kanadų pas gimines 
ir žada čia pasilikti. Tai Lietu
vos savanoris-kūrėjas, 93 metų 
amžiaus, Viktoras Užpalis. Jį 
atlydėjo dukra Irena Paulaus
kienė ir vaikaitė Vitalija Pau- 
lauskaitė-Binder. Pagerbiant jį 
buvo prisegta balta gėlė ir gau
siai paplota. Minėjimo progra
mai vadovavo šaulys Vyt. Pečiu
lis. Padėkos žodį tarė KLB To
ronto valdybos narys Kęst. Bud- 
revičius. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Tuo pat laiku apatinėje sa
lėje vyko Kanados liberalų par
tijos Parkdale-High Park sky
riaus nominacinis susirinkimas. 
Jame Kanados 125-rių metų su
kakties proga buvo apdovanoti 
piliečiai, kurie savo bendruo
menėse atlikę naudingus dar
bus bei patarnavimus. Iš lietu
vių “Commemorative Medai” ga
vo Bendruomenės veikėjas šau
lys Stasys Jokūbaitis ir energin
ga veikėja Lidija Balsienė. Me
dalius įteikė parlamento narys 
Jesse Flis, M.P. Stp. Varanka



ŠARŪNAS MARČIULIONIS, apsuptas jaunimo Lietuvių dienose, įvykusiose 1992 m. spalio 3-4 d.d. Los Angeles, CA

Sporto žvaigždė - labdaros skatintojas
Amerikiečių sporto žurnalas apie žymųjį Lietuvos krepšininką

Žurnalas “Sports Illustra
ted” 1992 XI. 9 išspausdino ko
respondento Alexander Wolff 
ilgą straipsnį su nuotrauko
mis apie Lietuvos žinomą spor
tininką Šarūną Marčiulionį.

Autorius straipsnį prade
da, iškeldamas lietuvio spor
tininko pagrindinį būdo bruo
žą — atkaklumą. Jei mato tiks
lą, tai jis jo siekia ryžtingai 
ir kietai. Toks Marčiulionis 
esąs sporto aikštėje, toks jis 
ir gyvenime.

Neseniai Lietuvoje jis ap
lankė aklų vaikų mokyklą su 
bendrabučiu, kur ne tik nėra 
pakankamai mokymo priemo
nių, bet trūksta ir maisto. 
Prieš trejus metus, pasak 
straipsnio, bulvių kilogramas 
kainavo 20 kapeikų, o dabar 
— 82 rubliai. Mokykla nepa
jėgianti vaikams net bulvių 
pakankamai nupirkti.

Marčiulionis po vizito mo
kykloje Lietuvos televizijoje 
pabrėžė: gamta šiuos vaikus 
nuskriaudė, atimdama iš jų 
regėjimo malonumą. Ar nega
lime suteikti jiems malonu
mo, nors sočiai pavalgyti?

Nori atmerkti akis
Kitą dieną Marčiukofiis da

lyvavo valstybės surengtame 
pagerbime šešiems invali
dams sportininkams, laimė
jusiems medalius Barcelono- 
je. Valdžios žmonėms gurkš
nojant šampaną, vienas aklas 
sportininkas norėjo paliesti 
Marčiulionio veidą, norėda
mas “pamatyti”, kaip jis atro
do. Paprašytas tarti žodį, žy
musis sportininkas negalėjo 
užmiršti aklųjų vaikų mokyk
los. Visų akivaizdoje jis aiš
kino: bendrabutyje esąs vie
nas mažas šaldytuvas. Jei žmo
nės ir suneštų maistą, tai jis 
greitai sugestų. Mokykloje tik 
kelios pasenusios aklųjų ra
šomos mašinėlės.

Pagerbime dalyvavo ir Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
A. Abišala. Jis atkreipė visų

Busimasis krepšinio pažiba ŠARŪ
NAS MARČIULIONIS savo šeimo
je su mama LAIMUTE, tėvu JUOZU 
ir sesute ZITA

dėmesį tvirtai pareikšdamas: 
“Aš noriu atmerkti žmonėms 
akis”. Kreipdamasis į meda- 
listus pažymėjo: šie yra tikrie
ji Lietuvos sporto herojai, pa
siekę pergalės beveik neįma
nomomis, sunkiomis sąlygo
mis. Tai kelia didelę nuostabą.

Straipsnyje rašoma, kad Mar
čiulionis niekad nėra paten
kintas savo laimėjimais. “Aš 
visuomet jaučiu, kad galiu pa
daryti dhr geriau” S— sako spor
tininkas.

Rūpestis savaisiais
Šarūnas Marčiulionis Vil

niuje įsteigė Krepšinio fon
dą, krepšinio mokyklą ir laik
raštį “Krepšinis”. Taipogi jis 
įsteigė Lietuvos vaikų fondą 
ir sudarė progą nuskraidinti 
į JAV vaikus, reikalingus spe
cialių operacijų, kad būtų iš
gelbėtos jų gyvybės. Jis aukoja 
pinigus, kad vaikai iš našlai- 
tynų būtų priglausti ar įsūnyti 
šeimose.

Vilniuje jau pastatytas 26 
kambarių viešbutis “Šarūnas”. 
Investuodamas pinigus, jis no
ri padėti Lietuvai atsistatyti 
ekonomiškai, kartu išmintin
gai tvarkyti savo finansus, o 
ne šiaip juos išmėtyti, kaip

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Nauji pasiūlymai Kalėdų proga 
Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 

SIUNTINIAI LAIVU 

95 c. už kg plius $10 už patarnavimą 

43 c. už sv plius $10 už patarnavimą 

SIUNTINIAI LĖKTUVU 

$4.50 už kg plius $10 už patarnavimą 

$2.04 už sv plius $10 už patarnavimą 
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iš namų - greitas pristatymas.
Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 
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POLIMEX
TORONTO: 141 Roncesvalle$ Avė., tel. 537-7914 
MISSISSAUGA: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
SCARBOROUGH: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

kad kartais atsitinka žmo
nėms, kurie staiga tampa tur
tingais.

Marčiulionis daug širdies 
įdeda į kitą savo projektą: 
Anykščiuose statomą turis
tams 60 kambarių viešbutį ir 
700 vietų areną.

Lietuvos garbė
Mažai kam žinomos, rašoma 

straipsnyje, Marčiulionio pa
stangos sudaryti Lietuvos 
olimpinę krepšinio kamandą. 
Jis rašė laiškus, skambino, 
įtikinėjo žymiuosius krepši
ninkus dalyvauti krepšinio 
rinktinėje, kuri būtų pajėgi 
svariai atstovauti Lietuvai. 
Jis ieškojo finansinės pagal
bos JAV-se, jo rūpesčiu atsi
rado ir pagarsėję “Grateful 
Dead” marškinėliai, kurių jau 
išparduota apie 50.000. Pel
nas nukreiptas į Vaikų fondą 
“Šarūnas”.

Paveldėjo motinos būdą
Laimutė Drazdauskaitė, bū

simo sportininko motina, buvo 
septynerių metukų, kai, kris
dama nuo dviračio, susižeidė 
stuburą. Po daugelio metų 
ištekėjo už Juozę Marčiulio
nio. Gimdant dukrelę Zitą, at
sinaujino stuburo skausmai, 
teko lovoje išbūti pusantrų 
metų. Gydytojai jai sakė — ki
tas gimdymas yra beveik savi- 
žudystė. Nežiūrint įspėjimo, 
Laimutė nusprendė susilaukti 
sūnaus. Kai jis gimė, ji jį pa
vadino Šarūnu, legendinio 
lietuvių karžygio vardu.

Šarūnas, teigia straipsnio 
autorius, savo stiprią valią 
paveldėjo iš savo motinos. Dar 
nesulaukęs 10 metų amžiaus, 
jis laimėjo to amžiaus vaikų 
grupėje net dvi stalo teniso 
pergales.

Šarūno būta ir nenuoramos. 
Sulaukusį 13 metų, dėl jo pa
ties kaltės jį ištiko didelė ne
laimė. Kauno daugiabučio na
mo kieme sugalvojo išmėginti 
savo darbo “bombą”. Jai spro
gus, neteko regėjimo, ir buvo 
žiauriai sužalotas veidas. Dėl 
baisios išvaizdos ligoninėje 
buvo atskirtas nuo kitų vaikų. 
Laimingai, po mėnesio gydyto
jų bei vaistų pagalba atgavo 
regėjimą, o po ilgesnio laiko 
išgijo ir veidas. “Tai buvo tam 
tikras stebuklas”, pažymi pats 
Šarūnas.

Krepšinio karjera

Pagijęs ir atsisakęs pavojin
go žaidimo, metėsi į krepšinį. 
Žaidė, kur tik pasitaikė. Pa
sak straipsnio, krepšinis Lie
tuvoje esąs populiaresnis ne
gu Amerikoje.

1980 m. Lietuvos krepšinio 
komanda Kaune “Žalgiris” lai
mėjo čempionatus prieš trijų 
sovietinių klubų komandas. 
Lietuviai laimėjimus šventė 
lyg tai būtų patys žymiausi 
pasiekimai, išskyrus nepriklau
somybę.

Tuo metu Marčiulionis stu
dijavo Vilniaus universitete 
žurnalistiką ir žaidė krepši
nį, gindamas savo mokyklos 
spalvas. Čia jo sugebėjimus 
pastebėjo “Statybos”, “Žalgi
rio” priešininko, jaunių ko
mandos treneris. Taip studen
tas Šarūnas įsijungė į žinomą 
ir stiprią krepšinio komandą. 
Šiai komandai teko rungtis ir 
su Maskvos komandomis.

Bet pripažinimas atėjo 1987 
m. vasarą. Tada Marčiulionis 
buvo 23-jų metų ir dalyvavo 
Europos čempionate Atėnuo
se. Žaidimuose tapo sensaci
ja. Grįžus iš Atėnų, komunis

tų partijos vadovybė pakišo 
jam paruoštą kalbą, kurią tu
rėjo skaityti dideliame Vil
niaus darbininkų susirinkime. 
Žinoma, turėjo sakyti, kad 
sporto dideli laimėjimai ga
limi tik tokioje socialistinė
je šalyje kaip Sov. Sąjunga. 
Marčiulionis nerodė entuziaz
mo ir nenorėjo sutikti. Po di
delio spaudimo ir įvairių pa
žadų jis sutiko. Tarp kitų da
lykų jau tada buvo kalbama, 
kad iškilieji sportininkai ga
lės pasirašyti sutartis su va
karietiškomis profesionalų ko
mandomis, kas vėliau Marčiu- 
lioniui ir pavyko.

Pažintis su amerikiečiu
Š. Marčiulionis 1985 metų 

vasarą susitiko su amerikie
čių krepšininku John Nelson, 
kuris tuo laiku žaidė koman
doje “Athletes in Action”. Ši 
komanda žaidė su įvairiomis 
komandomis Sov. Sąjungoje. 
Lietuvis krepšininkas mažai 
mokėjo angliškai, o amerikie
tis, žinoma, nesuprato lietu
viškai. Per vertėjus jiems pa
vyko užmegzti draugiškumo 
ryšius.

Po dvejų metų vienas labda
ros darbas suartino abu spor
tininkus. Kai Marčiulionis 
su “Statybos” komanda žaidė 
Panevėžy, į jo viešbučio du
ris pasibeldė nepažįstamas 
žmogus, laikydamas rankose 
namuose keptos duonos ke
palą.

Nepažįstamojo sūnus sirgo 
reta širdies liga. Reikėjo 
operacijos. Lietuvos ligoni
nės negalėjo parūpinti ope
racijai reikalingo dirbtinio 
širdies vožtuvo. Trumpas lai
ko tarpas skyrė ligonį nuo mir
ties. Nepažįstamasis prašė 
pagalbos ir dovanų įteikė duo
nos kepalą. “Tai viskas, ką tu
riu” — sakė nelaimingas tėvas.

Vienintelis dalykas, ką ga
lėjo Marčiulionis daryti, buvo 
kreiptis pagalbos į savo ame
rikietį draugą John Nelson. 
Pastarasis su motinos ir vie
nos parapijos Milwaukee 
mieste pagalba, parūpino 
dirbtinį širdies vožtuvą ir at
sikvietė lietuvį jaunuolį į 
Ameriką, kur dr. J. King atli
ko širdies operaciją.
Taip per šį įvykį Marčiulio

nis ir Nelson artimai susidrau
gavo. Po 1988 nretų olimpinių 
žaidimų Marčiulionis pasi
kvietė Nelsoną į Lietuvą. Čia 
amerikietis svečias išbuvo 
tris mėnesius.

1989 m. birželio 23 d. be val
džios žinios Šarūnas Marčiulio
nis pasirašė 1.3 mil. dol. su
tartį su San Francisco krepšinio 
komanda “Warriors”. Kiti jį 
Lietuvoje vadino neprotingu, 
galinčiu atsidurti kalėjime. 
Marčiulionis rizikavo. Jo ma
nymu, tuometinė valdžia turė
jo svarbesnių problemų, negu 
rūpintis sportininku, norin
čiu praturtėti. Jis laimėjo. 
Pirmas sovietų profesionalas 
sportininkas pasirašė sutar
tį su NBA komanda ir dar pa
lankiomis jam sąlygomis.

Pavyko ir Amerikoje. Ilgai
niui komandos vadovybė ir 
draugai žaidėjai pradėjo aukš
tai jį vertinti, nors turėjo 
įvairių kliūčių, ypač nelaimių 
— susižeidimų. Praeitame žai
dimų sezone praleido 10 žaidi
mų. Praeitą rudenį, būvėda
mas Lietuvoje, bėgdamas par
virto ir susižeidė prieš pat 
išvažiuojant į Ameriką.

Bronzos medalis
Š. Marčiulionis sunkiai per

gyveno nesėkmę, kai jo koman
da Barcelonos olimpiniuose 
žaidimuose pralaimėjo buvu
siai Sov. Sąjungos (Nepriklau
somų valstybių sandaros — 
NVS) komandai.

Šis pralaimėjimas lėmė lie-

tuviams kovoti su nenugali
ma JAV komanda. Jei lietuviai 
ir laimėtų, galėjo tikėtis tik 
bronzos medalio. Galiausiai 
lietuviai dar turėjo peržaisti 
su NVS komanda, kad galėtų 
laimėti, bronzos medalį. Žai
dynėse Marčiulionis laimėjo 
29 taškus 82:78 taškų perga
lėje.

Šį laimėjimą Marčiulionis 
giliai pergyveno. Staiga, ra
šoma, kietas kaip uola žaidė
jas negalėjo išvengti ašarų. 
Jis taip nesidžiaugė aukso me
daliu, kaip dabar džiaugėsi 
bronzos medaliu. “Tai du skir
tingi dalykai”, — kalbėjo lie
tuvis sportininkas, “dauguma 
atletų, laimėję aukso meda
lius, baigia sporto karjerą, 
nes išsipildė jų svajonė. Bet 
šis bronzos medalis yra pra
džia, nauja era”.

Du gyvenimai
Š. Marčiulionis, kuris šių 

žaidimų sezone uždirbs 1.5 
mil. dol., gyvena, pasak straips
nio autoriaus, du skirtingus 
gyvenimus. Amerikoje jis va
žinėja “Mercedes” automobi
liu, valgo puikiame kiniečių 
restorane, gyvena ištaiginga
me name. Lietuvoje — važinė
ja sena “Lada”, valgo cepeli
nus ir gyvena paprastame bu
te. Jo čia nekabinėjanti ir Ma-
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fija, nes ir ji sutinkanti, kad Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos krepšininkai, 1992 m. Barcelonos 
Marčiulionis didelius pinigus olimpiadoje laimėję bronzos medalį. Antras iš dešinės ŠARŪNAS MAR- 
pelno sunkiu darbu. J.A. CIULIONIS

Nuostabios vaizduotės kūrėjas
Jaunas autorius Mindaugas Peleckis ir jo fantastiškų nuotykių kūriniai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kai šauliečiui Mindaugui Pe- 
leckiui sukako vos penkeri me
tai, jis didžiosiomis, spausdin
tomis raidėmis sukūrė savo 
pirmą fantastinę apysaką “Vui- 
kardako nuotykiai”, o dešim
ties metų autorius parašė fan
tastinę apysaką “Paslaptingas 
tunelis”. Baigęs keturiolika 
metų, bene jauniausias pasau
lyje autorius, jis sukūrė ir iš
leido “Vienaragį” - eilėraščių, 
pasakų ir fantastiškų nuotykių 
knygą. 1992 m. išėjo jo nau
jausia knyga - “Velnio kiau
šinis”.

Mindaugas gimė 1975 m. rug
sėjo 12 d. Šiauliuose. Jo tėvas 
Leonas Peleckis yra žurnalis
tas, kelių knygų autorius ir 
“Varpų” literatūrinio alma
nacho leidėjas bei redakto
rius. Kai prieš trejus metus 
tėvas ir sūnus Peleckiai lan
kėsi Amerikoje, turėjau ir aš 
malonią progą juos priimti 
savo namuose. Jau tada ketu- 
riolikametis Mindaugas mane 
stebino savo nežabota fanta
zija, žavėjo nuostabiu bend
ru išsilavinimu ir originalia 
filosofija. Nesistebėjau paty
rusi, kad jis pasiryžo į lietu
vių kalbą išversti mižinišką 
Guinesso “Rekordų knygą” ir 
tą darbą užbaigė, bet, atrodo, 
jo pastangos buvo veltui, nes 
knygos leidėjai, pasiremdami 
tarptautiniu autorių teisių 
apsaugos įstatymu (Copyright), 
pareikalavo stamboko hono
raro už leidimą knygos verti
mą spausdinti Lietuvoje.

Nežinia ar yra sritis, kuria 
Mindaugas nesidomėtų - nuo 
svetimų kalbų iki muzikos. Jo 
neribota fantazija laužia tai, 
“ko protas nepajėgia, ko vyz- 
dis nepasiekia”, kaip savo 
“Odėje jaunystei” dainavo 
Adomas Mickevičius. Jo pasku
tinioji knyga “Velnio kiauši
nis” - fantastiniai ir siaubo 
apsakymai, apysaka ir detek
tyvas” yra dar vienas Mindau
go Peleckio nepaprasto rašyto- 
jiško našumo ir talento įro
dymas.

Knygos viršelyje autorius iš
sako savo filosofiją: “Kadangi 
esu realistas (ne romantikas), 
tai rašau realiai apie ateitį... 
Rašau fantastiką, jog praėjo 
ramių romanų apie gėleles lai
kai ... Kuriu ir Pasaulio Es
mės teoriją, kurią apibendrin
tai galima pavadinti ‘Fatisti- 
ka’. Juk viskas turi Likimą - 
Dvasia amžina, bet Dievui su
griovus Kosmosą, ji susilies su 
Visagaliu. Vis ieškau naujes- 

I nių įdėjų. Nuo Likimo formu
lės iki Ketvirtosios Akies su
tvėrimo (Trečioji Akis ir Dva
sinė Ausis). Fantastika virsta 
mistika, mistika-fantastika ... 
Bandau palikti pėdsaką mūsų 
žalioje planetoje ...” Taip 
rašo ir mąsto dar nepilname
tis jaunuolis, bet savo vaizduo- 
te ir kūrybine jėga peraugęs 
daugelį už save vyresnių ra
šytojų.

Pirmasis apsakymas yra pa
vadintas “SSS” ir pradėtas (tur
būt jo paties) motto: “Nelies
kite praeities!’ - perspėjimas 
žemei. Tai trumpas, fantastiš
kas sapnas su netikėta ir su- 
krenčiančia pabaiga. Daugely
je apsakymų figūruoja Dievas 
- labai realus, savo sprendi
mais konkrečiai dalyvaudamas 
mūsų planetos gyvenime, nuo 
didžiojo tvano (pagal Šv. Raš
tą) iki “Gėrio spinduliavimo” 
(Mindaugo išvedžiojimas), nes 
“Gėris ne košė”. Jis niekada 
nemažėja, jei neužteršią Jo 
blogis”.

Mindaugo mintys skrajoja po 
kosmosą, tolimus žvaigždynus, 
po niekam nežinomas, bet jo 
vaizduotėje gyvas galaktikas. 
Anot jaunojo autoriaus, gyve
nimas ateityje nėra baisus, 
nes “kiekvieną žmogų saugo 
Gėrio Angelai” (13 psl.).

Dauguma apsakymėlių pra
sideda realios kasdienybės 
rėmubse: “ilgai miegojau”, 
“reikia važiuoti pas senelį”, 
“šiandieną sukanka dešimt 
metų nuo senelės mirties”. 
Bet reali aplinka yra jo fan
tazijai kaip narui sporto sta
diono tramplynas ties nepažįs
tamo baseino paslaptinga, bet 
viliojančia nežinia.

Net ir mums įprasta laiko są
voka Mindaugo fantastiškame 
pasaulyje išsiplėtė - “šiandie
ną juk aštuntadienis”. Vinys 
skraido, o likimo ieškotojų šū
kis yra “gyventi nevertas tas, 
kas mirti bijo” ir “malda yra

tam, kad išmoktume žydėti...” 
Mindaugo “siaubo” sąvoka 

nėra panaši į šio žemyno siaubą, 
kuriame viešpatauja žmogžu
dystės, apiplėšimai, brutalūs 
žiaurumai. Jo “siaubas” pri
lygsta “raganų” pasakų nuotai
kai - fantastiški gyvūnai, koš
mariški sapnai, metamorfozės. 
Skaitant jo knygas, nesinori 
tikėti, kad tai dar jaunuolio 
kūryba, nes jo astronomijos, 
gyvūnijos ar istorijos paži
nimas bei logika net ir pačiuo
se fantastiškiausiuose apsaky
muose rodo jį esant subrendu
sį ne pagal amžių.

Būtų gera, jei išeivijos lie
tuvišką jaunimą pasiektų Min
daugo Peleckio knygos. Tuo ga
lėtų pasirūpinti Švietimo tary
ba ir kitos institucijos, nes tu
rime labai mažai jaunimui įdo
mios literatūros, bet ir ji dau
giausia ribojasi vaizduotės ne
žadinančiais, didaktiškais ap
sakymėliais, kuriuose neatsi
spindi šių dienų modernus pa
saulis su atomo suskaldymu ir 
erdvės skrydžiais.

Susidomėję asmenys ar insti
tucijos gali kreiptis į autorių: 
Mindaugas Peleckis, 98-45 Dai
nų g., Šiauliai 5406, Lithuania. 
Tel. 541-71.

(“Vienaragis” (kaina nepažy
mėta), 119 psl., išleista auto
riaus lėšomis Vilniuje 1990 m. 
“Velnio kiaušinis” (kaina ne
pažymėta), 109 psl. išleista 
Valstybinio leidybos centro 
Vilniuje 1992 m.)

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

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

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

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

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

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją^ Estiją, 
Ukraina£, Rusija( , Moldaviją, Gudiją

|AIR CARGO PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES
Į VISAS VIETOVES 
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 

o PAGEIDAUJAMA
Siuntiniai oristatomi tiesog į namus.

Nėra maksimumo svorio.
Minimum yra 2kg, arba $10.00 

Neskaitome už pristatymą.

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

Vytas Gruodis. Jr. BET KADA - 7 DIENAS
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MIELOS LIETUVĖS, 
MIELI LIETUVIAI,

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vardu 
nuoširdžiai sveikinu Lietuvos žmones ir po pasaulį pa
sklidusius lietuvius, sulaukusius Kristaus gimimo šventės 
— Kalėdų ir viltingai žengiančius į naujuosius metus. Kalė
dos - krikščioniškajam pasauliui, taigi ir mums, lietuviams, 
taikos ir ramybės šventė. Teatneša jos ramybę į išeivių 
namus, tesužydi ji ir pirmuosius žingsnius žengiančioje 
jaunutėje nepriklausomoje Lietuvoje. Darna, susipratimas 
ir susiklausymas telydi mūsų darbus ir tepadeda kurti 
šviesesnį, turtingesnį ir laimingesnį Lietuvos žmonių ir 
lietuvių išeivių gyvenimą ateinančiais metais.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Bronius Nainys,
PLB valdybos pirmininkas

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - kun. P. Kairiūnas, S. Da

lius; $70 - J. Nevaronis; $60 - A. 
Vapsvienė; $56 - Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa; $50-D. Kau- 
naitė, A. Sekonis, A. Giedraitis, V. 
Anskis, M. Jonušaitis, J. Varana
vičius, E. Kuchalskis, Hamiltono 
liet medžiotojų-meškeriotojų klu
bas Giedraitis, V. Jasiūnas; $40 - 
V. Kalendra; $30 - A. Čekelis, J. 
Saunorienė, E. Apanavičius, J. M. 
Astrauskas, F. Statkus; $25-J. Ka
lėda, K. Ambrasas, L. Lukšaitė- 
Cassidy; $20 - L. Kirkilis, V. Kut- 
kevičius, P. Abromaitienė, J. Šepe- 
rys, E. Heikis; $15 - K. Norkus, E. 
Tribinevičius, E. Ažubalis, E. Vin- 
dašius, J. Ranonis, Č. Norkus, A. 
Kenstavičius, V. Stropus, R. Petke
vičius, M. Juodviršis, V. Puodžiū
nas, E. Ripkevičius, E. Kvederie- 
nė, O. Šeduikis, L. Smitas; $12.55 - 
J. Šulcas; $12 - J. Garla; $10 - V. 
Aleksandrūnas, V. Bruzgis, K. Bar
nius, D. Peddle, A. Petkevičius, V. 
Jocas, M. Danielienė, V. Šilėnas; 
$9 - A. Puodžiūnas; $7.55 - J. Buk- 
šaitis; $7 - L. Garbačauskas, G. 
Karsokas; $6 - J. Birštonas; $5 - 
kun. V. Pikturna, S. Virpša, K. Au- 
gaitis, O. Jančiukas, A. Underys, 
A. Baltrūnas, J. Šileikienė, N. Pe
čiulytė, W. Simanas, S. Slavickas; 
$3 - L. Šlenys; $1 - P. Žymantas, J. 
Maziliauskas, A. Žukauskas.

Garbės prenumeratų atsiuntė
$100 - V. Abramavičius, V. Staš

kevičius, kun. M. Jarašiūnas, D. 
Zulonienė; $75 - V. P. Jankaitis; 
$70 - A. Jonušas, M. Gečienė; $60 - 
L. Griškonienė, J. S. Paketurai; 
$50 - J. Šarūnas, S. Ruibys, Z. Tu- 
mosa, F. Timukas, M. Leparskas, A. 
Štuopis, O. Juodikis, M. Jokšas, K. 
Genčius, Z. Gavėnas, V. Prizgintas, 
V. Gruodis, A. Masiulis, B. Stalio- 
raitis, J. Erslavas, M. Andriuške
vičius, J. Zenkevičius, J. Tamoliū- 
nas, E. Vindašius, J. Ranonis, J. 
Bacevičius, P. Skablauskas, V. Gu
daitis, K. Bulota, J. Danėnas, V. 
Januška, G. Ciparis, H. Šiaurys, J. 
Augustinavičius, S. Pargauskas, 
B. Stonkus, P. Stosius, L. Šlenys, 
V. Adomaitis, D. Jakas, P. Būtėnas, 
V. Kėžinaitis, J. Prišas, G. Žemai
tis, M. Pranys, B. Liškauskas, J. 
Červinskas, K. G. Ambrozaitis, J. 
Šulcas, S. Kėkštas, A. Dainora, E. 
Poulik, A. Saladžius, J. Girša, E. 
Keburis, A. Giedraitis, D. Chai- 
nauskas, J. M. Astrauskas, B. Jacka, 
Žumbakis & Assoc., V. Gumauskas, 
A. Jamdolis, J. Gipas, R. Česonis, 
A. Baltrūnas, G. Melnykas, S. Au- 
gaitis, V. A. Ramanauskas, S. Štui- 
kys, A. Lukas, I. Mačikūnas, A. Žu- 
ras, A. Bumbulis, R. Dornfeld, P. 
Baronas, E. Šlekys, P. Macijaus
kas, A. Šetikas, A. Sakalauskas, 
A. Rūta, D. Viskontas, kun. dr. M. 
Kirkilas, S. Jakaitis, J. Staškevi
čius, J. Rugys, S. Dalius, I. V. Bis- 
kiai, M. A. Elijošiai, V. Adomonis, 
V. Sendžikas, E. Mačiulaitis, V. 
Normantas, E. Sinkys, V. Valaitis, 
S. Fredas, A. Langas, A. Pavilonis, 
G. Mažeikaitė-Stone, A. Sereika, 
dr. V. Mileris, V. Ignaitis, J. Luko
ševičius, V. Povylius, V. Liuima, 
S. Vaštokas, J. Sinkevičius, L. Mor
kūnas, R. Strikas, T. A. Sekoniai, 
Z. Saunorienė, M. Šalčiūnas, A. Au- 
gūnas, A. M. Čepulis.

Už trejus metus garbės prenu
meratų atsiuntė - P. Buika.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė - L. Adomavičius, 
J. Dabrowski, E. Valeška, J. Da- 
naitis, P. Malis, K. Ratavičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$45 - L. Abromonis, K. L. Meš

kauskas, V. Jocas, M. Putrimas; 
$44-A. Kairys; $42-V. Jokūbaitis; 
$40 - V. Bancevičius, J. Virpša, S. 
Mazlaveckas, L. Koperskis, L. Ru
daitis, R. Rudaitis, A. Diržys, J. 
Gimžauskas, A. Balčytis, L. Dagys, 
V. Mickus, J. Riekus, V. Zawads- 
kas, P. Juodaitis, A. Lukošiūnienė,
I. Stasiulis, P. Šiulys, A. Allis, O. 
P. Polgrimai, J. Gaivelis, J. R. Sta- 
lioraitis, V. Vaidotas, S. Ambro
zaitis, J. Ambrizas, D. Gutauskas,
J. Andrukaitis, O. Adomauskas, A. 
Baltkois, P. Aras, J. Kalainis, J. As- 
menavičius, V. Alis, V. Ripskis, J. 
Riauba, E. Mardosas, S. Pabrinkis, 
L. Oleka, V. Vytas, A. Bražėnas, M. 
Obelienienė, B. Beržaitis, E. Ber
žaitis, J. Jocas, J. Juozaitis, O. Sa

vickas, J. Januškevičius, E. Draud-

vila, J. Tarvydas, S. Martinaitis, 
J. Žadeikis, M. Gegužis, P. Radze- 
vičiūtė-Klimas, J. Vaseris, A. Fira- 
vičius, V. Bražėnas, J. Brazlaus- 
kas, Z. Malo, J. Laimikis, dr. K. 
Ambrozaitis, V. Senkevičius, B. 
Pakštas, E. Blinstrubas, K. Andruš- 
kevičius, A. Juškys, V. Jančiukas, 
G. Paukštys, J. Čepukas, J. Bela- 
zaras, V. Aleknevičius, A. Albrech
tas, D. Bendikas, A. Aisbergas, S. 
Kažemėkaitis, L Ambrasas, P. 
Stauskas, J. Raguckas, K. Vaitkū- 
nas, S. A. Kalūza, A. Vaičiūnas, G. 
Drešeris, A. Arelis, J. Vitas, A. Lai- 
kūnas, K. Bubliauskas, A. Šileika, 
A. Buchta, V. Sukauskas, V. Abro
maitis, dr. R. Balčiūnas, J. Kaže- 
mėkas, W. Schwarz, A. Ledas, V. 
Narušis, J. Janušas, F. Kairys, K. 
Šviežikas, A. Marcis, V. Butrimas, 
A. K. Opanavičius, I. Gabalis, J. 
Bakša, V. Vilcinas, V. Juška, R. 
Geidukytė, L. Rzesauskas, M. Pet
rulis, A. Petraitis, A. Kuzmickas, 
S. Gudaitis, S. Barčaitis, S. Kuz
mickas, J. Kriščiūnas, A. Budinin- 
kas, J. Kirvaitis, B. Perkauskas, 
dr. G. Ginčauskas, E. Dubininkas, 
A. Zalagėnas, E. K. Gudinskas, O. 
Dementavičius, J. Dragūnas, E. 
Kazlauskas, L. Radzevičius, O. 
Adomaitis, A. Indrulaitis, A. Kra- 
kaitis, B. Kaselis, P. Krilavičius, 
A. Mašalas, V. Marcinkevičius, J. 
Palys, S. Markus, V. Rociūnas, P. 
Markuškis, J. Gasperas, J. Daugė
la, A. Grigaras, S. Egan, B. Luko
šius, J. Z. Didžbaliai, V. Paulionis, 
V. Sičiūnas, A. Sabalis, G. Narbu
tas, V. Daveikis, E. Abromaitis, J. 
Bataitis, L. Grigelis, K. Linka, dr. 
E. Malkus, V. Kazlauskas, V. Stri
maitis, B. Galinis, J. Bartnikas, 
S. Tolvaišą, A. Plioplys, A. Kazi- 
lis, K. A. Ivanauskas, P. Bružas, 
O. L. Rimkai, A. K. Pajaujai, J. P. 
Jutelis, O. Z. Girdauskas, A. Vilkus, 
J. Leskauskas, O. V. Naruševičiai, 
J. Nešukaitis, A. Mileška, B. Lukas, 
D. Radzevičienė, P. Rudnickas, J. 
Petrauskas, A. Pranckevičius, A. 
Krikščiūnas, A. Vapsvienė, A. Pliop
lys, L. Plečkaitis, A. Petryla, J. Pet- 
rūnas, A. A. Olis, V. Prunskis, J. 
Bukšaitis, P. Pleinys, M. Pike, 
Z. Pajaujis, B. J. Stankaičiai, W. 
Schwarz, S. Kowbell, kun. dr. V. 
Skilandžiūnas, E. K. Kalasauskas, 
V. Keršys, A. Raudys, V. M. Vaitkai, 
S. Žulpa, V. Jakubaitis, J. Karaliū
nas, A. Paškevičius, V. Gulbinas, S. 
Bubulis, B. Barisas, J. Šeperys, J. 
Paršelis, M. Empakeris, P. Kripas, 
O. Spidell, K. Stirbys, A. Styga, S. 
Styrienė, V. Styra, J. Stanius, Ig. 
Statkevičius, J. Baliukas, V. Beniu- 
šis, S. E. Baras, P. Bražiūnas, J. 
Valauskas.

Už trejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė-G. Miglinas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė - A. Aleliūnas, 
V. Bernotas, J. Grigaitis, G. Ignai- 
tytė, R. Slavickas, V. Balsevičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės ir rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką.

Įvairios žinios
Vokietijos lietuvių bendruo

menės rinkimų komisijos prane
šimu, š. m. lapkričio 21 d. į kraš
to tarybą išrinkti šie asmenys: 
A. Šmitas, V. Bartusevičius, M. 
Dambriūnaitė-Šmitienė, dr. K. 
Ivinskis, D. Baliulytė, dr. S. Gir
nius, T. Bartusevičius, A. Lipšys, 
A. Šiugždinis, jun., J. Valiūnas, 
R. Žaliukas, dr. V. Lenartas, P. 
Odinis, J. Lukošius, R. Dirgėlas, 
R. Schneider, E. Tesnau, K. Ma- 
šidlauskas, A. Prahl.

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

Dviejų kartų atstovų pokalbis
Jauna Argentinos lietuvaitė, Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje moksleivė, kalbina 
visuomenės veikėją JUSTINĄ LUKOŠIŲ, pradėjusį devintą amžiaus dešimtmetį ir 

dar besidarbuojantį lietuvių bendruomenėje Vokietijoje
Po vienerių metų sugrįžu

si iš Vasario 16 gimnazijos Ar
gentinon, įstojusi universite
tan tęsti pertrauktų studijų 
(jas pertraukiau, kad lietuvių 
gimnazijoj išmokčiau lietuvių 
kalbą), su ilgesiu žvelgiu į ją 
atgalios.

Mielus metelius buvau joje 
moksleivė — hospitantė iš Ar
gentinos. O buvau ten laiminga 
(trūko tik saviškių). Ištesėjau 
joje, kaip ir mano dvi vyresnės 
seserys ir brolis. Ačiū tėvams, 
Lietuvių bendruomenei ir 
daugybei rėmėjų, kurių dėka 
galėjau mokytis Vasario 16 
gimnazijoje.

Tarp studenčių neretai susi
maišiau: ar esu Argentinos 
universitete, ar Vasario 16 
gimnazijoj? O nelengva man 
ištrūkti iš mielos gimnazijos 
sentimentų, juo labiau, kad su 
sesutėmis ir broliu sudarome 
lyg mažutę (tokių gimnazijoj 
netrūko) klasę.

Vis skubėdama į pamokas ar 
iš jų dažnai sutikdavau laip
tinėje baltagalvį pagyvenusį 
senjorą, kuris man neišdildo
mai paliko balto dobilo įspū
dį: kiek palenkęs galvą, susi
rūpinęs, vydūniškai asketiškos 
išvaizdos. Pro visad lėtai žings
niuojantį mes, jaunieji, pra- 
skubame, lyg jo nė nepastebė
dami. Jis kartais lyg norėdavo 
stabtelti, vieną kitą beskuban
tį sustabdyti ir papasakoti kaž
ką svarbaus.

Kartą sudomino mane jo pil
nas dvasios veidas ir viena 
kita turiningos praeities 
raukšlė jame. Norėjosi suar
tėti su juo. Bet kaip? Aš jam 
tik “mergučė” ... Proga pasi
taikė, kai lituanistikos moky
tojas pareikalavo iš mūsų (hos- 
pitančių, bet jau gerokai pra- 
silaužusių lietuvių kalboj) su
redaguoti laikraščio vertą pa- 
sikalbėjimą-interviu.

Pasiėmusi užrašams popie
riaus, nedrąsiai prislinkau 
prie Baltagalvio darbo kamba
rio durų. Nejauku: “duris tai 
tikrai atidarys, bet toliau ką 
— kaip aš įtikinsiu jį, jog ma
no atvykimas svarbus “žurna
listikai”, o ne kokia mokslei
vės išdaiga?”

Pabarškinu. Jaudinuosi... 
Duslus “prašau!” Žengiu vi
dun. “Labą dieną! Norėčiau 
pavogti Jūsų keletą minučių 
brangaus laiko ... Spaudos 
reikalui. Lietuviškos ... Jau 
pramokau lietuviškai tiek, kad 
drįstu Jums į akis lįsti — no
riu aprašyti Jus, sulaukusį 
šiandien 82-ąją vasarą”.

Nustebo. Kažkaip net sumi
šo. Atrodo pradėjo atsakymui 
rankioti savo “taip”, “ne”, “ki
tąsyk” ligi “eik sau iš mano 
akių!” Tuo trumpu tarpu spė
jau apžvelgti jo darbų lenty
nas: kiek laikraščių, kiek 
įvairių švenčių kortelių ir svei
kinimų, gintarų, audinių!

Mandagiai paprašė mane 
sėstis ir būti jo viešnia. Už 
mano pievų gėlytes Jam, ska
nėstai iš Jo spintos...

— Jau žinau, kad labai se
niai esate apsigyvenęs Vokie
tijoje. O kur įėjote į gyvenimą ?

— Išvydau pasaulį prieš 
daug, daug vasarų Užupės pui
kiame kaime, Kėdainių apskri
tyje. Ten aš lankiau mokyklą 
ir gimnaziją.

— Ką studijavote Lietuvoje?

— Mano pirmas fakultetas 
buvo lituanistika, kur subran
dinau profesorių Balčikonio 
ir Mykolaičio dėka savo gra
matiką, sintaksę, stilistiką. 
Viena kita laikraštinė mūza 
apdovanojo ten mane publi
cistine charizma, kuri ir da
bar man talkina vienu vienam 
redaguojant ir išleidžiant Vo
kietijos lietuviams “Informa
cijas”. Po to gilinausi filoso
fijoj, teologijoj, germanisti
koj, pedagogikoj ir istorijoj. 
Dėstė tokie profesoriai, kaip 
Dovydaitis, Kuraitis, Šalkaus
kis, Eretas ... Šalia šių kiek 
abstrakčių mokslų pan igau 
visuomenėje taip reik, ingą 
teisę: ją studijavau ir tapau 
teisininku.

— Ką galvojate apie dabarti
nę spaudą Lietuvoje?

— Lietuvių spaudos, jai atga
vus laisvę, nespėji žmogau nė 
perskaityti ką gauni. Kai ku
riuose leidiniuose trūksta 
publicistinio pasirengimo, 
problemoms rimtumo, pagar

bos žmogui ir atsakomybės. 
Kartais kai kurie rašantys 
“viską geriau išmanantys” 
mėgsta destruktyviai kitų 
pastangas kritikuoti, neduo
dami konstruktyvių alterna
tyvų. Šiaip reikia džiaugtis 
kiekvienu kultūringu leidi
niu ir jo leidėjus drąsinti 
tesėti, priauginti našių žur
nalistų.

— Kiek iš kitų esu patyrusi 
ir dabar matydama Jūsų rašti
nę, išpuoštą lietuviška atri
butika, esu įsitikinusi, kad 
Jūs vis mylite Lietuvą. Kodėl 
tad nevykstate ten darbuotis?

— Esu reikalingesnis dar
buotis Vokietijos lietuvybei. 
Lietuva turi savo atstatytojų 
pakankamai. Be to, esu fiziš
kai jau mažai vikrus. Negi aš 
dar Lietuvoje įstengčiau pra
dėti ką nors kūrybingo pagal 
savo pasiruošimą?

— Jūs esate garbingo am
žiaus, bet vis šviesios ir gai
vios dvasios, kai tuo tarpu kiti 
Jūsų bendraamžiai jau “apilsę 
sunkiam darbe savo”. Jūs vis 
darbuojatės lietuvybei. Ko
dėl? Kodėl nesidžiaugiate už
tarnautomis pensininko privi
legijomis — poilsiu, atvanga ?

— Dirbu lietuvybei ne todėl, 
kad neturėčiau daugiau ko ge
ro nuveikti, bet todėl, kad 
mano jaunystėje studijų idea
listai įdiegė dr. V. Kudirkos 
“Laboros” paskatą.: “Gyveni
mo knygą skaityk laps į lapą, 
nestodams, kad kartais į tin
ginius kliuvęs, tu nesupely- 
tim ir neitum į kapą be liku
sio ženklo, kad žmogumi bu
vęs”. Mano dabartinėje atsa
komybėje yra išleisti laikraš
tėlį “Vokietijos LB valdybos 
informacijas”.

— Norėčiau sužinoti, kaip 
ir kodėl Jūs tapote ateitinin
ku, nes aš (irgi at-kė) dažnai 
matau Jus lankantis ateitinin
kų sueigose?

— Dėkui mano idėjos drau
gams ir gimnazijos veikliam 
kapelionui, kad įtraukė ma
ne į gretas ateitininkijos, 
kuri anuomet paruošė pasy
vią ir aktyvią tautos rezis
tenciją būsimos krizės lai
kams. Nuo moksleivio dienų 
dirbau su ateitininkais. Visuo
met tarp jų buvau ir jiems ko 
nors gero norėjau. Ir dabar 
aš dar jaučiuosi pakankamai 
pajėgus savo idėjomis padėti 
jauniems ateitininkams.

— Kada ir kodėl atsisveiki
note su Lietuva?

— 1944 m. Turėjau trauktis 
nuo fronto. Buvo sunku atsi
skirti su savo mylima tėvyne, 

Daugiau informacijų ap 
s' Peter Mielzynski

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.

kuriai buvau pasiruošęs dar
buotis ir joje įprasminti savo 
gyvenimą. Maniau, kaip dauge
lis tuomet, kad išvykstu tik 
trumpam ... O va — jau 50 me
tų prabėgo!

— Kaip klostėsi Jūsų gyve
nimas užsienyje?

— Svetur pabėgėlio dalia bu
vo pilna kliūčių ir netikėtu
mų. Susirgau džiova. Daug lai
ko praleidau sanatorijose. Bet 
ten sirgau tarp panašių akty
vių lietuvių. Ten bandėme or
ganizuotai darbuotis padedant 
pagalbos reikalingiems tautie
čiams. Kai sveikata sustiprėjo, 
pradėjau advokatauti teismuo
se. Dirbau teismo patarėju 
IRO (International Refugee 
Organization). Dirbau ir Vy
riausiame Lietuvos išlaisvi
nimo komitete, kur redagavau 
tekstus radijui. VLIKas pati
kėjo man pareigą dirbti Mad
ride lietuviškų radijo laidų 
redakcijoje. Ten (Radio Na- 
cional de Espana) darbavo
mės (Franco laikais) kartu 
su a.a. kun. K. Patalavičium. 
1968 m. atsidūriau Vasario 
16 gimnazijoje.

— Jūs su šia gimnazija 
esate suaugęs nemažiau kaip 
ir jos direktorius. Kokie yra 
Jūsų įspūdžiai apie šią gim
naziją ?

— Panašių lietuviškų gimna
zijų po II D. karo buvo V. Vo
kietijoj daug, gal net pora tu
zinų, bet, kai atsivėrė tėvams 
galimybė iš karo sugriautos 
Vokietijos emigruoti į užjū
rius, daug gimnazijų užsidarė. 
VLB valdyba matė, kad reikia 
Vokietijos lietuvių jaunimui, 
liekančiam Vokietijoj, įsteigti 
bent vieną pastovią lietuvišką 
gimnaziją. Iš tų visų gimnazi
jų likučių išaugo šioji Vasa
rio 16 gimnazija. Šiais metais 
sukako jai 40 metų. Dabar ji 
turi geras materialines sąly
gas. Apgailėtina tačiau, kad 
joje mokinių skaičius mažėja.

— Kaip vertinate dabartinę 
Lietuvos politiką ?

— Dabar ten sunku — pavo
jai siaučia. Lietuvoj politinė 
būklė dar sunkės dėl vidinio 
jai nepasiruošimo ir dėl tarp
tautinių politikų trumparegiš
kumo. Reikia lietuviams rasti 
užsieniečiuose konstruktyvių 
draugų ir apdairios vidaus 
politikos.

— O kaip mes, išeivijos lie
tuviai — užsieniečiai galėtu
me Lietuvai padėti?

— Daug lietuvių yra praturtė
ję, tad gali padėti lėšomis. 
Jauni daugiakalbiai, aktyvūs 
idealistai be jokio atlyginimo

Vokietijos lietuvių veikėjai. Iš kairės: Vokietijos LB pirmininkas JUOZAS 
SABAS, VLB reikalų vedėjas JUSTINAS LUKOŠIUS, Vasario 16 gimna
zijos direktorius ANDRIUS ŠMITAS, suvažiavimo metu Nuotr. M. Šmitienės

galėtų padėti įvairiose srity
se Lietuvoje. Atvykstantieji 
iš Lietuvos į Vakarus pasito
bulinti turėtų rasti vietinių 
lietuvių globą bei paramą, jei
gu jie nėra kokie išnaudoto
jai. Labdarinė parama Lietu
vai įvairiais reikmenimis gau
sėja.

— Nors Jūs nuveikėte labai 
daug, bet ką norėtute prasmin
go dar padaryti, ko dar jaučia
tės nepadaręs?

— Buvau pasiruošęs dirbti 
Lietuvoje, bet išėjo kitaip. Nie
kuomet negalvojau užsienyje 
gyventi. Kol Dievas norės ir 
sveikata leis, redaguosiu ir 
toliau “Informacijas”, tvar
kysiu VLB reikalus, būsiu til
tu tarp VLB organizacijų ir 
Lietuvos. Tai mane įpareigo
ja, kol dar jaunesnių nėra!

— Ar turėjote ir turite prie
šų gyvenime?

— Man nėra priešų, nebent 
prieštarautojų! Priešais aš 
laikau Lietuvos okupantus,

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!

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

Naujos ir padėvėtos valtys - 
motorinės ir burinės* Turime per 150 valčių 

* žvejybai * plaukiojimui * lenktynėms 
Mercury ir Yamaha motorai • Priekabos (trailers)

Leiskite man padėti 
surasti jums valtį 

pagal jūsų poreikius 

Skambinti: Petras Petrauskas tel. (416) 891-2222 
nr. 1 Port St. E., Mississauga, Ont. L5G 4N1

jos teriotojus, smurtininkus, 
jos griovėjus. Jie tad padarė, 
kad aš gyvenčiau užsienyje, 
ko aš nenorėjau. Jie yra ir bus 
visų tikrų lietuvių priešai.

Čia pastebėjau pagarbaus 
pašnekovo veide porą rūsčio 
raukšlių, o jose, Lietuvos ir 
jo paties gyvenimo tragiką. 
Pajutau, jog čia reikia baigti 
pokalbį, nors norėjau pažvelg
ti į šio turiningo lietuvio re- 
liginį-jausminį gyvenimą bei 
išpešti daugiau jo patirties 
ir patarimų bręstančiam jau
nimui už Lietuvos.

Rankiojau mintis, norėda
ma sulipdyti kilnų gimtadie
nio sveikinimą šiam garbin
gam veikėjui, bet pasijutau 
bejėgė. Paspaudėme dešines 
dvi lietuvių kartos: aš, Vasa
rio 16 gimnazijos matūrantė, 
pasiruošusi dirbti Lietuvai 
Argentinoje, ir jis — Justinas 
Lukošius, pašauktas būti jau
nimui “evergreen” lietuviu!

Kalbėjosi
Luciana Gaidimauskaitė

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

valtį



Kanados 125 metų sukakties medalį (The Commemorative Medal for the 125th Anniversary of the Confederation 
of Canada) parlamento narys JESSE FLIS įteikia visuomenės veikėjams Toronte STASIUI JOKŪBAIČIUI ir 
LIDIJAI BALSIENEI Lietuvių namų salėje, kur įvyko Kanados liberalų partijos Parkdale-High Park apylinkės 
nominacinis susirinkimas Nuotr. S. Varankos

AfA 
MAGDALENAI ZENKEVIČIENEI

mirus,

sūnų JUOZĄ, jo šeimą bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Jonas Vėlyvis ir šeima

AtA 
ADOLFUI VILKUI 

mirus,

jo žmoną BRONĘ bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba SKAITYTOJAI PASISAKO
AfA 

JURGIUI BLAUZDŽIŪNUI
mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, dukroms,
bei artimiesiems -

Elvyra, Gedas Žemaičiai,
Cleveland, OH

AfA 
MARIJAI DAMBARIENEI

mirus, 
jos dukrai KRISTINAI, žentui JONUI ir Lietuvoje esan
tiems gimimėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

MYLIMAI MAMYTEI

a.a. MARIJAI DAMBARIENEI 
mirus,

draugininką vyr. si. KRISTINĄ DAMBARAITĘ- 
JANOWICZ ir jos vyrą nuoširdžiai užjaučia -

“Kunigaikštienės Birutės" 
vyr. skaučių draugovė

MYLIMAI MAMYTEI
AfA 

MARIJAI DAMBARIENEI 
mirus,

dukrai KRISTINAI, žentui JONUI bei visai giminei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Rūta, Rita ir Algimantas Žilinskai 
Loreta ir Andrius Galindos

AfA 
BIRUTEI STONKIENEI

mirus,
jos vyrą ZENONĄ STONKŲ, sūnų AUDRIŲ su 
šeima, dukras bei sesutę GENOVAITĘ BREICH- 
MANIENĘ su šeima giliai užjaučiame -

A. S. Steigvilai

RAŠO INŽINIERĖ
Jauna inžinierė iš Lietuvos taip 

baigia savo laišką, rašytą prieš 
tris savaites:

Na, o pas mane gyvenime tik 
tiek naujo, kad aš labai rimtai 
įtikėjau Dievu. Gal tai pas jus 
nėra taip keista, bet čia, pas mus, 
labai buvo uždraustas tikėjimas, 
ir tik dabar žmonės pradeda vėl 
atsigręžti į Dievą.

Ir aš manau, kad mūsų šeimos 
laimė labai priklauso ir nuo to, 
kad aš įtikėjau. Mano vyras dar ne, 
bet jis, bent man, neprieštarauja.

Tikėjimas mane labai pakeitė, ir 
aš pradėjau į viską žiūrėti kito
mis akimis. Jeigu Jūs tikintis, tai 
suprasite, kad aš turiu galvoje 
visas savo pažiūras, net ir visiš
kai kasdieniškas.

Su Dievu! (parašas) N.N.

PRIEŠRINKIMINĖS NUOTAIKOS
Aš buvau Lietuvoje 1991 m. nuo 

spalio 10 iki lapkričio 5 d. ir šie
met nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 
23 d. Šiais metais radau didelį 
skirtumą žmonių nuotaikose. Di
delį žmonių nepasitenkinimą tuoj 
pastebėjau. Jau antrą dieną susi
ginčijau Šiauliuose su vienu Vor
kutos tremtiniu, kuris labai puo
lė V. Landsbergį ir G. Vagnorių.

Buvau dar Marijampolėje, Vil
niuje, Panevėžyje, Rokiškyje ir 
Klaipėdoje. Visur radau visuo
menę suskilusią į dvi dalis: vie
ni už Sąjūdį bei jo koaliciją, kiti 
už A. Brazauską. Labai teisingai, 
kaip dabar pasirodė, apibūdino 
padėtį vienas pusbrolis Rokišky
je. Jis pasakė: “Komunistai lai
mės, pamatysi”. Pusbrolis dar pa
siskundė, kad jis su vaikais turįs 
ginčytis dėl rinkimų. A. Brazaus
kas buvo tuo laiku Rokiškyje (ro
dos, rugsėjo 8 d.). Jis kalbėjo pil
noje žmonių salėje, kurie jam en
tuziastiškai pritarė, triukšmingai 
plodami. Jo kalba buvo gana rimta 
ir patriotiška. Jis aiškino LDDP 
programą ir nurodė kur vyriausy
bė padarė klaidų, betvarkydama 
krašto ūkį. Be kita ko, jis pasakė: 
jeigu Lietuva būtų išlikusi nepri
klausoma, žmonės daug geriau gy
ventų. Sąjūdis ir kitos partijos 
tuo laiku neorganizavo jokio rin
kiminio vajaus.

Banditizmas siautėjo Lietuvo
je. Žmonės užrakindavo duris, net 
garažų, dviemis arba trim spynom. 
Vogė viską, net nuo laukų bulves. 
Policija buvo bejėgė su vagimis 
kovoti. Pagal visų nuomonę, net 
sąjūdininkų, žemės reforma buvo 
blogai pravedama. Sugriovė kolū

AfA 
BIRUTEI STONKIENEI

mirus,
jos vyrą, dukrą buvusią “Gyvataro” šokėją SILVIJĄ, duk
rą DANUTĘ, sūnų AUDRIŲ su šeimomis ir seserį. “Gy
vataro” tautinių šokių įsteigėją GENOVAITĘ BREICH- 
MANIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame-

Hamiltono “Gyvataras"

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

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

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

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.

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

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

kių sistemą, o nauji ūkininkai 
labai sunkiai kūrėsi. Suvalkijoje 
naujai pastatytus ūkinius trobe
sius kartais kažkas naktimis su
degindavo. Prie to prisidėjo, kad 
daug senųjų valdininkų tebesėdė
jo senuose valdžios postuose, ku
rie nekentė naujos valdžios ir vi
saip sabotavo išleistus įstatymus. 
Buvo labai aišku, kad daug žmonių 
nekentė vyriausybės. Visas nege
roves jai primetė, Kursavo įvairūs 
gandai, šmeižtai apie vyriausybę ir 
deputatus. Vyriausybė nematė ar 
nenorėjo matyti, kad žmonės grie
žė dantį ant jos. Romas Bulovas,

Hagersville, Ont.

BALSUOTI - PAREIGA
Išeivijoje mes dirbome, sielojo- 

mės tautos reikalais tėvynėje, 
džiaugiamės jos nepriklausomybe. 
Dabar sakome, kad balsavimas - 
tai tik Lietuvoje gyvenančių rei
kalas.

Prieš 48 metus teroristinis, rau
donasis komunizmas mūsų tautą 
apvogė, nužmogino. Pabėgėliai, 
gelbėdami savo gyvybę, paliko vi
są turtą: namus, gražiausius ūkius, 
profesinius darbus, įvairiausias 
tarnybos, o daugelis ir mokyklų suo
lus. Pasprukę iš plėšriojo vilko 
nasrų, buvome laimingi, nes išgel
bėjom savo gyvybę ir išlaikėm sa
vyje nesuteptą meilę tautai ir ne
priklausomai Lietuvai.

Tuo laiku iš okupuotos Lietu
vos buvo girdimi mums skirti kal
tinimai, o tėvynėje likę turėjo 
prisitaikyti prie pavergėjo varo
mos propagandos. Jiems net sapne 
nebuvo galima prisiminti gražių
jų Lietuvos nepriklausomybės žy
dėjimo laikų. Išeivijoje mes esa
me nepažeista senosios nepriklau
somos Lietuvos šaka. Pabirus nu
sigyvenusiai Sovietų Sąjungai, 
Lietuva atgavo nepriklausomybę. 
Nors mes negyvename tėvynėj, bet 
esame nepriklausomos Lietuvos 
palikuonys. Visų išeivių, nuo ko
munizmo siaubo praradusių tėvy
nę, pareiga yra balsuoti dėl mūsų 
tėvynės ir tautos ateities. Mums 
gėda, kad Lietuvoje nubalsuota 
grąžinti komunistinės santvarkos 
vadus. Dar didesnė gėda, kad mes, 
išeiviai, galėdami balsuoti, ne visi 
balsavom. Netrukus turės būti 
renkamas Lietuvos prezidentas. 
Nedarykim daugiau gėdos sau, sa
vo tautai ir mūsų gyvenamo kraš
to demokratijai. Įsigykit Lietu
vos piliečio pažymėjimą Lietuvos 
konsulate Toronte. Tenelieka nė 
vieno, gimusio Lietuvoje, neįsire
gistravusio balsuoti. J.K.

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

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

PIRMOJI DEMOKRATIJOS 
PAMOKA

Politikai gali apsisiausti kil
niausiais idealais, bet išpūsta 
retorika retai kada apšildanti 
butą ar padedanti maistą ant sta
lo. Nevykusios ekonominės refor
mos išvarginti, lietuviai balsuo
tojai savo nepasitenkinimą Są
jūdžiu, atvedusiu tautą į nepri
klausomybę, parodė seimo rinki
muose. Valdžią perėmė Lietuvos 
demokratinė darbo partija, buvu
sių komunistų grupė, seime gavu
si patogią daugumą.

Taip aiškina žurnalas “Time” 
1992 m. lapkričio 15-21 laidoje, 
trumpai komentuodamas rinkimų 
rezultatus Lietuvoje. Šia proga 
norėtųsi paklausti: ar tikrai lie
tuvis balsuotojas skiriasi nuo ame
rikiečio? Ar ne dėl tos pačios 
tuščios retorikos ir duonos ant 
stalo stygiaus amerikiečiai at
metė populiarų prezidentą? Ar 
ne dėl tos pačios retorikos ir ne
pagrįsto gąsdinimo Kanadoj bal
suotojai referendumu panaikino 
krašto konstitucijos projektą, 
kainavusį arti 300 milijonų do
lerių?

Skirtumas tik tas, kad čia bal
suotojų valia - šventas reikalas, 
ir pralaimėjusieji jų nekaltina, 
o analizuoja savo pačių klaidas. 
Kiek kitaip mūsų tarpe: pralai
mėjusieji balsuotojus apšaukia 
išdavikais, lyg pustrečių metų 
valdžiusieji būtų turėję neklai
dingumo dovaną. Na, čia pirmo
ji, nelengva demokratijos pa
moka. V. Z.

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

“TŽ” leidėjai

PRADĖKITE NAUJUS METUS TAUPIAI:
Žemesnės kalbos 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.
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AR YRA KO BIJOTI?
Mūsų didžiausia baimė yra nau

jas sovietinių rusų užplūdimas 
Lietuvos. Toks dalykas visados 
buvo ir bus galimas gyvenant ša
lia nuo amžių labai agresyvių kai
mynų. Lietuva pripažinta nepri
klausoma svarbiausių pasaulio 
valstybių, įskaitant ir pačių Ru
siją. Bet koks agresyvus rusų 
žingsnis suardytų jų gerus san
tykius su Vakarais. Be jų Rusija 
ilgai neišbristų iš ekonominės 
prarajos, kurion jų įvedė sovie
tinis komunizmas. Vargu ar atsi
ras rusų politikas, linkęs rizikuoti 
susikirtimu su Jungtinėm Tautom 
po to, ką jos parodė Irako Husei
nui. Tik 100 dienų tereikėjo su
malti į dulkes gana didelę jo ka
rinę galybę, daugiausia ginkluo
tą “naujoviškiausiais” sovietų
ginklais.

Atlanto sąjunga laiko Baltiją 
jos gynybos zona. Tai labai reikš
mingas žingsnis. Svarbu tik, kad 
Baltijos kraštai, reikalui esant, 
tą sritį stotų ginti, kad nesudary
tų jokios sutarties, leidžiančios 
Rusijai laikyti savo karines bazes.

Demokratinėje Lietuvoje visai 
nesvarbu kuri partija turi dau
gumą parlamente. Svarbu, kad sei
mas būtų Vakarų demokratijos, o 
ne Rytų chaoso ir laukinės dikta
tūros. Argi ne už tai narsiai ko
vojo mūsų miško broliai?

S. Šetkus, 
St. Catharines, Ont.

rrviski s žiburiai 
*/' 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.............. dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada
> •' ixi.iU ,S L .:,j• q j

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

BUVO RIMTA PRIEŽASTIS
1992 m. lapkričio 17 d. “TŽ” bu

vo išspausdintas A. Balašaitie- 
nės straipsnis “Vakaras su Sutar
tine”. Jame rašoma: “ .. .prieš pat 
vykstant į Klivlandą, du vieneto 
nariai be rimtos priežasties atsi
sakė važiuoti, tuo pastatydami sa
vo kolegas ir draugus į nepatogią 
padėtį, rizikuodami pakenkti ge
ram vieneto vardui... Malonu 
betgi pastebėti, kad nepareigin
gųjų vieneto narių nebuvimas ne
pakenkė nei koncerto repertua
rui, nei geram ‘Sutartinės’ vardui”.

Aš esu vienas iš tų “nepareigin
gų narių”. Gaila, kad p. Balašai- 
tienė nemano, jog mokslas yra rim
ta priežastis. Man yra didelė gar
bė priklausyti šiam vienetui, ku
riam priklauso ir mano geri drau-
gai. Aš vertinu mūsų vadovės dar
bą ir pastangas, kad kiekvienas 
koncertas praeitų su geriausiu pa
sisekimu. Tai rūpi mums visiems 
ir mūsų vadovei. Niekados neno
rėčiau gadinti vardą vieneto ar 
organizacijos, kuriai priklausu.

“Sutartinės” dainininkai ir va
dovė žinojo, kodėl aš negalėjau 
su jais kartu vykti į Klivlandą. Aš 
ir toliau priklausysiu šiam dai
nos vienetui ir visuomet su di
džiausiu malonumu drauge su jais 
koncertuosiu!

Gintaras Karasiejus, 
“Sutartinės" narys
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

SALFASS-gos centro valdyba 1966 m. Toronte vieno poodžio metu. Iš kairės: 
kun. Paulius Baltakis, OFM (dabartinis lietuvių katalikų vyskupas išei
vijoje), Stasys Kėkštas, Sigitas Krašauskas (pirmininkas), Stasys Gin
čauskas, Vytautas Bireta ir Jonas Gustainis

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 9.3d v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

3.50%

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą   3.50% 
Kasd. pat. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

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

K Al TOP

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

——......

1 East Mall Crescent 
iM/YFlrcfc. Etobicoke,OntarioM9B6G8 

Prol.i.lon.l. inc. Res; 231 _283g
An Independent Member Broker_____________________ ANTANAS GENYS

“Ali THE

WORLDMASKELL 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

- [VAIRIŲ 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 įNAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 
{ Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

. TV. ,

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------

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

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
« proga sveikinu skaitytojus ir bendradarbius, linkėdamas ts

8 sveikatos ir giedrios nuotaikos- Sigitas Kraiauskas |

Netektis, palietusi sportininkus
Buvęs iškilus lietuvių krepšinin

kas Stasys Ginčauskas 1992 m. lap
kričio 14 d. iškeliavo amžinybėn.

Gimęs 1922 m. rugpjūčio 8 d. Že
maitijoje, Telšiuose baigė gimna
zijų ir aktyviai ten sportavo. Mėgs
tamiausia šaka buvo krepšinis.

Kaip ir daugelis Lietuvos jaunųjų 
sportininkų, taip ir Stasys, baigian
tis karui spruko į Vokietijų, tikė
damasis greitai sugrįžti atgal. Ta
čiau politiniai vėjai pūtė kita link
me, ir jam teko savo gyvenimų pra
leisti svetur.

Pokario V. Vokietijoje, išvietin- 
tųjų asmenų (DP) stovyklose steigė
si lietuviški sporto klubai, ir spor
tinis gyvenimas buvo įgavęs labai 
judrių linkmę. Kaip geras krepši
ninkas, Stasys Ginčauskas įsijungė 
į tuo metu Scheinfelde sudaromų 
krepšinio komandų “Kovas”, kurioje 
žaidė iki jos egzistencijos galo. 
Trumpas laikotarpis, tik 15 mėne
sių, tačiau laimėjimai pasiekti di
deli: 65 rungtynės, 58 pergalės. Pra
laimėta 2 kartus Kitzingeno ameri
kiečių karių pulko rinktinei, Euro
pos amerikiečių karių meisteriui, 
vienų kartų latvių komandai Darm- 
stadto “Kursai” ir 4 kartus Kemp- 
teno “Šarūnui”. Stasys Ginčauskas 
yra žaidęs ir lietuvių krepšinio 
rinktinėje 1948 m. Augsburge. Ji 
nugalėjo V. Vokietijos rinktinę 
44:25 rezultatu.

“Didieji lietuvių krepšininkai”, 
švytėjo antraštė latvių spaudoje 
po triukšmingos “Kovo” pergalės 
prieš Liubecko “Rigų” ir latvių 
rinktinę Liubecke, 1948 m. sausio 
31 ir vasario 1 d.d. Tas straipsnis 
buvo užbaigtas šiais žodžiais: “Jei 
kada panorėsim vėl ko nors mokytis, 
turime žinoti, prisiminti ir imti pa
vyzdžiu tuos pačius lietuvių ‘Kovo’ 
krepšininkus, kurie pereitų savait
galį giliai sujaudino mūsų tautiečių 
ir latvių sporto sluoksnius.”

Tuo metu V. Vokietijoje veikė du 
krepšinio klubai, kuriuose buvo 
susibūręs žaidikų elitas. Tai Kemp- 
teno “Šarūnas” ir Scheinfeldo “Ko
vas”. Stasys Ginčauskas priklausė 
šiai šeimai. Jo žaidimo stiprybė 
— puikus kamuolio skirstymas. Bū
damas neperaukšto ūgio, žaidė gy
nime.

1948 m. Stasys Ginčauskas kartu 
su komandos draugu Jonu Gružaus
ku emigravo Australijon. Išgyve
no ten 15 metų, žaisdamas krepši
nį ir treniruodamas lietuvių jau
nuosius sportininkus. 1963 m. at
vyko Kanadon, kur netrukus įsijun
gė į Toronto “Aušros” klubų. Tre
niravo jis “Aušros” moterų ir mer
gaičių krepšinio komandas. 1965 m. 
sporto darbuotojų suvažiavime Kliv- 
lande buvo išrinkta ŠALFASS-gos 
centro valdyba iš Toronte gyve
nančių darbuotojų, į kurių įėjo ir 
Stasys Ginčauskas. Jis per dvi šios 
valdybos kadencijas gerai atliko 
iždininko pareigas.

Su žmona Eugenija Stasys Gin
čauskas išaugino sūnų Edvardų ir 
dukrų dr. Ginų. Ilgėjosi savo gim
tojo krašto, mylėjo lietuvių spor
tų. Palaidotas Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje, Ontario. Gyvenimas 
išskyrė iš mūsų tarpo dar vienų bu
vusį gerų sportininkų ir taurų lie
tuvį. Sig. K.

Rėmėjus atstūmė 
rinkimų posūkis

Rašo Roma Griniūtė “Lietuvos 
aido” lapkričio 11 d. laidoje.
“Lapkričio 28 d. Vilniuje ir Kaune 
bus pakeltos pasaulio moterų ran
kinio ‘B’ grupės čempionato vėlia
vos. Čempionate dalyvaus 12 vals
tybių rinktinės, tarp jų ir Lietuvos. 
Mūsų rinktinė yra tokio masto ir 
rango varžybų debiutante.

Pasaulio čempionatas — ne vien 
varžybos. Organizatoriams . — tai 
aibės rūpesčių, darbų ir išlaidų. 
O pinigų niekas neatneša ir nepa
siūlo, reikia ieškoti patiems. Lie
tuvos rankinio federacija taip ir 
daro.

Vienas iš būdų ‘pasidaryti pini
gų’ yra varžybų panaudojimas rekla
mai ir, kas be ko, sugebėjimas už tų 
reklamų kuo daugiau gauti. Kitas iš
sigelbėjimas — reklama suintere
suoti rėmėjai. Ieškodama jų Lietu
vos rankinio federacija kreipėsi į 
Tarptautinę federacijų (IHF). Spa
lio 20 d. iš jos būstinės Bazelyje 
gavo viltingų atsakymų: *(...) pra
nešame, kad mums pavyko surasti 
rėmėjų, kurio pasiūlymas dėl Lie
tuvoje įvykstančių varžybų marke
tingo yra geresnis už tų, kurį turi
te. Kaip žinome, Jums siūloma 55,000 
DM (30,000 DM grynaisiais ir 25,000 
DM prekėmis). Mūsų pasiūlymo su
ma yra gerokai didesnė. Be to, ve
dame derybas su mūsų partneriu 
CWL dėl televizijos transliacijų 
iš Lietuvos.’ Pasirašė IHF genera
linis sekretorius Raymondas Hah- 
nas ir direktorius Frankas Birke- 
feldas, paprašę 'palūkėti keletu 
dienų, kol vėl su jumis susisieksime'.

Laukti teko šiek tiek ilgiau. Iš 
Bazelio atsiųsto fakso turinys — 
jau kitoks.

‘(...) Pranešame, kad marketingo 
partneris mus informavo, jog Lie
tuvoje įvykstančio čempionato rė
mėjas neseniai savo pasiūlymų at
siėmė, t. y. anuliavo sutikimų im
tis šio renginio panaudojimo ko
mercijai. Šis atsisakymas pagrįs
tas nauja politikos raida Lietuvoje.’

Komentarai būtų nereikalingi, 
jeigu kai kas Lietuvoje neįrodinė- 
tų, jog pasauliui visai vis tiek, kas 
laimi seimo rinkimus. Ne, ne vis 
tiek. Mūsų sportininkai vieni pir
mųjų patyrė užsieniečių paramų ir 
globų tada, kai Lietuva vadavosi iš 
komunistinių gniaužtų. Daug kur ir 
daug kas juos globojo su ypatingu 
atsidavimu vien dėl to, kad jie —

Scheinfeldo “Kovas”, laimėjęs lietuvių krepšinio pirmenybes Vokietijoje 
1947 m. Iš kairės: T. Gailius, V. Grybauskas (kapitonas), S. Ginčauskas, 
A. Birutis, A. Jokūbaitis, A. Lauraitis ir J. Gružauskas

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

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

iš Lietuvos, kuri drųsiausiai stojo 
prieš komunistų valdžių ir pabūk
lus. Dabar sportininkams vieniems 
pirmųjų tenka darsyk patirti, kad 
pasauliui tikrai ne tas pat, kas 
Lietuvų valdo ir ruošiasi valdyti.

Sportas nėra taip toli nuo politi
kos, kaip kai kurie mėgsta aiškinti. 
Gyvenime viskas susiję, ir sporti
ninkai to negali nežinoti.”

Pasaulio čempionatas Toronte
Tarptautinė krepšinio federacija 

(FIBA) nusprendė, kad 1994 m. pa
saulio čempionatas bus Toronte. 
Šis čempionatas, kuriame dalyvaus
16 komandų, įvyks 1994 m. liepos 27 
— rugpjūčio 7 d.d.

Be abejonės, patekti į šį čempio
natų, kuriame bus priimama tik 16 
komandų, vyks panašiu principu 
kaip prieš Barcelonos olimpiadų, 
atrankiniai turnyrai. Žinoma, Lie
tuvos dalyvavimas jame priklau
sys nuo to, kaip pasiseks tas atran
kinis momentas. Kol kas šiuo klau
simu Lietuvos spaudoje dar nera
šoma.

“Aušros” susirinkimas
Toronto lietuvių sporto klubo 

“Aušra” metinis visuotinis narių 
susirinkimas įvyks 1993 m. sausio
17 d., 12 vai. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Susirinkime bus 
svarstomi klubo sportinės veiklos 
reikalai, o taip pat numatomi nau
josios klubo vadovybės rinkimai. 
Kviečiami nariai ir klubui prijau
čiantys gausiai dalyvauti. Inf.

Ateitininkų žinios
“Lai žvaigždė nuostabi virš 

Betliejaus
Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels. 
Lai metai atėję naujieji
Jums į širdį viltim pasibels".

Sveikiname su Šv. Kalėdomis. 
Šventosios nakties ramybė telydi 
Jus visus. Linkime laimingų Nau
jųjų metų. Gerojo Dievulio apvaiz
doje lai jie būna kupini džiaugs
mo, sėkmės ir sveikatos!

Garbė Kristui!
JAS centro valdyba

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tų surengtos Kūčios gruodžio 6 d. 
Prisikėlimo par. salėje sutraukė 
apie 350 dalyvių. Pradėta vyr. 
skaučių kandidačių būrelio kalė
dinėmis giesmėmis ir sesių svei
kinimais uždegus žvakes. Dvasios 
vadas s. kun. A. Simanavčius, OFM, 
sukalbėjo maldų, po kurios buvo 
laužomos plotkelės - visi vieni 
su kitais sveikinosi ir linkėjo gra
žių Kalėdų. Visiems sugrįžus į sa
vo vietas, vaišintas! tradiciniais 
šeimų suneštais skaniais patieka
lais.

Po vakarienės tuntininkai s. Al
gis ir ps. Vida Senkai pasveikino 
susirinkusius; s. muz. D. Viskon- 
tienė visus sutelkė kalėdinių gies
mių giedojimui. Sveikino čia daly
vavęs mielas svečias v.s. kun. A. 
Saulaitis, SJ. Draugovių pasirody
muose daugiausia reiškėsi sesės, 
bet neatsiliko nė vilkiukai. Pa
sirodymai buvo gerai paruošti ir 
originalūs. Karščiausių plojimų 
susilaukė v.sk. D. Petrauskienės 
vadovaujami mažieji - liepsnelės 
ir giliukai. Belaukiant Kalėdų 
senelio gražiai praskambėjo “Gul 
šiandieną” ir “Sveikas, Jėzau”. 
Kalėdų senelis (sk.v. v.sl. Paulius 
Sukauskas), entuziastingai sutik
tas, išdalino mažiesiems po dide
lį krepšį įvairiausių dovanų. Ši 
kalėdinė sueiga taipgi baigta skau
tiška malda “Ateina naktis”. Jai 
vadovavo v.sk. Inga Pivoriūtė. S.

• Šventoji Kalėdų naktis tepri- 
pildo mūsų širdis džiaugsmu, ra
mybe ir pasitikėjimu. Kūdikėlis 
Jėzus tepalaimina mūsų tėvelius, 
rėmėjus, visus brolius ir seses 
tėvynėje ir už jos ribų. Naujieji 
1993-ieji teatneša visiems svei
katos ir darbštumo.

• Jūrų sk. budžių Herkaus Mon
ths įgula dėkoja iš Klaipėdos į Ka
ribų salas atplaukusiam ir pasie
kusiam Torontą jūrininkui R. Me- 
lašiui už įdomų pokalbį ir vaiz
dajuostę apie jachtinį buriavimą 
Karibų jūroje. M.

• Turinčios spaudos laisvę tau
tos nėra tikros ar eina tiesos bei 
taikos link, bet jos neturinčios ta 
linkme visai neina (A. Camus)

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

TTTT LIETUVIŲ dfl J' J- » i 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. (gyvybės drauda) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 7.75%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.75%
(variable rate)
As m e n i n e s paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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
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 JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavalier
CLEANERS <

Ku£ kokybė pirmoje 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

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE
614 The Queensway

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

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

specialus
pasiūlymas oro 
paštu 4.90 už kg
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The Queensway

TheQEW

Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

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

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

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
Į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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



Muzikantai iš Lietuvos gros Naujų metų sutikime Anapilyje. Iš kairės: V.
MINKEVIČIUS, T. LEIBANAS, P. GARŠVA, L. VAŠTAKAS

TORONTO
Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi

rukais įsirašė į bendrų sveikinimų 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$50 - Jonas, Kunigunda Dervaičiai 
ir šeima, St. Catharines, Ont., Geno
vaitė Kudžmaitė; $30 - Joana Valiu- 
kienė.

$25 - Matilda ir Augustinas Kuo
lai, Oakville, Ont, Danutė, Vytas, To
mas Kekiai, West Lome, Ont, Stefa
nija Domeikienė, Hamilton, Ont., 
Eugenija ir Algirdas Grajauskai, Ha
milton, Ont, Jeronimas, Ramutė, 
Aušra ir Ramunė Piciniai, Hamilton, 
Ont, Elena Bersėnienė, Hamilton, 
Ont, Stella ir Juozas Miškiniai, Nia
gara Falls, Ont, Ernestas, Emilija 
Lengriikai ir D. Kairys, Hamilton, 
Ont, Viktoras ir Rita Navickai, 
Tillsonburg, Ont, K. E. Gapučiai, 
Bothwell, Ont, Z. P. Augaičiai, Del
hi, Ont, Jonas ir Irena Nacevičiai.

$20 - Kastutė ir Juozas Šlekaičiai, 
Dundas, Ont, Juozas ir Marija Rybij, 
Hamilton, Ont, Ada ir Valius Poškai- 
čiai, Irena ir Viktoras Priščepion- 
kos, Ottawa, Ont, E. Jaškienė, Vikto
ras ir Aldona Kryžanauskai, Colling
wood, Ont, Jadvyga Ignatavičienė, 
B. St. Matulevičiai, St. Petersburg 
Beach, Fl., Aniceta Deksnienė su 
šeima, Hamilton, Ont, Vincas ir Eri
ka Sakai, Jan. ir Alb. Blauzdžiūnai, 
LaSalle, Que., Pranas, Albina Augai
čiai ir šeima, Elena Draudvilienė, 
Justinas ir Margarita Zubrickai, Ani
ceta Aperavičienė, Petras, Janina, 
Zita ir Daina Gurkliai, Petras Čiur
lys.

$15 - Feliksas, Vida Mockai ir šei
ma, H. P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont, 
Danutė ir Alfredas Bražiai, Birutė, 
Jonas Lukšiai ir šeima, Tillsonburg, 
Ont., Vaclovas Pniauskas ir dukra 
Marytė, Oshawa, Ont, Antanas Žilė
nas, Aldona Jankaitienė, S. Matu
lionis, Brantford, Ont, B. V. Gata- 
veckai.

$10 - Ona ir Jonas Dirmantai bei 
dukros, Petras, Teklė Kareckai ir 
šeima, Hamilton, Ont, Petras, Ona 
Derliūnai, Elena ir Steponas Pus- 
vaškiai, Liuda Šileikienė, Irena, 
Antanas Ambraškos, Phoenix, AZ., 
Vytautas Montvilas, Julija Liutkie- 
nė; $5 - Jonas Araminas, Mont
real, P.Q., Petras, Jane Pakalkai, 
Stayner, Ont.

A. a. Juozo Vaičeliūno atmi
nimui Ona ir Vytautas Pulkau
ninkai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Janinos Augustinavičie- 
nės atminimui Br. ir E. Gudins- 
kai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. B. Latauskienės atmini
mui, užjausdami dukras ir visus 
gimines Kotryna Meškauskienė 
ir šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

A. a. Vyto Šlekaičio atminimui, 
mirusio prieš vienerius metus 
San Francisco mieste, Kalifor
nijoje, pusbrolis Juozas Blekai- 
tis “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$30. Velionis gimė Amerikoje, 
buvo JAV kariuomenės pulki
ninkas ir Waltham gimnazijos 
sporto žvaigždė. Dalyvavo ant
rame pasauliniame kare, kuria
me pasižymėjo. Prieš išeidamas 
į pensijų, buvo Saudi Arabijo
je karinis patarėjas.

Anapilio sodybai aukojo: 
$1,000 — J. Gabalis.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — O. Skėrius, A. 
Rakauskas; $50 — E. Dicksonie- 
nė.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $100 — C. M. Daukai; $50 — 
C. Pažerūnienė; $25 — L. Pilipa
vičius; $20 — M. Petrušauskienė; 
$10 — O. Jakimavičienė, F. Ti- 
mukas, I. Petkienė, N. Balčiū
nienė.

Ontario kolegijų ir universi
tetų ministerija praneša, kad 
reikalingiems pagalbos studen
tams ir toliau bus teikiama fi
nansinė parama. Pvz. motina, 
išlaikanti du vaikus, norinti 
studijuoti, gali iš valdžios per 
ketverius metus negrąžinamai 
gauti $31,570 paskolų ir $21,760 
vaikų išlaikymui. Ontario val
džia yra paskyrusi 11 mil. dol. 
invalidams studentams, taip pat 
vedusiems studentams, išlai
kantiems vaikus.

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

Kelionės patogiausiais lėktuvais:
— SWISSAIR, LUFTHANSA, AUSTRIAN, 

SCANDINAVIAN, KLM, FINNAIR, AIR CANADA.
Kelionės pigiausiais lėktuvais:
— STERLING AIRWAYS, LOT, ČEKOSLOVAK, AEROFLOT.

Balandžio - 20, 27
Gegužės - 11, 18, 25
Birželio-8, 22

Kelionių datos grupėms:
Liepos — 6, 20, 27
Rugpjūčio - 10, 24
Rugsėjo - 7, 21

Spalio —5,19 
Lapkričio-23 
Gruodžio-21

GRĮŽIMAS - PAGAL PAGEIDA VIMĄ.

* Kelionė į Portugaliją — $599 kan. (skridimas ir viešbutis)
* Kelionė į Romą (6 dienas)-$998 kan.

(skridimas ir viešbutis)
* Kelionė į Bali-lndonezija -10 dienų- $1 875 kan.

(skridimas, viešbutis, maistas ir ekskursijos)
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Keliones giminėms atvykti [Kanadą.
• Sveikatos ir kelionių draudimus.
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms.
• Keliones į Floridą ir kitus šiltus kraštus.
• Pramogines keliones laivais.
• Keliones [sveikatingumo sanatorijas.

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 

Tel. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279

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

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

Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
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Po

Po
Po

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

skambinant tel. 532-3311

[ĖJIMAS: suaugusiems $40.00
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DALYVAUTI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —

% s

S

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

LIETUVIŲ NAMAI
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“Volungės” choro vad. muz. D. 
Viskontienės, metinis prieška
lėdinis religinių giesmių kon
certas įvyko gruodžio 13 d. Šv. 
Onos anglikonų šventovėje, ku
rių pripildė gausūs klausyto
jai iš Toronto ir kitų vietovių. 
Į gana plačių programą šį kar
tą įsijungė ir muz. N. Benotie- 
nės vadovaujama dainos grupė 
“Sutartinė”. Taipgi koncertą 
papildė smuikininkai R. Mel- 
kienė ir A. Stulgys bei solistai 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė, Margaret Holton ir J. 
Vaškas. Akompanavo muz. J. 
Govėdas. (Plačiau kt. nr.).

“Mažiems ir dideliems”
1992 m. gruodžio 6, sekmadie

nį, žmonės gausiai rinkosi į To
ronto Lietuvių namų Vytauto Di
džiojo menę pasiklausyti Vytau
to Kernagio atliekamų dainų. 
Prigužėjo mažų ir didelių žiū
rovų. Koncerto metu daininin
kas atliko ne tik savo kūrybos, 
bet ir jo paties aranžuotas po
puliarias lietuvių liaudies dai
nas. Visus sužavėjo atlikėjo be
tarpiškumas, mokėjimas bend
rauti su žiūrovais, kuriems te
ko ne tik padainuoti, bet ir pa
šokti. Dainas “Santechnikas iš 
Ukmergės”, “Severiutė”, “Du 
gaideliai”, “Mūsų dienos kaip 
šventė” ir kitas publika sutiko 
šiltais ir gausiais plojimais. 
Žiūrovai plojo ne tik už dainų 
muzikalų atlikimą, bet ir už jų 
turinio šmaikštumą, kandumą, 
aktualumą.

Koncerto metu veikė dailinin
ko Roberto Jonavičiaus tapybos 
darbų paroda. Žiūrovams patiko

dailininko nutapyti natiurmor
tai, gėlių kompozicijos bei gam
tos vaizdai “Dusios ežeras”, “Ro
kiškio apylinkės”, “Palangos 
gintaro muziejus”, “Kauno ma
rios”.

Šiltą padėkos žodį daininin- 
kui-aktoriui-muzikantui Vytau
tui Kernagiui tarė LN kultūros 
komisijos pirm. Vytautas Kulnys. 
Dainininką žiūrovams pristatė 
dr. Genovaitė Bijūnienė.

A. Šikšnienė

Toronto miestas praneša, kad 
namų savininkai, arba juose gy
venantieji, privalo pasirūpinti, 
kad būtų nuvalytas sniegas ar 
ledas nuo jiems priklausančių 
šaligatvių bei aikštelių per 12 
valandų po sniego iškritimo. 
Nesilaikantys šio potvarkio 
gali susilaukti nuosavybės mo
kesčių pakėlimo, skaičiuojant 
$5.50 už kvadratinį metrą. Pen
sininkai, norintys gauti nemo
kamą miesto patarnavimą, turi 
kreiptis tel. 392-7768. Visas ki
tas informacijas teikia D. R. Bai
ley, tel. 392-7701.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju ponioms ir 

panelėms už surengtą man gražų 
mergvakarį. Didelis ačiū krikšto 
mamai Liudai Sukauskienei ir Da
nutei Zakarevičienei už įdėtą rū
pestį bei darbą. Vidai Skilandžiū- 
nienei už gražiai pravestą popie
tę ir sutvirtinimo mamai Aldonai 
Karosaitei už gražias eilutes sve
čių knygoj. Sudėtas kraitelis vi
suomet primins man tą malonią 
popietę, praleistą drauge.

Dėkinga - Laima Karosaitė

Lietuvos-Suomijos įmonės 
ARS direktoriai Eug. Rudins- 
kas, St. Drakšas ir J. Ašmonas, 
lydimi p. Klibingaitienės, gruo
džio 9 d. lankėsi “TŽ”, domėjosi 
spaudos darbais, papasakojo 
apie bendros su suomiais im
porto-eksporto įmonės užmojus 
ir galimybes. J. Ašmonas Vil
niuje turi savo spaustuvę ir yra 
daug prisidėjęs prie Br. Kviklio 
tomų “Lietuvos bažnyčios” lei
dybos organizavimo. Ta pačia 
proga svečiai aplankė Lietuvos 
kankinių šventovę, kuri juos nu
stebino savo originalumu ir 
grožiu.

KLB žinios
KLB krašto valdybos veiklai: $500 

- M.M., $200 - M. Jasaitis; $100 - 
S. S. Rakščiai, V. Melnykas; $25 - 
I. Vibrienė; $20 - M. Gverždienė.

Otavos apylinkės lietuviai: $100 -
A. S. Danaičiai; $50 - J. E. Valiu
lis, J. V. Daniai; $40 - A. Šidlaus
kas; $25-A. A. Paškevičiai, kun. V. 
Skilandžiūnas, L. Giriūnas; $20-V. 
Kudžma, A. Danaitis, G. Mitalas,
B. Eimantienė, R. O. Barisos, J. J. 
Brazlauskai, K. Barteška; $10 - 
V. Kudžmaitė, A. Buivydai, A. Gu
džiūnas, V. Radžius.

KLB solidarumo mokestis: 
Windsoro LB apyl. - $100; Winni
peg LB apyl. - $250.

Pagalbos Lietuvai vajui: $500 - 
A. M. Bumbuliai; $450 - B. Vidu
giris; $250 - L Gabalis; $100 - P. 
Basys, A. Arelis, P. Sidaras; $60 - 
V. Markauskas, L. Liaukevičius; 
$50-D. Arelis.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukotojams.

ATIDARYMAS!!!
Maloniai kviečiame visus į lietuviškos 

siuntinių persiuntimo bei kitų
patarnavimų įstaigos

GINTARAS EXPRESS
atidarymą

1993 metų sausio 6 dieną, 9 v.r. — 7 v.p.p. 
Jūsų laukia ne tik kava, užkandžiai ir dovanėlės iš Lietuvos, bet ir atidarymo 

proga specialios paslaugų kainos.

Vienas siuntinys į Lietuvą iki 5 kg bus siunčiamas nemokamai. 

Lietuviai pas lietuvius. Vienybėje - galybė!

GINTARAS 1968 Bloor St. West 
Toronto, Ontario 
Tel.: (416) 604-4400 
FAX: (416) 604-9748
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Nemokamai automobiliams pastatyti aikštelė.
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 7R3-<iR77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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

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

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

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. RF^WIX West Realty Inc. j 
1678 Bloor Street West .
Toronto, Ontario M6P 1A9 IM 
Phone: (416) 769-1616An independent member broker

imz DRESHER Ltd.
Real Estate

' lr-fn ml 'JLL 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.

HDFQUI7D insurance OIvILkjnrLIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRALDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Kalėdų eglutė vaikams — gruo
džio 20, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių, Anapilio salėje.

— Tradicinės bendros Kūčios 
didžiojoje Anapilio salėje — 
gruodžio 24, ketvirtadienį, 8 v.v. 
(žiūr. skelbimų 24 psl.).

— Bernelių Mišios — 12 v. nak
ties. Kalėdinių giesmių koncertas
— nuo 11 v.v. šventovėje. Koncerto 
metu nuo 11 v.v. klausoma išpa
žinčių.

— Pirmąją Kalėdų dieną, gruo
džio 25, Mišios sekmadienio tvar
ka — 9.30 v.r. ir 11 v.r. Wasagoje Mi
šios— 2 v.p.p.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lyje — gruodžio 31, ketvirtadienį, 
nuo 7 v.v. (žiūr. skelbimą).

— Nuoširdi padėka kun. Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, už talką adven
tiniame pasiruošime Kalėdų šven
tėms.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta kiekvieną 
sekmadienį po 9.30 v.r. Mišių. 
Pamokas praveda sės. Loreta.

— Zakristijoje registruojami 
berniukai, norintys pasiruošti 
tarnavimui Mišiose.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. iki 
10 v.v. Šiuo metu muziejuje vyks
ta nauja paroda: “Lietuvos kariai 
ir policija”.

— Daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje reikalingi žieminiai vai
kų drabužėliai. Galintieji tokius 
drabužėlius paaukoti yra prašomi 
juos atnešti sekmadieniais kata
likių moterų draugijos kambarin.

— Mišios, gruodžio 20, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rinkū- 
ną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje
— 2 v.p.p. už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 160 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: K. I. Labanauskai iš Kau
no; L. Urkelė iš Kelmės. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys Kęstutis Rau
dys.

— Bilietai į Kūčių vakarienę ir 
Naujų metų sutikimą gaunami LN 
raštinėje ir sekmadienio popietė
se. Stalus galima rezervuoti skam
binant LN administratorei Danu
tei Sysak-Simonaitytei tel. 532-3311. 
Plačiau — “TŽ” skelbimuose.

— LN valdybos posėdis — gruo
džio 17, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN, Bingo žaidimai ir svetainė 
“Lokys” bus uždaryti gruodžio 25, 
Kalėdų dieną, ir sausio 1, Naujų 
metų dieną.

— Gruodžio 27, sekmadienį, ne
bus gaminami sekmadienio pietūs. 
Svetainė “Lokys” veiks įprasta 
tvarka.

— Gruodžio 24 ir 31 d.d. svetainė 
“Lokys” bus atidaryta nuo 12 iki 
5 v.p.p.

— Gruodžio 12, sekmadienį, 4 
v.p.p. Kunigaikščio Gedimino me
nėje įvyko LN moterų būrelio ka-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupimas 

vyks gruodžio 18, penktadienį, 7 v.v. 
ir gruodžio 19, šeštadienį, 11 v.r. bei 
4 v.p.p. Susikaupimą praves svečiai 
kunigai: Hamiltono lietuvių klebo
nas kun. Juvenalis Liauba, OFM, ir 
St. Catharines lietuvių klebonas kun. 
Kęstutis Butkus, OFM. Jie pasikeis
dami, kun. J. Liauba, OFM, penkta
dienį, o kun. K. Butkus, OFM, šešta
dienį 11 v.r. pasakys pamokslus ir 
klausys išpažinčių. Išpažinčių bus 
klausoma vieną valandą prieš kiek
vienas Mišias.

— Pašaukimo ištyrimui trijų die
nų rekolekcijos jaunimui tema “Pa
rodyk kelią, kuriuo turiu eiti” (Ps 16,- 
11) įvyks St. Augustine’s seminari
joje sausio 15-17 d.d. Dėl informaci
jos skambinti tel. 968-0997.

- Gruodžio 12 d. palaidotas a.a. 
Juozas Vaičeliūnas, 84 m.; gruodžio 
14 d. palaidoti - a.a. Sofija Vinskie- 
nė, 80 m. ir a.a. Vaitiekus Karase- 
vičius, 80 m.

— Sutvirtinimo sakramento pasi
ruošimo pamokos prasidės po N. me
tų. Prašoma užregistruoti jaunuolius 
ir jaunuoles, sulaukusius 12 m. am
žiaus parapijos raštinėje.

— Naujų metų sutikimo baliui bi
lietai platinami po Mišių salėje, 
o kitu laiku pas B. Genčių namuose 
tel. 532-8531.

N. metų išvakarėse mūsų švento
vėje bus laikomos Mišias 7 v.v.

— Kalendorių knygos formos, iš
leistą jau 19-tą kartą parapijos ta
rybos finansų sekcijos, galima įsi
gyti kioske. Kalendorių suredaga
vo ir spaudai paruošė kiosko vedė
jas St. Prakapas. Sieninį kalendo
rių savo nariams dalina Prisikėlimo 
parapijos bankas.

— Mišios sekmadienį gruodžio 20 
d., 8.30 v.r. - už a.a. Juozą ir Anas
taziją Peseckus, 9.20 v.r. - padėkos 
intencija, 10.15 v.r. - už a.a. Jadvy
gą Marcinkevičienę, už a.a. Aušrą 
Sapijonytę, už a.a. Lydija Ramoną 
Radzevičiūtė-Lawless, 11.30 v.r. - 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 5, šeštadienį, Šv. Jono 

lietuvių kapinėse, Mississaugoje 
palaidota Danutė Kregždienė-Yčai- 
tė iš Cincinnati, OH, 81 m. amžiaus. 
Velionė prašė ją palaidoti Toronte, 
kur guli jos giminės. Čia gyvena jos 
brolis dr. Jonas Yčas su šeima. Ilsė
kis ramybėje, miela Danute.

— Gruodžio 7, pirmadienį, iš mūsų 
šventovės po budėtuvių Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidota Marija 
Dambarienė, 10 metų parapijos sek
retorė ir moterų draugijos pirmi
ninkė. Laidojo kunigai P. Dilys ir 
A. Žilinskas. Ilsėkis ramybėje, bran
gioji Marija.

— Pamaldos šventovėje gruodžio 
20 d. prasidės 2 v.p.p. Jas laikys jau
nimo ratelis. Po pamaldų eglutė vai
kams su programa.

— Gruodžio 24 d. - pamaldos 6 v.v. 
su Šv. Vakariene. Giedos parapijos 
choras.

Naujieji ateiviai gruodžio 20 
d., 2 v.p.p., renkasi Lietuvių na-

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

Kalėdinėje programoje: muzikinis veikalas “SPRAKTUKAS” 
A (“Nutcracker”), vaišės, staigmenos, dovanėlės ir i

Kviečiami maži ir dideli!!!

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

MONTREAL

iš,

& 
S. 
S,

IŠKILUS
VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, ketvirtadienį, 8 valandą vakaro

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

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

Anapilio parapija

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
•fcT

| ANAPILYJE su specialiai pakviestu | 
| orkestru, iš Lietuvos | 
S gruodžio 31, kevirtadienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
JA * Šalti užkandžiai po 12 valandos Dakaro.

* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.
Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 

PA anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
Į? vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 231 -8832.
JA Visus dalyvauti maloniai kviečia - 
$ Anapilio parapijos tarybos
M administracinė sekcija

lėdinė vakaronė. Dalyvavo 70 asme
nų. Būrelio pirm. Birutė Abromai- 
tienė pasveikino susirinkusius ir, 
pritariant muz. A. Stulgiui smuiku, 
sukalbėjo maldą. Moterų 
sveikino LN valdybos pirm, 
nys ir T. Stanulis LN vyrų 
vardu. Meninę programą
smuikininkas A. Stulgys ir D. Po
cienė, visus pralinksminusi savo 
humoristine kūryba. Svečiai soti
nosi ponių suneštais gardumynais, 
galėjo išmėginti savo laimę lote
rijoje.

būrelį 
V. Kul- 
būrelio 

atliko

muose.

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS yra kalėdinis. Juo 
sveikiname visus mūsų bendra
darbius, skaitytojus, rėmėjus, 
aukotojus, linkėdami jaukių 
bei džiugių Kristaus gimimo 
švenčių. Sekantis “TŽ” nr. išeis 
po Kalėdų švenčių — š. m. gruo
džio 29 d.

“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.

1 ir 2 d.d. — užda-
Vedėja

Kanados lietuvių jaunimo są
junga organizuoja uždarą vaka
rą jaunimui Toronto Lietuvių 
namų “Lokys” svetainėje, gruo
džio 30, trečiadienį, 8 v.v. Visos 
surinktos lėšos skiriamos Lietu
vos našlaičiams. Valdyba

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia Naujų metų suti
kimą ketvirtadienį, gruodžio 31 
d., 8 v.v. trečio aukšto menėje. 
Bus karšta vakarienė su vynu, 
šampanas, šalti užkandžiai. Mu
zika — Leono Stosiūno. Bilietai 
gaunami pas T. Kobelskienę tel. 
760-8003, P. Jutelį tel. 766-6019, 
I. Kandrotienę tel. 766-6437.

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” 
pirmą 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”.

parapijos kredito
bus uždarytas

Prisikėlimo 
kooperatyvas 
gruodžio 25 ir 26 d.d., o taip pat 
ir 1993 m. sausio 1 d. Kūčių die
ną, 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

bičiuliams įvairiuose 
įskaitant Lietu- 
laikas užsakyti 

Administracija

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus. Skam
binti nuo 9 v.r. iki 6 v.v. tel. 760- 
9494 Toronte.

DUODU SMUIKO, pianino, akor
deono ir muzikos teorijos pamokas. 
Skambinti A. Stulgiui tel. 516-9454.

Kanados lietuvių bendruomenei reikalinga

raštinės vedėja

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

Darbo valandos ir atlyginimas pagal susitarimą. Pareiškimą 
raštu siųsti, pridedant darbo patyrimą, iki gruodžio 24 d. 
adresu: KLB valdybos pirm. A. Vaičiūnas, 1011 College 

St., Toronto, Ont., M6H 1A8.

STUDENTĖ, negerianti ir nerūkan
ti, ieško kambario už pigią kainą. 
Skambinti vakarais arba iki 9.30 v.r. 
tel. 621-5468.

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

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

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

ATEITININKŲ

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

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

Rengia ateitininkų tėvų komitetas

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

irlLUnuiwu

Salomėja ir Jonas 
Andruliai

M Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

M Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

w Laima ir Gediminas
Kurpiai

M Alesė ir Kostas
ft* Rašymai

Elena ir Pranas
Ališauskai

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Aušra ir Henrikas
Trussow

Grasilda ir Marijonas
Valaičiai

Jane Vingelienė

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius metinę šventę paminėjo 
gruodžio 6 d. klebono kun. Juozo 
Aranausko aukotomis Mišiomis už 
gyvas ir mirusias nares AV šven
tovėje. Pamaldose moterys daly
vavo su savo vėliava. Vėliau sese
lių namuose vyko susirinkimas. 
Jo metu seselė Paulė kalbėjo tema 
“Kiek laiko mes surandam Dievui". 
Susirinkimas paskyrė $200 (viso 
$500) fondui “Vaiko tėviškės namai”. 
Iš viso Montrealio skyrius šiam 
tikslui yra surinkęs daugiau kaip 
$9,000. Numatyta surengti Atvely
kio pietus. Susirinkimas-minėjimas 
baigtas vaišėmis.

Šv. Onos (Aušros Vartų) draugija 
gruodžio 6 d. surengė kalėdinius 
pietus AV parapijos salėje.

Skautai vyčiai, vadovaujami Aro 
Piečaičio, pasiryžę paruošti kalė
dinius maisto krepšius ir juos įteikti 
neturtingiems. Tam reikalui prie 
AV šventovės durų yra dėžė, į kurią 
kviečiami visi atnešti negendamo

maisto — dėžutes, pakučius. Be to, 
skautai vyčiai yra susitarę su 
Benedict Labre House, 308 Young 
St. (prie Peel ir Wellington), sausio 
30 d. savo maistu ir patarnavimu 
pamaitinti apie 120 benamių.

Skautų Kūčios bus gruodžio 17 
d., 7 v.v. AV parapijos salėje.

Baxter Diagnostics Corp, per savo 
tarnautoją Yves Mainville yra 
daug p^ukojusi medicininių prie
monių. Viena siunta jau yra pasie
kusi Lietuvą. Antra siunta vėl ruo
šiama. KLB Montrealio apylinkės 
valdyba susiduria su persiuntimo 
išlaidomis. Kadangi valdyba turi 
mažai pinigų, atrodo, kad bus krei
piamasi į visuomenę prašant aukų.

A. a. Stasys Matusevičius (Stan
ley Matusvick), 33 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 28 d. Iš St. Thomas More 
šventovės gruodžio 2 d. palaidotas 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi motina, sesuo ir kiti gimi
nės. B.S.

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.

!
 Sveiki sulaukę ŠV. KALĖDŲ!

Laimingų Naujų metų visiems!
ADAMONIS Insurance Agency Inc.

Nuoširdžiai dėkojame už patikėjimą mums jūsų 
draudimų 39 metų laikotarpyje.

Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam ® 
jaunimui eiti į savarankiškumą bet kurioje verslo 
ar profesijos srityje. ft

PETRAS ADAMONIS, $Chartered Insurance Broker

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- .. ...... 6.50% Taupymo-special............. . 2.75%
Certifikatus 2 m.....
Term indėlius’

...... 7.00% Taupymo - su gyv. dr......... . 2.00%

1 metų .......... ...... 6.00% Taupymo-kasdienines.... . 3.25%

180 d. -364 d. ..... 6.00% Einamos sąsk............... ...... . 1.50%
120 d. - 179 d. ..... 5.75% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.50%
60 d. - 119 d. ..... 5.50% RRIF-RRSP - 2 m.term...... . 7.00%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP-taup........... . 2.50%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite H

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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

JEIGU jums reikalinga moteris 
iš Lietuvos, galinti globoti sene
lius arba vaikus, prašoma skambin
ti tel. 535-4242.

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.

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.

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

IŠNUOMOJU lietuvei moteriai vie
ną kambarį su atskira prausykla už 
pigesnę kainą, kad prižiūrėtų vaiką 
iš ryto. Skambinti tel. 244-0416 
po 5 v.p.p.

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 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.

J. K. METALS
Stiklo ir metalo darbai - Atnaujini- 
nimai, pridėjimai-papildymai, ga
ražų bei sandėlių stoginės - Brėži
niai ir leidimai parūpinami. Jonas 
Kripas, tel. ir fax 698-2913.

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.

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.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, 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.


