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Dvi daugumos
Po nepriklausomybės atgavimo pirmuosius rinki

mus į Lietuvos seimą laimėjo Algirdo Brazausko vado
vaujami, Gorbačiovo “perestroikos” sumaištyje nuo 
Maskvos atsiskyrę komunistai, pasivadinę Lietuvos de
mokratine darbo partija (LDDP). Jei balsavimai buvo 
įvykdyti griežtai laikantis rinkimų nuostatų, jei jie demo
kratišku supratimu buvo laisvi, jei nebuvo klastočių ir 
komunistams būdingo slapto bei kieto spaudimo, - tai 
tie rinkimai, pagal laimėtas seime vietas, išreiškė dau
gumos valią, yra teisėti ir rodo nelauktą, netikėtą Lie
tuvos piliečių posūkį. Nėra abejonės, kad rinkimus lai
mėjusi dauguma džiaugiasi.

I
ŠEIVIŲ dauguma betgi nesidžiaugia. Ir tai svarbiau
sia dėl to, kad išryškėjo dvi daugumos: Lietuvoje 
vienokia, išeivijoje kitokia. O dar taip neseniai jau
tėmės esą viena dauguma, tvirtai bei vieningai stovinti 

prieš komunistinę mažumą, kuri tebuvo galinga, kai ją 
rėmė Maskva. Dabar tasai nusivylimą sukėlęs susiskal
dymas atsiveria nauja žaizda, kurios greitesniam užgy- 
dymui, atrodo, nebeužteks įprastų šūkių ir dainų apie 
tėvynės meilę ir didvyrių žemę. Romantinis laikotarpis 
kaip ir pasibaigė. Žinoma, laikinai. Bet jis buvo įskiepi
jęs per didelį pasitikėjimą tradicine patriotika, nuve
dusią į pralaimėjimą rinkimuose. O kad po tautine atri
butika krašte slėpėsi kažkas kitoniško, išeivijai nedaug 
buvo žinoma. Kas tai yra, pradės gal gana greitai labiau 
ryškėti. Tuo tarpu tik bandoma analizuoti, kodėl balsuo
tojų dauguma pasisakė už LDDP? Neskaitant Sąjūdžio, 
kuris po poros metų galėjo atrodyti nebeaiškus ir išblė
sęs, būta juk ir kitų partijų bei grupių su panašiais paža
dais, kokius skleidė darbiečiai. Kodėl jomis nepasiti
kėta, o pasirinkta buvusio LTSR kompartijos sekreto
riaus, komunistų partijos nario nuo 1959 metų, vadovau
jama partija? Su tokiais ir panašiais klausimais visuo
menė greitai neapsiramins, nes pasidarė įdomūs ne tiek 
padariniai, kiek jų priežastys.

T
IKRIAUSIAI tų priežasčių ne viena. Yra tvirti
nimų, kad daug įtakos turėjo “slapukai” senieji no
menklatūrininkai, kurių tikslas vienas - išsaugoti 
komunistinio režimo metu įgytas tarnybas, anuometinio 

centro skirtą turtelį, užkirsti kelią nepageidaujamoms 
komisijoms atkasinėti jų praeitį, santykius su KGB etc. 
Tai suprantamas savo kiemo gynimo reikalas; Tokių gy
nėjų požiūris į nepriklausomos valstybės atstatymą ma
tuojamas asmeninės gerovės poreikiais. Visa politika 
ir teparemia tuo - ką šiandien turiu ir ką rytoj turėsiu. 
Pritarėjų tokiai materialistinei linkmei nebuvo sunku 

z surasti, juos skatinti, įtaigoti gal net ir liepti, nes toli
mųjų pakraščių viršininkai balsuotojams didesni auto
ritetai, negu ten kažkur neaiškūs kritikuojami ministe
rial ar ateities pranašai. Santara “Už demokratinę Lie
tuvą” kaltinama tuo, kad nesugebėjo prieiti iki tų pa
kraščių, kuriuos dar vis valdo dauguma partinių mo
kyklų auklėtiniai. Todėl šitokiame dvilypiame pasiskirs
tyme - miestas sau, kaimas sau - vargu ar galima buvo ti
kėtis geresnės politinės pusiausvyros. O benzinas, šaltis 
ir infliacija kiekvienam kalė į galvą, kad reikia ką nors 
daryti. Ar padaryta gerai, parodys ateitis. Šiandien bet
gi aišku - patriotizmo sunkusis egzaminas seimo rinki
mų atveju neišlaikytas. Tam egzaminui silpnai pasi
ruošta. Okupacija padarė savo. Žmogus idėjinu požiū
riu tapo bespalvis. Auga naujoji karta. Turėtų visiems 
rūpėti, kad ji įsisavintų kitas vertybes, atsveriančias 
materializmą. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas imigracijos įstatymas
Parlamentas priėmė ir sena

tas patvirtino naująjį Kanados 
imigracijos įstatymą “C-86”. Jo 
projektą imigracijos ministe- 
ris Bernard Valcourt parla
mentui įteikė 1992 m. birželio 
16 d., o priėmimas buvo uždels
tas beveik iki lapkričio pabai
gos. Ilgai truko karštos disku
sijos dėl didelių senojo imigra
cijos įstatymo pakeitimų, di
džiausių pastarųjų keturioli
kos metų laikotarpyje. Jie dau
giausia lietė kontrolę prara
dusį masinį ateivių antplūdį 
Kanadon. Dalis naujojo įstaty
mo “C-86” suvaržymų buvo pa
naikinta ar bent sušvelninta, 
kol pagaliau jis buvo priim
tas 115:89 balsų santykiu ir 
prieš Kalėdas patvirtintas se
nate. Visi jo paragrafai pilnai 
įsigalios 1993 m. sausio 31 d.

Didžiausi suvaržymai laukia 
nelegalių ateivių, pasiskel
biančių politiniais atbėgė- 
liais, norinčiais gauti jiems 
numatytą globą ir teises. Jų 
atranką galės atlikti imigra
cijos atstovai, sukčius sustab
dydami įvažiavimo vietovėje 
be teismo sprendimo. Kanadon 
nebus įsileidžiami jos saugu
mui pavojingi asmenys, ku
riems yra svetimi šio krašto 
siekiai. Politinių teisių nega
vusius atbėgėlius bus stengia
masi išsiųsti į kitus kraštus, 
kur jiems negresia tiesioginio 
persekiojimo pavojus. Kana

don nebus įsileistos net ir šei
mos, jei bent vienas narys sa
vajame krašte yra nubaustas 
už kriminalinius nusikaltimus.

Nemažą problemą Kanadai 
atneša kai kurių ateivių krimi
nalinė veikla ir netgi slapsty
masis nuo policijos. Tad dabar 
imigracijos atstovams bus leis
ta pasidaryti įsileidžiamų poli
tinių atbėgėlių ir nelegalių 
ateivių pirštų nuospaudas. Jos 
betgi bus sunaikintos, kai to
kie ateiviai gaus Kanados pi
lietybę. Naujasis “C-86” įsta
tymas dalį ateivių leis apgy
vendinti imigracijos atstovų 
paskirtose Kanados vietovėse, 
kur jie galės gauti savo spe
cialybės darbus, svarbius vie
tiniams gyventojams. Tačiau ir 
tokį priverstinį apgyvendini
mą norima apriboti pora metų.

Šis imigracijos įstatymo pa
keitimas primena pirmuosius 
pokario metus, kai Kanadoj no
rėjo įsikurti dešimtys tūks
tančių II D. karo išvietintų atei
vių, negalinčių grįžti į Sovietų 
Sąjungos okupuotas gimtąsias 
šalis Rytų Europoje. Mums ta
da teko būti pirmais tikraisiais 
politiniais atbėgėliais, Kana
don daugiausia įsileistais pa
gal pasirašytas darbo sutartis. 
Jomis buvome įpareigoti nu
statytą laiką dirbti auksakasio, 
miškakirčio, žemės ūkio, gele-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Simboliniai varpai Vilniuje primena artėjančią senųjų metų pabaigą ir naujųjų pradžią Nuotr. Alf. Laučkos

Išeivija didžiųjų uždavinių akivaizdoje
Pasikalbėjimas su naujuoju Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininku 

inžinierium BRONIU NAINIU Čikagoje, neseniai grįžusiu iš Lietuvos
VL. RAMOJUS

Jau senokai “TŽ” redakcija prašė 
padaryti pasikalbėjimą su Pasau
lio lietuvių bendruomenės pirmi
ninku inž. Bronium Nainiu, kuris 
1992 m. liepos pirmosiomis dieno
mis Lemonte vykusiame PLB seime 
buvo išrinktas šios pasaulinės lie
tuvių organizacijos pirmininku. Re
dakcijos prašymą tegalėjau įvyk
dyti tik šiomis dienomis, Br. Nai
niui sugrįžus iš antrosios kelio
nės gimtojon žemėn, kur jis pasi
matė ne tik su A. Brazausku, opo
zicijos vadovu V. Landsbergiu, bet 
ir dalyvavo PLB kraštų valdybų 
pirmininkų suvažiavime Vilniuje, 
į kurį susirinko 14 daugiausia Ry
tų kraštų pirmininkai.

—Kurie svarbiausi PLB už
daviniai būsimų ketverių me
tų trukmėje?

— Pats svarbiausias uždavi
nys būtų daugiau filosofinis, 
negu konkretus: tai grąžinti 
išeiviją daugiau ar mažiau prie 
savo tiesioginio uždavinio ir 
prie savo tiesioginio darbo, 
nes anksčiau išeivija turėjo 
du tikslus - padėti Lietuvai 
išsilaisvinti iš sovietų okupa
cijos ir išlaikyti lietuvybę už 
Lietuvos ribų gyvenančių lie
tuvių. Kaip mes supratome tą 
lietuvybę? Supratome, kad mes 
turime išlaikyti savo kalbą, 
kultūrą, papročius, tradicijas, 
dvasią. Reiškia, būti lietu
viais.

Taip pat sakėme, kad tai bus 
nuolatinis mūsų uždavinys, nes 
pirmasis uždavinys — padėti 
Lietuvai išsilaisvinti iš sovie
tų vergijos, tikėjome bus lai
kinis ir kad jis pasibaigs, kai 
Lietuva bus išlaisvinta arba iš
silaisvinusi. Dabar tas uždavi
nys pasibaigė, Lietuva laisva. 
Daugiau to darbo dirbti nebe
reikia. Tačiau kažkodėl mes

Inžinierius BRONIUS NAINYS, 
dabartinis Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas

puolėme daugiau dirbti Lietu
vai, negu anksčiau dirbome, 
ir visą dėmesį į ją nukreipėme.

Manau, kad kreipdami dėme
sį į Lietuvą, nedarėme blogai, 
tačiau pamiršome išeiviją. Iš 
daug vietų vis Lietuvai, Lietu
vai, Lietuvai. O kas išeivijai? 
Jeigu mes norime būti lietu
viai, tai turime ir dirbti tai lie
tuvybei. Be to, manau, kad išsi
laisvinusi Lietuva ne tik pati 
geriau gyvens, bet ir išeivijai 
galės padėti stiprinti jos lie
tuvybę. Tačiau kol kas iš tos 
Lietuvos lietuviškumo stiprini
mo nedaug tematome, kai kur 
net jis yra slopinamas, ypač 
mūsų kultūrinė veikla, kai at
siunčiami kultūriniai viene
tai, visokie ansambliai mūsų 
vienetus nugena nuo scenos, 
ir jie pasidaro lyg našlaičiai, 
neturį ko veikti. Tai vienas 
tokių uždavinių ir būtų - grą
žinti išeiviją į lietuvybės dar
bą, žinoma, neatsisakant padė
ti ir Lietuvai. Tai būtų dau
giau ar mažiau toks filosofi
nis uždavinys.

Kiti keli konkretūs uždavi
niai. Iš tokių pagrindinių už
mojų vienas, kurį daug metų 
nešioju minty ir puoselėju: 
Lietuva nepaprastai daug ken
tėjo per visą okupacijos metą 
ir dabar šita kančia, kaip aš da
bar matau, niekur, niekada, 
niekieno nebuvo suprasta. Juo 
labiau, kad ji nebuvo užrašyta. 
Todėl PLB valdyba užsimojo 
paruošti LIETUVOS KANČIOS 
ISTORIJĄ. Tos istorijos pra
džia būtų Klaipėdos atplėši- 
mas, lenkų ultimatumas, sovie
tų savitarpio pagalbos sutar
tis, įgulų įvedimas, ultimatu
mas, pirmoji Lietuvos okupa
cija, pirmieji trėmimai, areš
tai, sukilimas, nacių okupacija 
ir rezistencija, kalėjimai, žmo
nių žudymai, areštai, antroji 
bolševikų okupacija, kolekty
vizacija, žmonių trėmimai, pa
sipriešinimas. Ypač norim pa
brėžti partizanų kovą, kuri yra 
dabar dar mažai prisiminta. O 
žuvo jų labai daug. Toliau di
dieji trėmimai į Sibirą ir žmo
nių kančios tenai, kurios irgi 
yra pamirštos. Reikėtų visur 
išryškinti ir kankinamą žmo
gų, ir kankintoją. Supranta
ma, objektyviai, bet labai pla
čiai. Uždavinys yra didelis, 
gali trukti daugelį metų. Mes 
planuojam per 4 savo kadenci
jos metus jį pabaigti, todėl da
bar teikiam mokslininkus, žur
nalistus, visokius profesiona
lus ir kitus žmones. Norime tą 
darbą pradėti minėdami 75 m. 
sukaktį nuo Lietuvos nepri- 
klausombyės paskelbimo. Tai 
būtų pats pagrindinis užda
vinys. Yra ir kitų uždavinių: 
mums rūpi geresnis ryšys su 
Lietuva, nes esam pastebėję, 
kad vieni kitus mažai pažįs-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Pirmieji vizitai į užsienį. Lai
kinai einantis Lietuvos prezi
dento pareigas A. Brazauskas 
su darbo vizitu nuvyko į Rygą, 
kur susitiko su Latvijos Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku A. Gorbunovu ir min. pir
mininku I. Guodmaniu. A. Bra
zauskas lankėsi taip pat Tali
ne, kur Kadrijorge, Estijos pre
zidento rezidencijoje, susitiko 
su prezidentu L. Meriu, su ku
riuo aptartas ir neigiamai įver
tintas Rusijos užsienio reika
lų min. A. Kozyrevo pasisaky
mas Stockholme, susitikta taip 
pat su min. pirmininku M. 
Laaru. Trečias vizitas buvo į 
Gudiją.

Britanijos premjero laiškas V. 
Landsbergiui: “Brangusis pro
fesoriau Landsbergį, pasibai
gus Jūsų, kaip Lietuvos prezi
dento, kadencijai, noriu ati
duoti duoklę tam istoriniam 
vaidmeniui, kurį Jūs atliko
te Lietuvai atgaunant nepri
klausomybę. Nuo nepriklauso
mybės paskelbimo Lietuva, 
Jums vadovaujant, sustiprino 
savo suverenitetą, kūrė demo
kratines institucijas ir vykdė 
ekonominę reformą. Man buvo 
labai malonu švęsti Lietuvos 
nepriklausomybę kartu su Ju
mis konservatorių partijos 
konferencijoje 1991 m. spalio 
mėnesį. Aš labai vertinu Jūsų 
pagalbą įkurdinant naują Bri
tanijos ambasadą Vilniuje ir 
esu patenkintas Xuo, kad auk
so ir kitas problemas išspren
dėme taip greitai. Tikiuosi pa
matyti Jus ateityje. Su geriau
siais linkėjimais. John Major”.

Kardinolas Vincentas Slad
kevičius priėmė laikinai ei
nantį prezidento pareigas A. 
Brazauską ir užsienio reikalų 

. min. P. Gylį. A. Brazauskas pri
ėmė, be kitų, Vatikano apašta
linį nuncijų Ch. M. Garcią, V. 
Adamkų.

Japonijos min. pirmininko 
sveikinmas B. Lubiui. “Jo Eks
celencijai min. pirmininkui 
Bronislavui Lubiui. Su didžiu
liu malonumu pareiškiu Jums 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
tapus Lietuvos respublikos 
ministeriu pirmininku. Bus 
malonu dirbti kartu, toliau 
plečiant draugiškus mūsų ša
lių santykius. Su pagarba. Kitis 
MijadzavaZ/Japonijos ministe- 
ris pirmininkas.

Iškilo rimta grėsmė mūsų 
valstybės normaliam egzista
vimui” - pasakė savo kalboje 
per televiziją generalinis Lie
tuvos prokuroras A. Paulaus
kas. Toji grėsmė kyla iš nusi
kaltėlių pasaulio - mafijos, 
su kuria kovą “būtina bent jau 
pradėti”. Prokuroras minėjo 
mafijos sėkmingai mezgamus 
ryšius su valdžios pareigū
nais, Saugumo tarnybos reor
ganizavimo kadrilį: per 2,5 me
tų keturis kartus parduoda
mą Lietuvą.

Gestapo ir sovietinio Saugu
mo kalintas seimo narys A. 
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Pokalbis su naujuoju PLB valdybos pirmininku Br. Nainiu 
Tautai pakilus į laisvės žygį

Kalėdinis Lietuvos kardinolo ir vyskupų laiškas tikintiesiems 
Lietuvos ambasados darbai 

“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Venezuelos
Jo vargonai nenutilo ir išeivijoje

Muzikui Jonui Žukui žengiant devintą amžiaus dešimtmetį 
Ramybės valandėlė giesmių sąskambyje 

Kalėdinio susikaupimo koncertas
Dvi lietuvaitės kanadiečių mokykloje 

Dr. A. Šidlauskaitės privačioje mokykloje prie Otavos 
“Mūsų sparnų” rugsėjo numeris

Lietuvių evangelikų reformatų leidinys

Bendinskas kreipėsi į gene
ralinę prokuratūrą, prašyda
mas kuo greičiau surasti kal
tininkus, metusius bombą į jo 
butą.

Svetima kariuomenė išeina, 
ateina savi vagys. Kariškių pa
liekamą Šiaurės miestelį (Vil
niuje) perima savivaldybės ko
misija. Tos teritorijos apsau
gos bėdos dabar ypač išryškė
jo: “Vilniečiai vagia, tempia 
viską, ką tik pajėgia. Per var
tus ir per tvorą”. Sutartinai, 
nesidažydami spalvom ...

Seimas priėmė įstatymą dėl 
valstybinio turto privatizavi
mo ir viešo akcijų pasirašymo 
atidėjimo nuo gruodžio 12 iki 
sausio 15 d. G. Vagnorius įsta
tymą, pasiūlytą K. Antanavi
čiaus, apibūdino kaip avantiū
rą, o K. Jeskelevičius tuo pa
čiu žodžiu - senąją privatiza
vimo tvarką.

A. Terleckas apie LDDP lai
mėjimo šaknis: buvo pakirstas 
Lietuvos ekonomikos pagrin
das - žemės ūkis, griaunamas 
pačių lietuvių. “Griovė K Pruns
kienės vyriausybė, o labiausiai 
G. Vagnorius”. Anot A. Terlec
ko, “sąjūdininkas Vagnorius 
kalčiausias, ypač už laisvas 
kainas”.

“Tik santarvėje galime stip
rinti Lietuvą” - taip A. Bra
zauskas baigė kreipimąsi į 
“mielus Lietuvos radijo ir te
levizijos žurnalistus”, numa
čiusius streikuoti dėl menko 
finansavimo. A. Brazauskas 
prašė: “Gerbdamas žurnalis
tus, kūrybinių žmonių darbą, 
kviečiu RTV darbuotojus su
prasti nelengvą Lietuvos eko
nomikos padėtį ir nesigrieb- 
ti kraštutinių priemonių. Į 
jūsų nuomonę bus įsiklausyta”.

S. Lozoraitis Varšuvoje su
sitiko su J. Karosu, demokra
tinės darbo partijos seime 
frakcijos pirmininku, A. Saka
lu, socialdemokratų partijos, 
tos frakcijos pirmininku. Per 
susitikimą, įvykusį socialde
mokratų partijos iniciatyva, be 
kita ko buvo tariamasi ir dėl 
S. Lozoraičio sutikimo kandi
datuoti į prezidentus.

Raimundui Mažuoliui du auk
so medaliai. Atstovaudamas klu
bui “Fortlauderdale”, vilnietis 
dalyvavo atvirame JAV čem
pionate Orlande, kur 50 m lais
vu stilium nuplaukė per 22,47 
sek., o 100 m - per 50,54 sek. ir 
tapo JAV čempionu.

“Akademinė palmė” įteik
ta universiteto rektoriui R. 
Pavilioniui. Prancūzijos vy
riausybės skiriamą ordiną už 
didelius nuopelnus mokslui, 
kultūrai, švietimui įteikė Pran
cūzijos respublikos ambasa
dorius L. F. de Surmenas.

Paminklas Eišiškėse. Kaip 
informuoja “Voruta”, mieste
lyje, prie lietuviškos mokyk
los, pastatytas koplytstulpis 
šiame krašte gimusiam istori
kui, dideliam patriotui Teodo
rui Narbutui. G. Gustaitė
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® RELIGINIAME GYVENIME

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

Lietuvos kardinolo, arkivysku
po ir vyskupų laiške ryšium su 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II atsi
lankymu 1993 metais Lietuvoje 
rašoma: daug metų šis popiežius 
troško aplankyti Lietuvą, susi
kaupti prie lietuvių tautos glo
bėjo šv. Kazimiero karsto, pasi
melsti prie Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos, nukeliauti prie 
lietuviams brangios Marijos 
šventovės Šiluvoje, susimąsty
ti prie Kryžių kalno, apie kurį 
pats popiežius sako: “Tauta, kuri 
su tokiu ištvermingumu ir pa
maldumu keliauja į tą kalną pa
statyti naują kryžių, tiki gyve
nimu, tiki prisikėlimu”.

“... Kristus meldėsi už Petrą, 
kad jo tikėjimas nesusvyruotų ir 
kad galėtų ‘stiprinti brolius’ 
(Lk 22,32). Taip ir Jonas Paulius 
II ateis pas mus sustiprinti mū
sų tikėjimo, kviesti visus įsi
jungti į naują evangelizacijos 
darbą, kad šalia tautinio atgi
mimo vyktų ir dvasinis atgimi
mas, kad Evangelijos šviesa iš 
naujo apšviestų pavienių žmo
nių, šeimų ir tautos gyvenimą” 
- skelbiama laiške Lietuvos žmo
nėms.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos posėdyje 1992 m. lapkričio 
19 d. dalyvavo kard. V. Sladkevi
čius, Vilniaus arkivyskupas A. 
Bačkis, Panevėžio vysk. J. Preik
šas, Vilkaviškio vysk. J. Žemai
tis, Kaišiadorių vysk. J. Matu
laitis ir Kauno vyskupai augzi
liarai - V. Michelevičius ir S. 
Tamkevičius. Šalia einamųjų 
reikalų tartasi Šv. Tėvo atvyki
mo į Lietuvą reikalu, pasisakyta 
katalikiškų leidinių kokybės 
klausimais.

Popiežiaus vizito k-to gen. sek
retorius Gintaras Grušas 1992 m. 
lapkričio 3 d. susitiko su Lietu
vos katalikų spaudos, televizijos 
bei radijo atstovais pasvarstyti, 
kokį vaidmenį turėtų atlikti ka
talikų masinės informacijos 
priemonės rengiantis Šv. Tėvo 
sutikimui. Prieita nuomonės, 
kad informacijos priemonės tu
rėtų “padėti žmogui giliau pa
justi savo krikščionišką tapa
tybę”. Popiežiaus vizito komi
tetui vadovauja Vilniaus arki
vyskupas Audrys Bačkis, talki
namas vysk. Sigito Tamkevičiaus.

Šio k-to pirmininkas, Vilniaus 
ganytojas, lapkričio 10 d. per 
radiją atsakinėjo į žurnalisto 
V. Žuko ir klausytojų klausi
mus. Popiežius šiuo metu moko
si lietuvių kalbos, “daug meilės 
parodęs Lietuvai, tiek daug jos 
labui nuveikęs”, kad mūsų visų 
dėkingumas turėtų būti nuošir
džiai išreikštas, kalbėjęs arki
vyskupas ir apgailestavęs, kad 
popiežiaus atvykimui per mažai 
skiriama dėmesio.

Socialinės rūpybos profesinių 
studijų (SRPS) centro taryba po
sėdžiavo VD un-to rektorate 1992 
m. lapkričio 7 d. Tarybą sudaro 
Lietuvos socialinės apsaugos mi
nisterijos, Vyskupų konferenci
jos ir “Caritas” atstovai. Re
miant JAV vyskupams finansais 
ir universitetams dėstytojais, 
numatyta rengti profesionalius 
socialinės pagalbos darbuoto
jus. Centro administratore pa
tvirtinta VDU anglų kalbos dės
tytoja Violeta Ivanauskienė. 
Šiuo metu jau stidijuoja 11 as
menų.

Kaišiadorių vyskupijos kuri
joje 1992 m. lapkričio 11 d. įvy
ko K. Bendrijos informacijos ta

AfA 
DANUTEI KREGŽDIENEI

po sunkios ligos mirus,
vyrui JOKŪBUI ir dukrai ALDONAI su šeima ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia-

Cincinnati lietuvių bendruomenė 
OHIO, JAV

rybos posėdis, kuriame paliesti 
katalikiškų redakcijų ir leidyk
lų bendradarbiavimo, tarpusa
vio paramos, reklamos ir plati
nimo klausimai. Statomos kata
likiškos spaustuvės direktorius 
R. Aukščiūnas mano, kad spaus
tuvė visu pajėgumu galėsianti 
pradėti dirbti 1994 m. pradžio
je. Informacijos tarybos pirm. - 
vysk. J. Matulaitis.

Į centrinę “Caritas” būstinę 
Kaune 1992 m. lapkričio 16 d. iš 
Vokietijos atgabentas labdaros 
krovinys, skirtas Kauno vaikų 
pensionatui, įsikūrusiam Vili
jampolėje. Gėrybes parūpino 
“Caritas” ir Maltos pagalbos tar
nybos. Švedai taipgi domisi Lie
tuvos “Caritas” veikla.

Eucharistijos bičiuliai ir atei
tininkai 1992 m. lapkričio 21 d. 
Vilniuje susirinko į maldos ir 
atsinaujinimo akademinę die
ną. Kun. dr. K. Trimakas skai
tė paskaitą “Dievo Motina ir pa
saulis”. Apie Lietuvos jaunimo 
dvasinę būklę kalbėjo dr. A. Žy- 
gas, kelionės po Šv. Žemę įspū
džiais dalinosi mons. A. Svarins
kas. Ateitininkijos tėvas, Vasa
rio 16 signataras prof. Pr. Dovy
daitis, miręs tremties lageryje 
1942 m., prisimintas Mišiose, ku
rias aukojo kun. J. Boruta, SJ, 
kun. R. Repšys, MIC, kun. A. Gu
delis, SJ, ir kun. R. Grigas. Pro
fesoriaus 50 mirties metinių mi
nėjimas baigtas dr. A. Žygo pa
skaita, kurioje nušviesta Velio- 
nies asmenybė ir veiklos bruožai.

Kauno arkivyskupijos “Caritas” 
konferencija įvyko 1992 m. lap
kričio 24 d. Vysk. S. Tamkevi
čius savo kalboje tarp kitko pa
žymėjo, kad “svarbu liudyti 
Kristų ne žodžiu, bet meile ir 
pagalba tiems, kuriems jos rei
kia (...) socialinė veikla šiuo 
metu esanti galbūt netgi svar
besnė negu katekizacija”. “Ca
ritas” gen. sekretorė sesuo Alb. 
Pajarskaitė pranešė, kad numa
toma parengti programą, su ku
ria norima kreiptis į vyriausy
bę. Užsienio žinovai neigiamai 
vertina valstybės sukurtą glo
bos sistemą. Būtinas jos per
tvarkymas. Susidariusi vargšų 
peržiemojimo problema. Reikė
tų steigti daugiau maitinimo 
punktų. Apklausos būdu siekia
ma nustatyti tikrą padėtį įvai
riose krašto vietovėse. Pana
šios konferencijos vyko ir ki
tose vyskupijose.

Arkivyskupas Audrys Bačkis, 
kaip praneša Austrijos katalikų 
žinių agentūra “Kathpress”, po
kalbyje su austrų katalikų in
formacijos pareigūnais kritika
vo B. Jelcino potvarkį, pristab- 
dantį Rusijos kariuomenės išve
dimą iš Lietuvos. Palietęs sei
mo rinkimų rezultatus, pareiš
kė, kad tai nesantis komuniz
mo pasirinkimas. Socialinė 
būklė pablogėjusi, nes refor
mos nebuvo įgyvendinamos pa
kankamai sparčiai. Žmonės ir 
toliau norintys reformų. K. Bend
rijos problema esanti “kaip su
sieti sena su nauju”. Tradici
jos, padėjusios žmonėms perse
kiojimo laikais, dar išlaikyti
nes, bet uždavinys esantis ir 
naujoji evangelizacija. Dauge
lis intelektualų menkai susipa
žinę su tikėjimu. Reikia stip
rinti įtaką švietimo srityje. Pa
stangas sunkina, “kad mokytojai 
tebėra paveikti komunistinės at
mosferos”.

(Lietuvos KB informacijos 
centras)

Kalėdinis sveikinimas
ELTOS pranešimu, gruodžio 

23 d. per televiziją laikinai 
einantis Lietuvos prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas 
kreipėsi į žmones su kalėdi
niu sveikinimu. Jis pažymėjo, 
kad Kristaus gimimo šventė 
labai brangi visam krikščio
niškam pasauliui, kiekvienam 
tikinčiam, kiekvienam lietu
viui. Jau trečią kartą Lietu
voje švenčiamos Kalėdos ne
priklausomoje valstybėje. Ne
žiūrint sunkumų, jos sutinka
mos kupinomis viltimis.

Jis taipogi kalbėjo apie bū
tiną valstybės paramą mažiau
siai aprūpintiems žmonėms. 
Dvidešimt nuošimčių numato
ma padidinti atlyginimus ir 
pensijas. Vėliau seksiąs dar 
vienas atlyginimų ir pensijų 
padidinimas.

Kalbant apie žemės refor
mą, A. Brazauskas mano, kad 
savininkams už negrąžintą 
žemę reikėtų atsilyginti in
vesticiniais čekiais ar kito
mis vertybinėmis priemonė
mis, o žemę palikti tiems, ku
rie ją dirba.

Naujoji vyriausybė
Premjero Br. Lubio vyriau

sybė pripažįsta sunkią ekono
minę būklę, tačiau žada tęsti 
ekonomines reformas. Užsie
nio investicijos bus skatina
mos, o užsienio prekyba regu
liuojama muitais. Žemė bū
sianti grąžinama nuosekliai 
ir nuosaikiai, sudarant bend
roves savininkų pagrindu. Me
dicina liks valstybinė, bet ir 
su privatizacijos dalimis. Br. 
Lubys pabrėžė, kad turi būti 
rūpinamasi krašto apsauga, 
“vyriausybė turės savo nuo
monę, bet laikysis įstatymų”.

Premjeras priėmė Prancūzi
jos ambasadorių Philippe de 
Suremain. Pastarasis pažy
mėjo, kad po seimo rinkimų 
Prancūzijos valdžios politi
ka Lietuvos atžvilgiu nesikeis. 
Prancūzija ir toliau palaikys 
Lietuvos pastangas įsijungti 
į Europos valstybių bendruo
menę. Br. Lubys pažadėjo, kad 
greitu laiku bus sutvarkytas 
pastovių ambasados patalpų 
klausimas.

Premjeras taipogi susitiko 
su D. Britanijos ambasadoriu
mi M. J. Peart. Pastarąjį Lie
tuvos vyriausybės vadovas už
tikrino, kad ekonominės refor
mos bus tęsiamos.

Lankėsi Gudijoje
Laikinai einąs Lietuvos pre

zidento pareigas A. Brazaus
kas gruodžio 18 d. lankėsi Gu
dijos sostinėje Minske ir susi
tiko su šio krašto vadovu S. 
Šuškevičiumi ir premjeru V. 
Kibiču. Buvo sutarti ir pasi
rašyti kai kurie diplomatinių 
ryšių tarpvalstybiniai susita
rimai. Buvo taipogi diskutuo
tas ir valstybinės sienos nu
žymėjimas. A. Brazauskas kal
bėjo Gudijos aukščiausioje ta
ryboje. Jis sakė, kad Lietuva 
nesijungs į Nepriklausomų 
valstybių sandraugą.

Laikinai einantis Lietuvos 
seimo pirmininko pareigas Č. 
Juršėnas gavęs pakvietimą 
gruodžio 28-29 d.d. St. Peter
burge kaip stebėtojas dalyvau
ti Nepriklausomų valstybių 
sandraugos tarpparlamenti
niame posėdyje. C. Juršėnas 
šiame posėdyje dalyvauti at
sisakė, nes Lietuva yra nepri
klausoma ir, kaip anksčiau 
buvo pareikšta, nesijungs į 
jokius pokomunistinius jun
ginius.

Maisto kainos
Naujosios Lietuvos vyriau

sybės pirmutinis rūpestis — 
sureguliuoti maisto kainas. 
Pasak premjero, tai dar ne
reiškia, jog grįžtama prie anks
tyvesnės tvarkos — pasilieka
ma rinkos šalininkais. Duonos, 
mėsos, pieno kombinatai gau
ną per didelį pelną, siekian
tį net 200 nuošimčių. Suma
žinus minėtų kombinatų pel
ną, būtų galima paremti ki
tas maisto pramonės šakas.

Premjeras užtikrino, kad 
šią žiemą nebus didinamos 
kainos už šilumą, elektrą, ta
čiau valstybės iždui bus 
sunku vykdyti didelius primo- 
kėjimus.

Derybos su Rusija nerodan
čios vilčių, kad bus galima 
gauti žaliavų pigesnėmis kai
nomis. Numatomas aplamai 
kainų kilimas.

Premjeras taipogi susirū
pinęs didėjančiais nusikal

timais Lietuvoje. Ypač padau
gėjo vagysčių, kurios sudaro 
78% visų nusikaltimų. Jis pa
žadėjo iš biudžeto skirti dau
giau pinigų kovai su nusikal
tėliais.

Užsienio politika
Naujasis užsienio reikalų 

ministeris P. Gylys pareiškė, 
kad “generalinė linija užsie
nio politikoje neturi būti kei
čiama, tačiau pati politika tu
rėtų būti daugiau konstrukty
vi”. Lietuvos užsienio politi
kos vairuotojai turį atsižvelg
ti į krašto geopolitinę padėtį. 
Bus teikiama nemaža reikšmė 
užsienio ekonominiams santy
kiams, nes ir pats ministeris 
buvo Vilniaus universiteto 
ekonomikos profesorius.

F
Seimo pirmininko pavaduotojai

Lietuvos seimas pirmininko 
pavaduotojais fesirinko Egidi
jų Bičkauską irrAloyzą Sakalą. 
Pirmasis seimo nariu išrinktas 
kaip Centro judėjimo kandida
tas, antrasis — kaip socialistų 
partijos kandidatas. Už pirmą
jį balsavo 77, o už antrąjį 78 
seimo nariai. Tėvynės santa
ros nariai nuo balsavimo susi
laikė.

Egidijus Bičkauskas, 37 me
tų, baigęs Vilniaus universi
tete teisių fakultetą, dirbo 
tardytoju Vilniuje. 1990-1992 
m. — Lietuvos laikinasis rei
kalų patikėtinis Maskvoje.

Aloyzas Sakalas, 61 metų, 
buvęs politinis kalinys, bai
gęs vidurinę mokyklą aukso 
medaliu ir su pagyrimu Kau
no politechnikos institutą, 
1977 m. matematikos mokslų 
daktaras, nuo 1980 m. Vilniaus 
universiteto profesorius, da
bartinis Lietuvos socialdemo
kratų partijos pirmininkas.

Komitetų pirmininkai
Kaip skelbiama, Lietuvos 

seime buvo paskirti įvairių 
sričių komitetų pirmininkai: 
žemės ūkio — M. Pronckus; biu
džeto ir finansų — L. Jasele- 
vičius; ekonomikos — K. Anta
navičius, gynybos — A. Kirki
las, savivaldybių — A. Sad- 
kauskas; sveikatos ir sociali
nių reikalų — G, Paviržis; švie
timo ir kultūros — B. Genze
lis; užsienio reikalų — K. Bo
belis; valdžios ir teisingumo 
— P. Vitkevičius; piliečių tei
sių — M. Stakvilevičius.

Visi komitetų pirmininkai 
priklauso demokratinei darbo 
partijai, išskyrus K. Antana
vičių (socialdemokratas) ir 
K. Bobelį (krikščionių demo
kratų sąjungos narys).

Sąjūdžio pasitarimas
ELTOS pranešimu, gruodžio 

12 d. įvyko Sąjūdžio seimo po
sėdis. Jo tarybos pirm. J. Tu
melis apžvelgė tarybos darbus, 
įvertino klaidas ir paskelbė 
tarybos atsistatydinimą. At
sistatydinimas priimtas ir pa
vesta tarybai eiti pareigas 
iki kito Sąjūdžio seimo posė
džio.

Sąjūdžio garbės pirm. V. 
Landsbergis įpareigotas su
daryti Sąjūdžio reorganizavi
mo komitetą, kuris paruoštų 
naujus veiklos planus. Komi
tetas turės organizuoti pasi
ruošimą prezidento rinki
mams 1993 m. vasario 14 d. V. 
Landsbergis Sąjūdžio reorga
nizaciniam komitetui pristatė 
15 narių, tarp jų A. Abišalą, 
G. Vagnorių ir K. Uoką.

Gali kandidatuoti
“Lietuvos aide” 1992. XII. 

22 rašoma, kad vienas galimų 
kandidatų į Lietuvos preziden
tus, dr. K. Bobelis gruodžio 
19 d. susitiko su kauniečiais.

Jis išvardino VLIKe atliktus 
darbus, pažymėjo esąs geras 
chirurgas, vienintelis lietu
vis turįs Šv. Grigaliaus ordi
ną, gautą iš paties popiežiaus. 
Lietuvoje neturįs jokių turti
nių interesų, siekiąs kuo dau
giau suvienyti ir sujungti lie
tuvius. Į šalininkų raginimą 
tapti prezidentu ir gelbėti Lie
tuvą atsakęs, kad galimas da
lykas, jog kandidatuosiąs, ta
čiau tvirtai dar neapsipren- 
dęs.

Dėl St. Lozoraičio kandida
tūros išreiškė abejonę apie 
pastarojo kompetentingumą, 
nes anksčiau politinėje veik
loje nedalyvavęs. Dr. K. Bo
belio nuomone, naujoji vy
riausybė nekritikuotina, re
ferendumu priimta konstituci
ja bloga, reikia labiau drau
gauti su Rusija. Pritaręs su
sirinkimo vieno dalyvio min

čiai, kad seimo komitetas tu
rėtų ištirti ir įvertinti G. Vag
noriaus “nusikalstamą veiklą”.

Lauks vertingų patarimų
JAV lietuvių bendruome

nės atstovai Asta Banionytė ir 
Kęstutis Makaitis gruodžio 17 
d. Little Rock mieste, Arkan- 
soje, dalyvavo pasitarime, ku
rį organizavo išrinktojo pre
zidento Bill Clinton pareigū
nai, besirūpinantys pastarojo 
krašto valdžios perėmimu.

Pasitarime dalyvavo 66 tau
tybių atstovai, kilę iš Rytų 
Europos. Trūko tik rusų ir gu
dų. Būsimajai administracijai 
atstovavo politinių klausimų 
direktoriaus pavaduotojas 
Christopher Hyland ir užsie
nio politikos patarėja Nancy 
Soderberg.

Chris. Hyland pažymėjo, kad 
tokios diskusijos reguliariai 
bus tęsiamos ir toliau. Jos rei
kalingos naujajai krašto ad
ministracijai. Tokių grupių 
žmonės geriausiai žino padėtį 
Rytų Europoje. Jų atviras ir 
dalykiškas patarimas bus 
ypač vertinamas.

Naujai išrinktas preziden
tas nori kad JAV remtų demo
kratinį judėjimą naujose vals
tybėse, nesišalintų nuo le
miančių momentų ir keltų 
amerikiečių vertybes.

Prie apskritojo stalo atsto
vai siūlė būsimai Amerikos 
valdžiai įvairių patarimų bei 
programų, pridurdami, kad ga
lima sulaukti ir staigmenų.

Iš baltiečių pusės buvo pa
brėžtas greitas rusų kariuo
menės išvedimas iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, o taip 
pat žymesnė šiems kraštams 
JAV finansinė parama.

Medicinos reikmenys
Lietuvių misijos prie Jung

tinių Tautų pranešimu, Chris
tian Children’s Fund (krikščio
niškas vaikų fondas) lapkričio 
18 d. laivu pasiuntė į Latviją 
ir Lietuvą įvairių medicinos 
reikmenų, kurie bus išdalinti 
ligoninėms ir klinikoms. Prie 
siuntos, $500,000 vertės, prisi
dėjo ir Vaikų šelpimo fondo or
ganizacija Kanadoje.

Christian Children’s Fund 
yra didžiausia nepriklausoma 
vaikų šalpos organizacija, tei
kianti pagalbą per 40 šalių 2.5 
mil. vaikams ir jų šeimoms. 
Teikiama yra ne tik medicini
nė pagalba, bet taip pat pasi
rūpinama maistu, drabužiais, 
švietimo priemonėmis. Latvi
joje fondas pagelbsti 17-kai 
projektų, o Lietuvoje trims.

Taip pat šis fondas pasiun
tė į Lietuvą daržovių sėklų 
už $369,000 jų reikalingoms 
šeimoms.

Verslininkų veikla
Prie Lietuvos verslininkų 

sąjungos yra įsteigtas kapita
listų klubas. Gruodžio 1 d. Me
nininkų namų salėje Kaune 
įvyko klubo narių susirinki
mas, kuriame dalyvavo 57 as
menys.

Klubas turi teisę įsigyti ir 
paveldėti turtą, o ypač rūpina
si laisvo verslo idėjų platini
mu.

Šio susirinkimo dalyviai gy
vai domėjosi verslininkų pa
skelbtu konkursu, kaip geriau 
įgyvendinti asmeninę iniciaty
vą. Klubo nariai gauna įvairių 
naudingų patarimų savo vers
lo užmojams.

Sueigos dalyvius maloniai 
nuteikė jauno, 15 metų am
žiaus, bet jau spėjusio pasi
žymėti smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio klasikinių muzikos 
kūrinių atlikta programa. 
Smuikininkas iš dalyvių su
silaukė ovacijų. Verslininkų 
sąjungos ir klubo pirm. A. Sta
šaitis išreiškė padėką, užsi
mindamas, kad gali būti talen
tingajam smuikininkui nupirk
tas smuikas, su kuriuo jis ga
lėtų plėtoti didelius savo su
gebėjimus ir priartėti prie 
pasaulinio garso muzikos me
nininkų.

Lietuvoje yra įsteigtas Nuo
savybės saugos fondas (NSF). 
Jis aiškina nuosavybės svarbą 
ir siekia įtvirtinti nuosavy
bės neliečiamumą. Jis taip pat 
įmanomomis priemonėmis sau
go fondo narių ir rėmėjų nuo
savybę. NSF valdybą sudaro: 
pirm. A. Stašaitis, vicepirm. 
G. Konopliovas, sekr. R. Murė- 
nas, vykdomasis pirmininkas 
— E. Mažintas. J.A.

Prieš rinkimus 1992 m. į Lietuvos seimą agitatorius Vilniuje, Gedimino 
prospekte, kviečia nebalsuoti už kairiuosius. Apačioje-vilniečiai balsuoja 
rinkimų dieną - spalio 25 Nuotr. V. Kapočiaus

AtA 
ats. kap. JUOZUI VAIČELIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo brolį ALEKSĄ su šeima, 
gimines bei artimuosius Lietuvoje ir kartu liūdime -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

MARIJAI DAMBARIENEI 
mirus,

dukrai KRISTINAI ir jos vyrui JONUI reiškiame 
gilią užuojautą-

Eugenija ir Evaristas Fedarai, 
Winnipeg, Manitoba

AfA 
MARIJAI DAMBARIENEI

mirus,

jos dukrą KRISTINĄ, žentą JONĄ ir Lietuvoje 
esančius gimines nuoširdžiai užjaučiame-

Toronto Lietuvių namų kultūrinė komisija

PADĖKA
AfA 

JURGIUI BLAUZDŽIŪNUI
ramiai užmigus amžinybėje 1992 m. lapkričio 5 d., 

nuoširdžiai dėkojame gerb. klebonui dr. F. Jucevičiui už 
prasmingus žodžius laidotuvių apeigose, Rožinį ir palydė
jimą įamžino poilsio vietą.

Dėkojame sol. A. Kebliui už jautrias giesmes ir P. Ada- 
moniui už maldų skaitymą. Ačiū visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, gausiai atsilankiusiems į Rožinį, 
dalyvavusiems laidotuvių Mišiose ir palydėjusiems Velionį 
įCote dės Neiges kapines. Ačiū užprašiusiems Mišias, auko
jusiems fondui “Vaiko tėviškės namai” Lietuvoje, senelių 
globai, “Heart and Stroke Foundation” ir pareiškusiems 
užuojautą žodžiu bei raštu.

Jūsų visų nuoširdumas liks su mumis.
Nuliūdę - žmona Joana,

dukros - Vida ir Dana su šeimomis

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.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Vyskupo sveikinimas iš Lietuvos
Nuoširdžiai sveikinu visus mielus tautiečius ir meldžiu 

Viešpatį skaidrios padangės, kad kaip ta Betliejaus žvaigždė, 
taip tikėjimo šviesa visada ryškiai šviestų Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilės spinduliais.

Ačiū Jums visiems, kad budėjote ir budite maldoje su mumis, 
kad Tėvynės padangėje kuo mažiau būtų debesų ir debesėlių, 
temdančių mūsų tautos ateitį.

Ačiū Jums visiems už paramą Lietuvai, už aukas Adomo 
Jakšto spaustuvės statybai, už nuostabiai džiugią viešnagę 
Kanadoje 1992 metais.

Maldoje su Jumis - vysk. J. Matulaitis,
1992 m. Kalėdos, Kaišiadorys

Pradėjom statyti, negalim baigti
Kreipiamės į mielus tautiečius, ypač kaišiadoriečius, paremti mūsų 

pastangas - baigti paminklą-koplytėlę žuvusiems Lietuvos 
kovotojams Kaišiadorių kapinėse

Mes, Kaišiadorių rajono po
litiniai kaliniai ir tremtiniai, 
pergyvenę bolševikinio geno
cido siaubą, ištisus penkiasde
šimt metų laukėm to laiko, kai 
laisvės rytas vėl prašvis mūsų 
Tėvynei. Mes sulaukėm, bet šim
tai tų, kurie išėjo į kovą už lais
vę, o tokių buvo ne vienas, bet 
tūkstančiai Lietuvos vyrų, pir
maisiais pokario metais išėjo iš 
gimtų namų, kad apgintų savo 
Tėvynę. 0 kova buvo tokia ne
lygi, nes priešų buvo nepalygi
namai daugiau, bet mūsų brolių 
ryžtas ir Tėvynės meilė buvo 
didesnė už priešų automatų 
skaičių. Sunki ir nuožmi buvo 
kova. Daug negrįžo sūnų, daug 
jų Tėvynei atidavė ne tik savo 
jaunystę, bet ir patį brangiau
sią turtą — savo gyvybę. Daug 
jų buvo nukankinta NKVD rū
siuose, daug žuvo kovose. Jų 
kūnai buvo niekinami turgavie
tėse, patvoriuose. Vien Kaišia
dorių rajone priskaičiuojama 
apie 280 žuvusių partizanų. La
geriuose atsidūrė apie 900 po
litinių kalinių, o tremtyje prie 
Jenisiejaus ir Angaros, Permės, 
Tomsko taigoje buvo 1800 tau
tiečių.

Prasidėjus Lietuvos atgimimo 
laikotarpiui 1990 m., kai kurių 
žuvusių partizanų palaikai bu
vo surasti ir perlaidojami ka
pinėse. Tokių devyniolika pa
laidota ir Kaišiadorių kapinė
se. Ištisus dešimtmečius jų pa
laikai laukė to laiko, kai ir 
prie jų kapo stovės bent mažu
tis kryžius, kad ateis tautiečiai 

* jų lankyti. . -
Kaišiadorių Politinių kalinių 

sąjunga, Tremtinių bendrija, 
Sąjūdis ir kiti geros valios 
žmonės pasiryžo įamžinti kovo
se žuvusių savo brolių atmini
mą. Tuo tikslu buvo pradėta sta
tyti paminklas — koplytėlė ant 
palaidotų partizanų palaikų 
kapo. Statybos darbai prasidė
jo 1992 m. pavasarį, tačiau pra
sidėjus finansinė suirutė, in
fliacija, piniginių vienetų ver

VEIKINAME
draugus,
pažįstamus

bei visus artimuosius,
linkėdami jaukių Kalėdų švenčių ir laimingųnaujų metų — Anelė ir Jonas Gelažiai,

Phelpston, Ont., R.R.I

“V3CT0RK”, |

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų), fe’
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1.

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai J;
Skambinti tel. 536-1 994.

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - Pristatome įvairių rūšių receptinius ir visus kitus Vakarų Euro

poje gaminamus vaistus. Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų 
pavadinimas.

MAISTAS - Siuntinys nr. 10.
Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa (6 dėžutės), 
1 sv margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 1 stiklinė tirpstančios 
kavos, 2 sv pupelių kavos, 4 sv cukraus, 2 sv sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomos alyvos, 4 sv geros 
rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo................................$160.-

DRABUŽIAI - Vietoje siuntimo drabužių, avalynės, medžiagų mes pata
riame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, markėmis. 
Tai bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. Mes galime visa 
tai padaryti greitai ir taupiai.

PARDUODAME "Olympia” (portable) rašomąsias mašinėles ir nešioja
mas elektrines "Optima” raš. mašinėles su lietuvišku šriftu.

SUDAROME testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus 
kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame finansines ir kitas 
bankines paslaugas.

Patariame Ir atidarome “Offshore” indėlių sąskaitas įvairia valiuta, tar
pininkaujame Vakarų bendrovių, “investment trusts", “unit trusts” 
akcijų įsigijime ir kitų įvairių dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras, V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IFt TAUPIAU!

tės kritimas, statybinių medžia
gų pabrangimas daugiau kaip 
šimtą kartų, neleidžia užbaigti 
pradėtų darbų. Mes, politiniai 
kaliniai ir tremtiniai, gauna
me tik kuklias pensijas 3200- 
3500 rb.(apie 10-12 JAV dolerių) 
per mėnesį. Jų užtenka tik ap
simokėti už butą ir kukliai pra
simaitinti. Turtingesnių rėmėjų 
vietoje neturime. Todėl mūsų 
mintys krypsta į tuos žmones, 
vieno likimo brolius, kurie il
gisi savo Tėvynės, kaip ir mes 
būdami tolimame Sibire. Tiki
mės, kad jie padės vykdyti mū
sų sumanymą — pastatyti pa
minklą — koplytėlę žuvusių už 
mūsų Tėvynę brolių atminimui. 
Paminklo užbaigimui dar trūks
ta apie 2000-2500 JAV dolerių, 
skaičiuojant dabartiniu kursu.

Mes tikimės, kad ir mūsų bro
liai bei sesės, atsidūrę anapus 
Atlanto, supras mūsų norus. 
Mes, iškentę stalininį terorą, 
sovietinio genocido vykdytą 
politiką, tikime jūsų gera va
lia. Mūsų lėšos kaupiamos ir 
saugomos banke. Lėšų savinin
kas yra: Lietuvos politinių 
kalinių sąjungos Kaišiadorių 
skyrius. Sąskaitos nr. 000700459. 
Žemės ūkio banko Kaišiadorių 
skyrius, kodas 260101405.

Pr. Česaitis, 
Kaišiadorių politinių 
kalinių pirmininkas

V. Lozoraitis, 
Kaišiadorių tremtinių 
bendrijos pirmininkas

Kaišiadorių miesto kapinėse 
koplytėlės-paminklo žuvusiems 
pagerbti daugiau kaip pusė pa
statyta. Staigus kainų pakili
mas neleidžia jiems pabaigti, 
nes nežino iš kur gauti pinigų.

Prašome paremti kas gali jų 
tą kilnų sumanymą savo auko
mis.

J. Matulaitis, 
Kaišiadorių vyskupas 

Kęstučio 44, 234230 Kaišiadorys, 
Lithuania

Kaišiadorys, 1992. XII. 18.
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PAMINKLAS IŠ SIBIRO TREMTIES NEGRĮŽUSIEMS Birštono kapinėse 
su įrašu: “Nusišluostyk ašaras, motule žeme, ir į kovą kelki likusius 
vaikus.” Nuotr. A. Garmutės

Atviras laiškas užsienio lietuviams

Nesistebėkite, jie išėjo iš pragaro...
Malonu matyti lietuvių būre

lį, kurs tarpu savęs vienybę 
palaiko ..., kažkada yra pa
sakęs vienas mūsų lakiosios 
plunksnos dainių. Tebūna šie 
žodžiai kartu ir Jums visiems 
skirti, Jums, kurie kaip paukš
čiai, išvaikyti iš savo lizdų, 
pasklidote po visą pasaulį. Ir 
Jūs nutūpėte svečiose žemėse, 
kur susisukote per vargą, sū
raus prakaito lašą ir savo at
kaklumą, lietuvišką darbštu
mą naujus lizdus. Susisukote 
taip, kad nėra gėdos nei pa
tiems gyventi, nei svečiui į Jū
sų pastogę per slenkstį per
žengti. Tebūna šis gražus, įspū
dingas mūsų tautos bruožas gi
liai įspaustas į mūsų ir Jūsų 
kasdieną. Teišskiria iš visų 
kitų tautų mus, Nemuno ir Ne
ries, Baltijos krašto vaikus, 
kaip sąžiningus, nagingus ir 
muzikalius, dainingus ir pa
reigingus žmones iš kitų.

Nebe reikalo sakoma: paso
dink lietuvį ant akmens, jis 
ir ten bulvių išsiaugins. Taip 
ir buvo. Sibire lietuvis ne tik 
bulvių ganėtinai išsiaugino, 
ne tik išlindęs iš žeminės gra
žią pirkią susirentė, karvutę 
prasimanė, bet ir kaimyno čia
buvio vaikus išmokė “Tėve mū-

Tautai pakilus į laisvės žygį
Kalėdinis Lietuvos kardinolo ir vyskupų laiškas tikintiesiems

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS!

Švenčiame Kalėdas. Jos pri
mena nuostabią mūsų tikėjimo 
tiesą: amžinojo Tėvo Sūnus ta
po žmonių vaiku, mūsų broliu, 
kad mus sutaikintų su dangiš
kuoju Tėvu ir padėtų mums 
įprasminti savo gyvenimą.

Nuolatinėje, permainingo
je laiko tėkmėje dažnai sune
rimę klausiame save: “Nejau
gi nieko nėra pastovaus, į ką 
galėtume atsiremti?” Tai natū
ralus klausimas. Visi norime 
pastovios, nesibaigiančios, tik
ros laimės ir jos siekiame. Gai
la, kad ne visada atpažįstame 
tikrąsias vertybes ir jas pasi
renkame., u < - .

Amžinas ir pastovus yra vie
nai Dievas ir'jė troškimas mus 
padaryti laimingais. Mums tik 
reikia, anot švento apaštalo 
Jono, patikėti meile, kuria Die
vas mus myli (pig. 1 Jn 1,16). 
O tai šiais neramiais laikais 
ne visada lengva.

Kartą vienas žmogus rimtai 
suabejojo, ar Dievas jį myli. 
Juk tokia daugybė žmonių pla
čiame pasaulyje ... Kur čia 
Viešpats jį pastebės toje mi
nioje, išgirs jo maldą, atkreips 
dėmesį į jo prašymus. Nuliū
dęs išėjo už miesto vartų ir, 
atsisėdęs ant pakelės akmens, 
mąstė: “Koks aš nelaimingas! 
Niekam nereikalingas!” Neto
liese bandą ganė piemuo. Pa
matęs liūdną, susikrimtusį 
žmogų, jį užkalbino. Sužino
jęs jo nusiminimo priežastį, 
parodė ranka į miestą: “Žiū
rėk, kiek čia daug namų, dar 
daugiau langų, o saulė tik vie
na. Bet ji apšviečia kiekvieną 
kambarį, padaro, kad jame bū
tų jauku ir šilta. Žinoma, jei 
kas nors užsidarys langines, - 
jis pasiliks tamsoje ir šaltyje. 
Bet ar dėl to kalta saulė? Taip 
ir Dievas myli visus, gali kiek
vieną atgaivinti ir sušildyti, 
jei tik pats žmogus nuo jo ne
nusigręžia, neuždaro jam savo 
širdies”.

Brangieji! Patikėkime meile, 
kuria Dievas mus myli. Aki
vaizdus jos įrodymas - šis ma
lonus Betliejaus Kūdikis. Tai 
Dievo Sūnus, aplankęs šią var
ganą žemę, kad mums sugrąžin
tų prarastas Dievo vaikų tei
ses ir garbę. Mes patys savo jė
gomis nepajėgiam pakilti iš fi
zinio ir moralinio skurdo. Rei
kia galingesnės jėgos, kuri mus 
sustiprintų pakeltų.

Ir ne kokie ateiviai iš kos
moso mums atneš išganymą, ne 
jie mus išgelbės iš blogio ir 
tamsos vergijos. Pats Dievas, 
mūsų Kūrėjas ir Viešpats, tu
ri ateiti į kiekvieno mūsų gy
venimą, jį perkeisti, sudievin
ti. Kadaise pranašo Ezechielio 
lūpomis Viešpats kalbėjo savo 
išrinktajai tautai: “Aš duo
siu jums naują širdį ir įdėsiu 
į jus naują dvasią. Pašalinsiu 
iš jūsų akmeninę širdį ir duo
siu jums kūninę širdį. Įkvėp
siu į jus savo dvasios ir pada
rysiu, kad gyventumėte pagal 
mano įsakymas (...) ir vykdy
tumėte juos” (Ez 36, 26-27).

Kad Viešpatis galėtų padary
ti šią širdies opdraciją, reika
lingas mus4C?apsisprendimas 
atsiverti Dievui, .‘ palikti ke
lius, vedančius į nuodėmę. Tu
rime pakviesti Dievą apsigy
venti savo širdyje, savo šeimo
je. Jei Dievo šviesa, jo malonė 
nepersunks mūsų kasdieny
bės, neįkvėps mūsų darbų ir 
sumanymų, - veltui bus mūsų 
triūsas ir pastangos.

Brangieji Kristuje! Mūsų 
tauta pakilo į didelį laisvės 
žygį. Kai kurie jau pavargo. 
Pradėjo sėdinėti šalikelėse, 
gręžiotis atgal. Nepraraskime 
drąsos. Tvirtai laikykimės 
Viešpaties rankos. Jis, kuris 
mus įkvėpė šiam žygiui, padės 
ištesėti iki galo. Jei reikės, 
sausomis kojomis perves per 
Raudonąją jūrą, kaip kadaise 
izraelitus, bėgančius iš Egip
to nelaisvės. Juk Dievui nie
ko nėra negalimo. Savo amži
nuosius planus jis dažnai įgy
vendina pasinaudodamas, ro
dos, pačiais netinkamiausiais 
įrankiais. Todėl ramūs ir susi
telkę švęskime šias Kalėdų 
šventes, nuolankia ir dėkin
ga širdimi garbindami Dievą 
bei tarnaudami žmonėms.

Mes, jūsų ganytojai, sveikin
dami jus, brangūs tikintieji, 
jūsų šeimas ir visus geros va
lios žmonesj linkime visada 
pasilikti vienybėje su Viešpa
čiu, o jo dar nesuradusiems, 
- kantriai ištvermingai ieško
ti, kad Dievas nušviestų kiek
vieno gyvenimo kelią ir stip
rintų einančius šiuo keliu.

“Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus malonė tebūna su ju
mis visais (2 Tęs 3,18).

t Vincentas Kard. Sladkevičius,
Lietuvos kardinolas, 

arkivyskupas ir vyskupai 

sų” ir apie Kristų papasakojo. 
Dar ir dabar, jei nuvažiuosite 
į gilias Altajaus ir plačiosios 
Obės pašales, ten čionykščiai 
žmonės paprastą lietuvišką 
dalgę vadina ne savąja kalba, 
o tiesioginiai “litovka”. Šis 
bruožas ženklina ir Jūsų atsi
radimo pėdsakus įvairiais her
bais ir vėliavomis pasipuošiu- 
siose šalyse. Prie Jūsų namų 
pamatysi ir rūtą, ir leliją, 
ir Rūpintojėlį, ornamentuotą 
kryžių. O ant puošnaus ir 
kruopščiai pastatyto Jūsų pa
čių ir vaikų būsto sienos - aš- 
tuonytį rankšluostį, tautinę 
juostą ar išmoningą rankų dir
binį.

Štai ir šventovės. Aušros 
Vartų vitražu papuoštos, lie
tuvišku berželiu pakaišytos, 
lietuvišku rūpestingumu pri
žiūrimos. Tenedingsta net ir 
darbų, rūpesčių ir tarptauti
nės aplinkos gožiama ši Jūsų 
graži lietuviškd dvasia! Tevie
nija Jūsų girtiną norą ir visas 
pastangas išlikti tikrai lietu
viškais net modernios techni
kos ir kitoniškos kultūros dir
voje, kitokių tradicijų ir pa
pročių apsuptyje.

Lietuvis visad ėjo vargo, ne
priteklių įvairių žiaurių vėjų 
pustomu keliu. Brido per pur
vą ir sniegą tėviškės laukais, 
kuriuos šukavo kulkosvaidžių 
salvės, ginė svetimųjų neapy
kanta ir ujo atšiaurus, lietu
viškumą ir tikėjimą iš širdies 
tvilkinąs bedieviškumas, įsi
kūnijęs atėjūnų ideologijoje, 
politikoje ir be galo, be krašto 
kultyvuotoje propagandos ma
šinoje.

Tebūna Jums kartu ir kuo 
nuoširdžiausia padėka už kiek
vieną Jūsų praeityje už Lie
tuvos laisvę surengtą mitin
gą, susibūrimą ir per spaudą 
ar žodžiu pareikštą protestą 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Tebūna Jums pa
dėkota už kiekvieną nupirktą 
knygą ir pasiųstą slaptais ke
liais į tėviškės namus. Tebū
na Jums pasakyta ačiū už 
kiekvieną nuoširdžiai ir sve
tingai priimtą iš Lietuvos at
važiavusį svečią ar viešnią. 
Tebūna Jums nuoširdi padėka 
už geras paskatas, kad norite 
pagalbėti ne tik žodžiu, bet ir 
tokiu vertingu šiomis dienomis 
Lietuvoje Jūsų užsienietišku 
pinigu. Ačiū ir už tai, kad skai
tote lietuvišką spaudą, nes jau 
nemaža dėl įvairių priežasčių 
lietuviškai nemoka paskaityti. 
Dėkui Jums, kad laikote save 
lietuviais ir jaučiatės esą “Lie
tuva tėvyne mūsų ...” vaikai 
ir dukros.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
akistatoje leiskite Jums vi
siems palinkėti dar atkakliau 
trokšti Lietuvai ir jos žmonėm 
gero, kuo galėdami juos parem
ti, nors kartais jie gali Jums 
atrodyti neverti, nedėkingi ar 
kitokių turį trūkumų. Kas iš 
mūsų be nuodėmės? Kas galė
tų tarti, kad esu tyras kaip 
krištolas?

O jie, brangūs ir mieli, daug 
šilto ir karšto matę broliai ir 
seserys, iš tikrųjų srėbė tiek 
paniekos, tiek buvo gainioja
mi šautuvais ir grasomi brau-

Vytautui Landsbergiui
Dėkojam Tau, kad Tu aukojais 
Dėl mūs Tėvynės mylimos, 
Lai nepavargsta niekad kojos, 
Netemdo nuovargis galvos.
Tegu širdis ilgai dar plaka, 
Ir Dievas duoda išminties. 
Pramynei laisvėn platų taką - 
Kaip saulė Lietuvai jis švies.
Juk laisvė mums brangi kaip duona 
Aplaistyta šventu krauju.
Tegu jos niekas neišduoda 
Lietuvi, būk tikru kariu!
Marytė Misevičienė
Kaunas, 1992.XI.26 Vatikano radijas

Naujieji Lietuvos ūkininkai: bulviakasis Suvalkijoje Nuotr. V. Kapočiaus

Laiškas iš Lietuvos
- -• - -

Naujieji ūkininkai
MIELIEJI,

Nedaug laiko praėjo nuo vasa
ros sausros laiškų ir vėl, neiš
kentus, štai jau spalio mėn., ra
šau apie geltonojo rudenėlio iš
daigas. O, o! Ką iškrėtė šiemet 
nauja gamtos nelaimė, pirmasis 
sniegas spalio vidury. Vos spė
jome iš vakaro nurauti pasku
tinį runkelių derlių, pradėjo 
smarkiai snigti. Snigo dvi dienas. 
Išsijungė elektra - sėdime prie 
žvakės. Nei radijo, nei televizo
riaus ... Ir paštas neatvažiavo. 
Tik vėliau pranešė ką sniegas 
padarė. Ne tik nutraukė elektros 
laidus, sutrukdė pastotes, bet ir 
labai daug medžių nulaužė, nes 
visi medžiai dar buvo su lapais, 
tai neišlaikė didelio sniego svo
rio. Taigi dabar jauni lapuočių 
miškai, važiuojant pakelėmis į 
Kauną, atrodo kaip rugiena - lyg 
kas dalgiais būtų nukirtęs ...

Dar skaudi tragedija atsitiko 
mūsų pamiškėje. Kaimyno (toli
mesnio) Gilmano sūnus Valdas, 
21 metų amžiaus, važiuodamas 
iš darbo arkliu (vežimu), aplenk
damas išgriuvusį medį, vežimui 
apvirtus, žuvo... Negana to, 
tas jo arklys, pasibaidęs aplėkė 
visą mūsų kiemą ir nunešė toli, 
link Ilgų ir prie parduotuvės ten 
sustojo. Jį surado paryčiui.

Daug būna tokių nelaimių. 
Prieš kelerius metus ir mūsų tėtu
kas labai nukentėjo, arkliui pa
sibaidžius, gal todėl jam toji ma
žakraujystė dabar kartojasi. Bet 
šis atvejis dabar labai skaudus. 
Juo labiau, kad laidotuvėse Gil- 
manienė (mama) priverkė pilną 
pirkią (jei tik kuris iš mūsų įei
na į pirkią), raudodama: “Kodėl, 
kodėl, kaimynėliai, neišgelbė- 
jote mano sūnelio?! Ką jis jum 
blogo padarė?” O kad sūneliui 
bloga darė degtinėlė, kur po dar
bo ir darbo metu prisiragauda- 
vo, šito vengia pasakyti.

Laidotuvėse dalyvavo visa mū
sų šeima. Sūnus su kitais ir duo
bę kasė Alovės kapinėse ir labai 
pergyveno, kad mes nepamatėm 
to arklio šoliuojant - gal būtu
me išgelbėję. Mane baugina min
tis, kad visas mūsų apylinkės 
jaunimėlis, sekdamas senesnių 
pavyzdžiu, šoliuoja į bedugnę, 
kaip tas pasibaidęs arklys. Ga
lima tai įsivaizduoti, nes, jeigu 
ir per to jaunuolio laidotuves 
buvo geriama degtinė, nuo ku
rios pasekmių jis žuvo, kur to
liau einama? Net ir kunigėlis 
neperspėja žmonių, kur jie 
smunka šitaip girtaudami. Tai 

ningais, tąsomi po bunkerius ir 
kameras, kad nereikia stebė
tis, jei sugrubo jų jausmai, už
kietėjo širdys ir atprato nuo 
paprasčiausio žmoniškumo, 
neišmoko, kaip Jūs būti - to
kie mandagūs, dėkingi ir geri. 
Jie buvo laikomi baisiau nei 
močekos pavainikiais, jie bu
vo labiau naikinami nei rude
niop nuo medžio šakų nukritę 
lapai.

Tad nesistebėkite, mieli už- 
jūriečiai, jei per retai iš jų 
burnos išsprūsta švelnus ar 
dėkingas žodis, nes jų kelius, 
jų gyvenimo kryžkeles laistė 
kraujas, plovė kasdienės aša
ros, virkdė jų dukras sužvėrę 
enkavedistai, daužė jų tėvus ir 
sužadėtinius šautuvų buožė
mis kas tik norėjo ir jėgos tu
rėjo.

Iš pragaro išėjęs žmogus juk 
gali būti paverstas žvėrim. Dė
kui Dievui ir lietuviškam at
kaklumui bei kantrumui, Jūsų 
pagalbai ir užtarimui, - jie 
dar visi žmonės, tik, - būkite 
tikri mano žodžiu, - jie labai 
pavargę, pailsę ir dar iš tiesų 
labai, labai stokojantys net sy
kiais pačių būtiniausių ir rei
kalingiausių maisto, pragyve
nimo reikmenų, kurios Jums vi
siškai dabar nė motais.

Būkime Prakartėlės akivaiz
doje visi kuo nuoširdesni, pa
kantesni ir geresni.

Kun. Kazimieras J. Ambrasas, 

štai kur atsidūrusi mūsų kas
dienybė.

Mūsų šeima labai pergyvena
me šią tragediją, nes baltam 
sniege taip ryškūs nelaimės pėd
sakai. Bet laikas gydo visas žaiz
das, gyja pamažu ir šioji. Artė
jant lapkričiui, visus išleidau 
Alovėn tvarkyti mirusiųjų kapų. 
Aš lieku su vaikučiais. Martelė 
su vyrais, prisikasę smėlio ir 
juodžemio, pabuvojo Alovėje ir 
Davainiškuose, kur mano tėve
liai ir dėdės šeimos kapai. Su
tvarkė visų artimųjų kapus, visi 
degino žvakutes - vienur vakare, 
kitur dieną. Mano brolis ir sese
rys labai išgyrė martelę, kad 
taip meniškai sutvarkė ir pa
puošė kapus.

Šiemet, po sausros, mūsų chri
zantemos nepražydo, o kitais me
tais skindavome glėbiais. Ir aš 
myliu martelę už jos tvarkingu
mą, tik vis prašau kiek nusileis
ti tam mūsų sūneliui, bet ji at
sako: “Ne mano charakteriui”. 
Tik dažnai ir raunasi ridikas, 
kas pas mus būdavo neįprasta 
šioje pastogėje. Bet - kiti lai
kai, kitokie žmonės užaugo, nors 
ir savi vaikai.

Mes su anūkėlėm, užsidegu
sios žvakutes, prie mirusiųjų 
nuotraukų, meldėmės namuose. 
Jau vyresnioji dvimetė gražiai 
žegnojasi, poterėlius kalba, 
tik vietoj “Sveika Marija”, sa
ko “Marijona”, nusiklausius to
kio meksikoniško filmo, “Ir tur
tuoliai verkia”, kuris čia visus 
pavergė. Anūkėlės labai geros 
ir visų labai mylimos. Senelis ir
gi jų geriausias globėjas, o da
bar man vėl išvykus į ligoninę 
(jau Kaune), senelis ir visiškas 
globėjas, nes martelei ir sūnui 
išeiti, išvažiuoti visur reikia.

Dabar, rudeniop, pardavė len
kams nupenėtą veršelį, už kurį 
gavo 110 dolerių. Mat lenkai taip 
mokėjo. O tie iš jūsų gauti anuo
met traktoriui ir kt. jau seniai 
išdulkėjo. Visur reikia, viskas 
brangu. Už vieną traktoriaus da
lį reikia dešimtkart brangiau 
mokėti. O kur dar kuras?

Kaip jūsų sveikatos? Kaip visi 
gyvuojate, taip toli nuo mūsų. 
Kai dažniau parašome vieni ki
tiems, tai atrodo, kad jūs čia pat, 
visai netoliese.

Jūsų artimieji (V-tė)
sts k=sss -^sa. lęsta. k?®

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

(J. M. Barrie)
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AUGINA ŽILVIČIUS

Šakių rajono Noreikupėje 
100 hektarų žilvityną turi Kauno 
meno dirbinių įmonė “Žilvitis”, 
o 5 hektarų žilvitynėlį prie 
Alytaus — alytiškė įmonė “Vil- 
da”. Pasirodo, šiais laikais pel
ningiau auginti žilvičius, negu 
morkas ar pasternokus bei kitas 
daržoves. Mat iš specialiai pa
ruoštų žilvitinių vytelių pina
mi baldai, kurių kaina sparčiai 
kylą kasmet.

GAUDO ŽUVĮ KITIEMS
Lietuva turi apie 100 žvejy

bos jūrose laivų, bet jiems trūks
ta kuro ir lėšų nuplaukti į toli
muosius žvejojimo plotus. Dar
bo žvejybos laivams ieškoma ki
tose žuvies norinčiose gauti ša
lyse. Lietuvos valstybinei įmo
nei “Jūra” buvo leista išnuomoti 
keletą žvejybos laivų bendrai 
Lietuvos ir Argentinos įmonei 
“Jūra-Peskar (Žvejyba)”. Argen
tinoj jau yra žvejybos laivas 
“Gargždai”, ten plaukia “Dzūki
ja”, mažieji traleriai-šaldy- 
tuvai “Kybartai”, “Dubysa”, 
“Daugai”, “Kelmė” ir juos lydin
tis didysis žvejybos traleris “Sū
duva”. Argentina Lietuvos lai
vams parūpins pigesnio kuro, 
leidimus žvejoti jūros lydekas, 
kalmarus, krevetes, perdirbs 
sugautą žuvį. Valstybinei Lie
tuvos įmonei “Jūra” už laivų 
nuomą bus atiduota 49% žvejy
bos pelno. Spėjama, kad tie žve
jybos laivai per metus “Jūros” 
įmonei uždirbs 10 milijonų JAV 
dolerių.

ATVIRI AKTORĖS ŽODŽIAI
Kanados lietuvių aktorė Ele

na Dauguvietytė-Kudabienė, 
ilgametė “Aukuro” grupės va
dovė Hamiltone, amžiaus sep
tyniasdešimtmetį atšventė Lie
tuvos teatruose atlikdama Mar
celės Kymantienės vaidmenį S. 
Kymantaitės-Čiurlionienės “Pi
nigėliuose”. Julijonos Raudo
nienės vaidmenį atliko taip pat 
Lietuvoj viešėjusi “Aukuro” 
aktorė Marija Kalvaitienė. 1992 
m. lapkričio 24 d. laidoje E. Dau
guvietytė-Kudabienė “Tiesos” 
atstovei Vidai Bielskytei pa
žėrė pluoštą pastabių minčių 
apie dabartines Lietuvos pro
blemas: “Aš užjaučiu jus dėl 
nepriteklių, man gaila jūsų šą
lančių ir gyvenančių be karšto 
vandens, bet tie ekonominiai 
dalykai, manau, laikini. Ypač 
jaudinuosi dėl Lietuvos teatrų 
padėties, skauda širdį dėl vy
resniųjų aktorių komplikuoto 
likimo. Prisimenu, kaip mes 
anuomet Kaune juos gerbėme, 
godojome, gaudyte gaudydami 
jų kiekvieną žodį. Dabar jūs 
turite laisvę — kalbos, žodžio, 
idėjų. Tačiau nereikėtų užmigti 
ant laisvės pjedestalo, iškėlus 
vien jos šūkį, daryti, kas netin
kama, pyktis, bartis. Nesusigau- 
dantys žmonės mano, kad tai ir 
yra politika. O juk ne taip yra. 
Vėl sulipdyti paleistą šeimą 
reikia kantrybės, Tėvynę irgi 
nelengva kurti. Jūs pradedate 
nuo kapitalizmo, o ne nuo demo
kratijos. Pats savaime kapita
lizmas be demokratijos nieko 
gero dar neduoda ... Aš neži
nau, kaip jums geriau čia tvar
kytis ar gyventi. Aš matau žmo
nių tiek dar neprarasto dvasinio 
turto. Norėtųsi, kad jis nepra
žūtų. Čia juk daug gali padėti 
teatras, net nuo vakarietiškos 

PRANEŠIMAS
“Talkos” valdyba nutarė paskirti universitetuose besi
mokantiems lietuviams studentams tris stipendijas, 
po $1.000 kiekvieną. Sąlygos stipendijai gauti:

a) tėvai turi būti “Talkos” kredito kooperatyvo nariai,
b) dalyvauja lietuvių jaunimo organizacijose ar kitoje 

lietuviškoje veikloje,
c) gauna iš universiteto patenkinamus mokslo pažymius.

Prašymus įteikti iki 1993 m. vasario 15 d. “Talkos” 
kredito kooperatyvo valdybai kartu su universiteto pasku
tinio semestro pažymiais. Stipendijų čekiai bus įteikti per 
metinį “Talkos” narių susirinkimą 1993 m. vasario mėnesį.

“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas

4įįįv Regina (Gina) 
Gregorian 
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

pseudokultūros apsaugodamas. 
Dabar jau ir pas jus labai vi
siems vien tas pinigas parūpo. 
Tik ir girdi — pinigas ir pinigas. 
Tarsi jis viskas gyvenime ...”

PLB VADŲ SUVAŽIAVIMAS
Naujojoje PLB valdybos būs

tinėje Vilniuje 1992 m. lapkričio 
21 d. įvyko kraštų valdybų pir
mininkų suvažiavimas, apėmęs 
Vakarų ir Rytų išeiviją. Vaka
ruose suorganizuota Pasaulio 
lietuvių bendruomenė po savo 
sparnu nori priglausti ir Rytuo
se įsteigtas ten gyvenančių lie
tuvių bendrijas. Vilniuj sušauk
tam suvažiavime jų atstovų lau
kė PLB valdybos pirm. B.. Nai
nys, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. P. Mickus, PLB 
atstovas Lietuvoje P. Lukoševi
čius, Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerijos ryšių su užsie
nio tautiečiais vadovas A. Anta
naitis. PLB kraštų valdybų tei
sėmis savo atstovus į suvažiavi
mą atsiuntė Latvijos, Ukrainos, 
Rusijos, Moldovos, Lenkijos, 
Maskvos, Murmansko ir Tašken
to lietuviai. Pasak “Tiesos” ko
respondentės Mildos Augulytės, 
pagrindinis suvažiavusiųjų dė
mesys teko Vakarų ir Rytų išei
vijos problemoms, bendradar
biavimo galimybėms, Lietuvos 
politikai užsienio lietuvių at
žvilgiu.

BENDROS VISŲ PASTANGOS
Vakarų ir Rytų lietuvius, tu

rinčius savitų problemų, jungia 
pagrindinis siekis — išsaugoti 
tautinę tapatybę nelietuviškoje 
aplinkoje, spręstinas bendro
mis pastangomis. Tad buvo nu
tarta nesiskaidyti ir visų užsie
nio lietuvių vienintele teisėta 
atstove laikyti PLB valdybą. 
Su ja Lietuvos vyriausybė tu
rės derinti savo politiką užsie
nio lietuvių reikalais. Suvažia
vime atsisakyta specialaus už
sienio lietuvių departamento 
prie Lietuvos vyriausybės, ren
kančio informacinę medžiagą 
apie ryšius su išeivija ir formuo
jančio vyriausybės politiką jos 
reikalais. Suvažiavimo dalyviai 
atmetė tokio departamento 
įsteigimą. Esą išeivijoje šį dar
bą atlieka sėkmingai veikianti 
Pasaulio lietuvių bendruome
nė, o Lietuvoje — kultūros ir 
švietimo ministerijos ryšių su 
užsienio tautiečiais taryba. Gal 
tik reikėtų sudaryti mišrią Lie
tuvos ir PLB valstybinę komisi
ją tarpusavio bendradarbiavi
mui. Šį klausimą turės spręsti 
naujoji Lietuvos vyriausybė. 
Lapkričio 18 d. PLB valdybos 
pirm. Bronių Nainį atsisveiki
nimo vizitui priėmė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis. PLB va
dovų suvažiavimui pasibaigus, 
Algirdas Brazauskas, laikinai 
einantis Lietuvos prezidento 
pareigas, pasiūlė PLB valdy
bai įjungti naujon savo vyriau- 
sybėn ministerį be portfelio 
išeivijos reikalams ir paprašė 
pasiūlyti kandidatą. PLB val
dyba, pasitarusi su KLB ir JAV 
LB valdybomis, šį pasiūlymą at
metė. Prezidento pareigas ei
nantis A. Brazauskas gruodžio 
7 d. telefonu buvo paprašytas 
šį klausimą atidėti ateičiai. 
Esą šiuo metu tokiam darbui pa
kanka PLB būstinės Vilniuje 
pareigūnų. v K f

Edmontono lietuviai rugsėjo 6 d. su kun. L. Bouchard po pamaldų Lietuvių namų koplyčioje. Antroje eilėje iš 
dešinės prie Kanados vėliavos - misijos reikalų vadovas ir Lietuvių namų ūkvedys TITAS UOGINTAS

Los Angeles, Calif.
JADVYGA BIELIAUSKIENĖ, 

“Sausio 13-sios brolijos” Lietu
voje pirmininkė, atvyksta į Los 
Angeles, sausio 17 dalyvaus LB 
Vakarų apygardos suvažiavime ir 
Sausio 13-sios įvykių Vilniuje 
minėjime. Ji yra drąsi kovotoja 
dėl Lietuvos laisvės. Būdama 
gimnazistė Palangoje, dalyvavo 
partizanų veikloje ir už tai baus
ta 25 metais kalėjimo. Po 8 metų 
buvo paleista. Antrą kartą tei
siama 1983, pasakė garsią apsigy
nimo kalbą. Dalį savo minčių iš
reiškė eilėmis, pvz. “O nelaimin
goji karta / Uždėjo tiesai grandi
nes / O melas išskleidė sparnus”.

Šiuo metu Bieliauskienė ener
gingai dalyvauja visuomeninėje 
ir karitatyvinėje veikloje. Jei 
kurios lietuvių bendruomenės 
norėtų pas save Bieliauskienę 
pakviesti, skubiai turi skambin
ti LB Vakarų apygardos Ameriko
je pirmininkei Angelei Nelsienei 
tel. (714) 526-3648.

ALBINAS VAIČIŪNAS, tauto 
tyrininkas ir žurnalistas, atvykęs 
iš Vilniaus 1992 m. lapkričio 29 d. 
Los Angeles mieste kalbėjo poeto 
Prano Lemberto 25 mirties meti
nių minėjime. Į Lietuvą svečias iš
vyko gruodžio 14 d.

DALIA JUDITA VABALIENĖ, 
Vilniaus universiteto docentė, 
renka medžiagą apie 1941 m. Gor
kio kalėjime kalintus ir teistus 
Lietuvos karininkus ir civilius. 
Jie buvo kaltinami dalyvavimu 
Lietuvių aktyvistų fronto Vilniu
je organizavime ir veikloje. Aš- 
tuoni karininkai, jų tarpe gen. 
štabo maj. Vytautas Bulvičius ir 
Vabalienės tėvas Įeit. Juozas Sa- 
dzevičius, buvo sušaudyti. Kas 
apie ten sušaudytus ar nuteistus 
asmenis turėtų žinių ir norėtų 
doc. Vabalienei talkinti, tepra- 
neša Juozui Kojeliui, 747 23rd 
Street, Santa Monica, CA 90402, 
USA. Kor.

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

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

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

Hamilton, Ontario
HAMILTONO AUŠROS VARTŲ 

parapijos choro ruoštos Kūčios 
gruodžio 22 d. praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Šiais metais 
į talką atėjo Danutė ir Bernardas 
Mačiai. Dalyvavo beveik visi cho
ristai su antromis pusėmis, iš viso 
apie 40 asmenų. Parapijos klebo
nas kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
padėkojo chorui, vadovei Darijai 
Deksnytei ir palaimo vaišių stalą. 
Renginiui vadovavo choro pirmi
ninkas J. Krištolaitis.

AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 
vidurnaktį prieš Bernelių Mišias 
buvo kalėdinių giesmių koncer
tas. Programą paruošė choro va
dovė Darija Deksnytė, chorui pa
gelbėjo sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė, sesutės smuikinin
kės Balytaitės. Mūsų šventovė se
niai nebuvo turėjusi tokio gra
žaus giesmių koncerto. J.K.

HAMILTONO VYSK. M. VALAN
ČIAUS mokyklos metinis Kalėdų 
eglutės pasirodymas įvyko gruo
džio 13 d. Šiais metais buvo suvai
dintas muzikinis vaidinimas, kurį 
sukūrė Rasa Poškočiumienė. Ruo
šiant šį vaidinimą, daug darbo 
įdėjo mokyklos vedėja O. Stanevi
čiūtė, mokytojos bei mokytojai R. 
Kamaitytė, L. Mačytė, M. Stanevi
čius, S. Bakšys, tėvų komitetas, 
dainų mokytojos I. Čerškuvienė, 
R. Valaitienė. Po pasirodymo visi 
vaišinosi skaniais pyragais, kva
pia kava. Dėkojame visiems atėju
siems ir dalyvavusiems “pasakų 
šalyje”. G. Liaukienė

LIETUVOS VAIKŲ PAGALBAI 
aukojo: a.a. Birutės Stonkienės at
minimui: $25-J. Otto; $15-1. L. Ul-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A T A » lietuvių kredito 

± zVJL/IVztL 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 UZ:
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%

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

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

Nuotr. P. Vaitkūno

binai; a.a. Barboros Latauskienės 
atminimui: $25-J. Otto, I. L. Ulbi- 
nai, O. J. Kirvaičiai, M. F. Gudins- 
kai, P. Zeliznak; $20 - T. J. Andriu
kaičiai, D. M. Jonikai, Br. Perkaus- 
kienė, S. M. Panavai, VI. U. Beniu- 
šiai, M. G. Skorupskai, A. M. Pus- 
dešriai, M. Mortorella, G. B. Čiži
kai, V. S. Kulnatickai; $10-G. Rep
šienė, E. Bubnys, Gr. J. Kažemėkai; 
a.a. Apolinaro Skaisčio, mirusio 
Lietuvoje, atminimui: $50 - A. J. 
Asmenavičiai; $20-A. P. Armonai,
E. A. Kybartai, A. A. Pilipavičiai, 
L. P. Sakalai, D. M. Jonikai; $10-A. 
Čerškienė; a.a. Elzbietos Tiknie- 
nės atminimui: $20 - V. J. Naru- 
šiai; a.a. W. M. Frayne atminimui: 
$10 - M. F. Gudinskai, E. Gudins- 
kienė; organizacijai aukojo: $100- 
Stasys Vaitkus; $10 - E. Gužienė; 
vietoj kalėdinių sveikinimų: $50 -
F. A. Povilauskai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams. Lietuvos vaikų

pagalba Hamiltone

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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).

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

JA Valstybės
Lietuvos kunigaikštienės Bi

rutės draugija yra pasižymėjusi 
su labdara susieta veikla. Tos 
veiklos trisdešimtpenkmetį 1992 
m. lapkričio 1 d. paminėjo biru- 
tiečių Los Angeles skyrius. Jo 
narės po sukakčiai skirtų Mišių 
su rėmėjais susirinko Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje. 
Įvadinį žodį, pakviestas pirm. 
Danguolės Navickienės, tarė 
Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Išsamų bi- 
rutiečių nuveiktų darbų prane
šimą padarė valdybos narė Alfa 
Pažiūrienė. Skyriaus birutie- 
tes sveikino Los Angeles lietu
vių radijo klubo pirm. Vytautas 
Šeštokas. Pirm. D. Navickienė, 
neseniai viešėjusi Lietuvoje, 
pranešė, kad ir šio renginio pel
nas su gautomis aukomis skiria
mas Lietuvos vaikams. Aukų ka
ruselę pradėjo Juozo Daumanto 
vardo Los Angeles šaulių rink
tinės pirm. Juozas Pažėra, pa
sveikinęs birutietes ir įteikęs 
tūkstančio dolerių čekį. Iš viso 
aukų buvo surinkta 2.155 dole
riai. Meninę programos dalį at
liko sol. Janina Čekanauskienė 
su pianiste Raimonda Apeikyte.

Šv. Jurgio parapija Filadel
fijoje veiklos devyniasdešimt
metį atšventė 1992 m. spalio 25 
d. Iškilmingas Mišias koncele- 
bravo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, klebonas kun. Juozas An- 
derlonis, STD, ir Šv. Andriaus pa
rapijos administratorius kun. 
Tomas Burkauskas, OSP. Lietu
viškai giedojo parapijos cho
ras, angliškai - visi pamaldų 
dalyviai. Mat oficialiai lietu
viška laikomą Šv. Jurgio parapi
ją dabar jau sudaro ankstesnės 
lietuvių ateivių kartos vaikai 
ir vaikaičiai. Tik retas parapi
jietis tebekalba lietuviškai. 
Kun. J. Anderlonis, STD, paskir
tas Šv. Jurgio parapijos dešim
tuoju klebonu 1982 m., yra gi
męs Filadelfijoje 1944 m., kur 
tebegyvena jo tėvas, brolis bei 
kiti artimieji. Jis yra gavęs teo
logijos doktoratą Gregoriaus 
universitete Romoje 1987 m. ir 
yra Lietuvos vyčių centro val
dybos dvasios vadas. Klebono 
kun. dr. J. Anderlonio, STD, pa
stangų dėka buvo atnaujinti Šv. 
Jurgio parapijos pastatai ir 
šventovė, sutvarkyti varpai. Su
kakčiai skirtose Mišiose pa
mokslą sakė kun. T. Burkauskas, 
OSP. Parapijiečiams angliškai 
ir lietuviškai už paramą para
pijai ir pagalbą Lietuvai padė
kojo vysk. P. Baltakis, OFM. 
Šventė baigta pokyliu Dugano 
restorane.

Australija
Savaitraščio “Mūsų pastogė” 

metinį spaudos balių Sidnyje 
1992 m. spalio 11 d. pakeitė Lie
tuvių namuose surengta kultūri
nė popietė. Ją įvadiniu žodžiu 
pradėjo ALB spaudos sąjungos 
valdybos pirm. Vytautas Pata
šius, padėkojęs susirinkusiems 
“MP” rėmėjams, programai va
dovauti pakvietęs Vytenį Šlio
gerį. Ilgoką biografinę pasaką 
apie patyrusį kastuvą skaitė poe
tas Juozas Almis Jūragis, nese
niai atšventęs deimantinę am
žiaus sukaktį. Humoristinės poe
mos autoriui, atvykusiam Aust
ralijon, teko su kastuvu rankose 
įsijungti Warragambos tvenkinio 
statybon. Dabar iš to tvenkinio 
vandenį geria Sidnio didmiesčio 
gyventojai. Liaudies dainų prog
ramą atliko Sidnio “Sutartinė”. 
Aktualiomis Sidnio lietuvių gy
venimo temomis popietės daly
vius juokino “Linksmieji bro
liai” Edvardas Lašaitis, Vytau
tas Stasiūnaitis ir Petras Viržin-

Siuntinių 4 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 (13'A” x 1374” x 10 74”) už 50 centų. 
2.4 kub. pėdos (19” x 13” x 17”) už $1.00.

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

U. P. S. (United Parcel Service).
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Genė/Vytas Kairys 
517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, 
Ont. L8E 5A6.
Tel. (416) 643-3334 
FAX (416)643-8980. 

Danutė/Bernardas
Mačys,

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

tas. “MP” red. Bronius Žalys, ra
šantis ir eilėraščius, eiliuotu kū
riniu aptarė redakcijos proble
mas. Popietė baigta loterijos 
laimikių traukimu ir jų įteikimu 
laimėtojams.

Britanija
Londono lietuvė Ona Ruzgienė, 

Šv. Kazimiero parapijos ilga
metė narė ir choristė, gyvenusi 
Suttono priemiestyje, grįžo Lie
tuvon 1992 m. lapkričio 16 d. Ant
rosios jaunystės dienas ji nuta
rė praleisti Kaune pas sūnų ir 
ten sutikti gyvenimo saulėlydį.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą Mančesterio lietuvių 
klube 1992 m. lapkričio 21 d. su
rengė vietiniai ramovėnai. Mi
nėjimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
jų pirm. K. Murauskas. Šventės 
proga ramovėnus bei kitus buvu
sius Lietuvos karius sveikino 
DBLS centro valdybos pirm. J. 
Alkis, atvykęs iš Londono. Jis 
apgailestavo, kad dėl kitų įsi
pareigojimų minėjiman nega
lėjo atvykti Lietuvos ambasa
dos patarėjas dr. A. Nesavas. 
Trumpą žodį tarė ir prof. J. Amb- 
rukaitis, svečias iš Lietuvos, va
dovaujantis aštuonių pedagogų 
grupei, gilinančiai studijas 
Mančesterio universitete. Ka
riuomenės šventei skirtą pa
skaitą skaitė iš Boltono atvykęs 
visuomenininkas Henrikas Vai
neikis. Eilėraščiais programon 
įsijungė V. Bernatavičius ir A. 
Jakimavičius. Oficialioji dalis 
baigta visų sugiedotu Lietuvos 
himnu.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos mokslei

vių konkursinį kulinarijos vaka
rą 1992 m. rugsėjo 12 d. surengė 
XHA užsieniečių klasės moks
leiviai ir moksleivės, vadovau
jami kauniečių Aistės Tereckai- 
tės ir Gabrielės Žemaitytės. Savo 
kulinarinius sugebėjimus rodė 
pora tos klasės vaikinų ir mergi
nos iš šešių pasaulio valstybių 
- Vokietijos, Lietuvos, JAV, Ka
nados, Brazilijos ir Urugvajaus. 
Vertintojų komisiją sudarė: 
gimnazijos virėja Lena Kuzmins- 
kienė ir mokytoja Marija Šmitie
nė - vietinės atstovės, mokslei
vis Žalgiris Almenas iš JAV) ir 
tėvų atstovas Arvydas Kamins
kas iš Vilniaus. Pirmąją premi
ją už iškeptą tortą laimėjo Ža
neta Šneiderytė ir Gitą Barkaus- 
kaitė iš Vokietijos, antrąją - Ka
nados lietuvaitė Monika Gylytė 
už obuolių pyragą (apple pie). 
Trečioji premija buvo paskirta 
moksleivėms iš Lietuvos Gab
rielei Babravičiūtei ir Ramunei 
Čiukšytei už žagarėlius, Pietų 
Amerikos lietuvaitėms - už pyra
gaičius su mėsa.

Lenkija
Suvalkų trikampio lietuviai 

1992 m. rugpjūčio 15-23 d.d. su
silaukė gražaus būrelio netikė
tų svečių iš Vilniaus. Juos ap
lankė Vilniaus pedagoginio uni
versiteto geografijos katedros 
dėstytojai ir studentai, vado
vaujami geografijos prof. Algir
do Stanaičio. Jie atvyko atlikti 
kraštotyrinės praktikos, susie
tos su geografinių duomenų rin
kimu. Praktinės ekspedicijos 
metu buvo sutelkta daug ver
tingų duomenų apie šio kraš
to lietuvių praeities ir dabar
ties gyvenimą. Svečius iš Vil
niaus globojo Marija Kardaus- 
kienė, ūkininkų šeimos - Ane
lės ir Algimanto Petruškevičių 
Burbiškėse, Aldonos ir Česlo
vo Vaicekauskų Vilkapėdžiuose, 
Danutės ir Vitalio Sidarių Kle
vuose, Anelės ir Jono Milončių 
Navininkuose.

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



Dvasinio susikaupimo diena Klivlande, kuriai vadovavo pasaulietis, chariz
matinio sąjūdžio veikėjas VINCAS KOLYČIUIS iš Toronto. Iš kairės (agapės 
metu): DŽIUGAS ir DALIA STANIŠKIAI. VINCAS KOLYČIUS, kun. G. 
KIJAUSKAS, SJ, M. BALYS ir seselė iš Brazilijos Nuotr. V. Bacevičiaus

Pranešimas iš Venezuelos

Lietuvos ambasados darbai
JULIUS VAISIŪNAS

AfA 
SOFIJAI VINSKIENEI

mirus,
seserį KRISTINĄ ŽUTAUTIENĘ ir jos visą šeimą, 
vyrą ANTANĄ, dukterį RŪTĄ su šeima bei jų arti
muosius giliai užjaučiame -

A. Pr. Augaičiai 
N. Balčiūnienė 
V. Kecorienė 
J. V. Plečkaičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS

AfA
ALBINA LAPĖNIENĖ

mirė 1992 m. lapkričio 25 d. Tillsonburgo ligoninėje 
(Tillsonburg District Memorial Hospital)

Velionė gimė 1919 m. sausio 5 d. Lietuvoje. Į Kanadą 
atvyko 1951 m. su vyru Antanu ir įsikūrė Straffordville vie
tovėje, o 1966 m. apsigyveno Tillsonburge. Buvo veikli Šv. 
Kazimiero parapijos narė Delhi miestelyje. Priklausė parapi
jos chorui ir katalikių moterų draugijai. Liūdesyje paliko vyrą 
Antaną, dukterį Jeanie Miller-Johnson su žentu Tim ir vaikai
čius - Jamin ir Taylor, Vankuveryje, BC. Taip pat liko sūnė
nas Justin Kirvelaitis su žmona Vai ir dviem vaikais Čikagoje.

Velionė buvo pašarvota laidotuvių namuose -Verhoeve 
Funeral Home, 262 Broadway St., Tillsonburg, Ont. Palaidota 
iš Šv. Kazimiero šventovės Tillsonburgo kapinėse. Gedulines 
Mišias ir laidotuvių apeigas atliko kun. L. Kemėšis,„

Verhoeve Funeral Home (laidotuvių namai) Long Point 
Region Memorial Forest (Backus Conservation Area) drausti
nyje velionės atminimui pasodins medelį.

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

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 

SIUNTINIAI LAIVU
95 c už kg plius $10 už patarnavimą

43 Q b už sv plius $10 už patarnavimą 

SIUNTINIAI LĖKTUVU
$4.50 už kg plius $10 už patarnavimą 

$2.04 už sv plius $10 už patarnavimą 

Mes siunčiame naujus ir » IETĮ fl/ZI 
vartotus automobilius į LlC f w InAj. 
Garantuotas patarnavimas ■ Nemokamas paėmimas 

iš namų - greitas pristatymas.
Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 

Kanadoje tik per

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

1992 m. spalio 31 d. Lietuvos 
ambasadorius dr. Vytautas- 
Antanas Dambrava raštu su
kvietė iš visos Venezuelos 
per 30 tautiečių dalyvauti 
pasitarimų posėdyje. Vertin
damas dalyvių šeimų lietuviš
ką dvasią, tautinį susiprati
mą bei atliktą darbą tautos 
gerovei sunkiais kovos ir lau
kimo metais, ambasadorius 
oficialiai kvietė kiekvieną 
parinktą asmenį būti nuolati
niu Lietuvos respublikos am
basados bendradarbiu. Posė
džiai vyko ištaigingame Kari
ninkų ramovės (Circulo Mili- 
tar) salone “Los Medanos”, 
kuriame ambasadorius supa
žindino dalyvius su darbų 
planu.

Posėdžiai, prasidėję Vinco 
Barono invokacija, Tautos 
himnu ir Lietuvos kovotojų 
bei kankinių pagerbimu, tru
ko šešias valandas. Buvo pa
liesta galbūt apie trisdešimt 
atskirų temų, atkreipiant spe
cialų dėmesį į tuos projektus, 
į kurių vykdymą bendradar
biai gali aktyviai įsijungti ir 
juos padėti vykdyti.

Ambasadoriaus pranešimas
Ambasadorius pažymėjo, 

kad pagrindiniai darbo tiks
lai įžanginiame diplomatinio 
darbo tarpsnyje yra “savaime 
suprantami”. Pirmiausia, veik
ti Venezuelos ir P. Amerikos 
vyriausybes, parlamentus ir 
institucijas bei viešąją opi
niją, kad Rusijos vyriausybė 
nedelsdama išvestų buvusios 
Sovietų Sąjungos stipriai gink
luotus karinius dalinius iš 
Lietuvos teritorijos.

Ambasadorius gavo buv. 
prezidento Herrera Campins 
(buv. krikščionių demokratų 
internacionalo generalinio 
sekretoriaus), kongreso at
stovų rūmų nuolatinės krašto 
apsaugos komisijos pirminin
ko dr. Jose Rodriguez Iturbe 
pareiškimus, palaikančius Lie
tuvos poziciją. 1992. XI atsto
vų rūmų užsienio komisija 
priėmė ambasadoriaus pasiū
lytą rezoliucijos projektą, ati
tinkantį JT rezoliucijai, ku
ria smerkiama Rusijos vyriau
sybė dėl buv. SSSR karinių 
dalinių laikymo Baltijos 
valstybėse. Ši rezoliucija 
buvo perduota atstovų rū
mams, o gruodžio mėnesį buvo 
pateikta balsuoti “Andų par
lamentui”, kurį sudaro Vene
zuelos, Kolumbijos, Ekvadoro, 
Bolivijos ir Peru parlamen
tarai.

Ambasada yra nuolatinia
me kontakte su Lietuvos misi
ja prie Jugtinių Tautų. Visą 
laiką sistemingai veikiama 
per spaudą, radiją ir televi
ziją, o svarbi medžiaga per
siunčiama ir į kitus P. Ame
rikos kraštus.

Ekonominiai reikalai
Didelį dėmesį Lietuvos am

basada skiria ekonominiams- 
prekybiniams santykiams. Am
basadorius sakė, jog konsul
tacijos Vilniuje aiškiai paro
dė, kad suradimas rinkų, su
darymas sąlygų pirkti naftai, 
cukrui ir kitiems produktams 
turi gyvybinės svarbos tautai 
ir krašto ekonomijai.

Ambasados štabo narys inž. 
Antanas Baronas priminė 1992 
m. balandžio 3-12 d.d. Valen- 
cijoje įvykusią tarptautinę 
prekybos mugę, kurioje pirmą 
kartą sėkmingai dalyvavo Lie
tuva, o Venezuelos lietuviai 
sudėjo lėšas apmokėti produk
tams ir jų persiuntimui lėk
tuvu. Mugė pasitarnavo kaip 
galimybių rodiklis komerci
niam tarpusavio bendradar
biavimui. Rezultatai buvo 
džiuginantys. Lietuvos gami
niai: alkoholiniai gėrimai, 
lino medžiagos, porcelanas, 
kristalas, elektros skaitliu
kai, grąžtai turi paklausą, ir 
šių gaminių pardavimas turė
tų būti masinio pobūdžio.

Ryšiai su Lietuva
Vilniuje lankęsi ambasados 

darbuotojai (inžinieriai An
tanas Šulcas ir Antanas Baro
nas) turėjo pasitarimus su 
įvairiomis Lietuvos įmonėmis: 
medžiagų (Kaune ir Panevėžy), 
stiklo (Vilniuje). Didelį įspū
dį padaręs elektros skaitliu
kų fabrikas, nes jų darbo ir 
prekybos metodai prilygsta 
Vakarų standartams, nors es
mėje jos tebėra valdinės fir
mos. Kelios valstybinės įmo

nės turi stiprų ryšį su valdi
niais bankais (dažnai tie ban
kai yra net įmonių akcininkai), 
tačiau savo veiklą riboja griež
tomis, nelanksčiomis taisyklė
mis prekyboje, ypač muitų at
siskaityme. Privačių bendro
vių prekiavimas yra laisvas, 
išskyrus leidimus, reikalin
gus prekių eksportui.

Didelis sunkumas su Lie
tuva yra transporto kainos ir 
komunikacija. Ligi šiol pa
siųsti faksą iš Venezuelos ir 
eilės kitų P. Amerikos kraštų 
į Rytų Europą nėra įmanoma. 
Telefonu susiskambinti taip 
pat sunku, paštu pasitikėti 
negalima. Moderniame amžiu
je privalu turėti gerą ir pigų 
būdą greitam dokumentų per
siuntimui. Visa tai yra dau
giausia ne dėl technologijos 
trūkumų, o dėl vyriausybių 
apsileidimo. Ambasada krei
pėsi į transporto ir komuni
kacijos ministeriją su kon
krečiais pasiūlymais šioms 
problemoms spręsti.

Ambasadorius painformavo, 
kad 1992 m. Venezuelos preky
bininkai organizuoja Lietu
voje komercinę mugę. Norima 
vietoje toliau plėsti prekybi
nius ryšius ir konkretizuoti 
projektus. Dėl šios mugės jau 
yra susitarta su Lietuvos pa
rodų centru “LITEXP0”, kurio 
direktorius Tarvydas bend
radarbiauja su ambasada.

Bendrovės
Inž. Antanas Baronas supa

žindino su Venezuelos lietu
vių organizuojama prekybos 
akcine bendrove, pateikda
mas statuto projektą, kuris 
bus svarstomas atskirai su
šauktame akcininkų susirin
kime.

Ambasadorius pranešė, kad 
šiuo metu vyksta intensyvūs 
pasitarimai su “Lagoven” 
bendrove ir privačiomis naf
tos atstovybėmis dėl Lietu
vos aprūpinimo naftos žalia
va. Tai daroma, atsiliepiant 
į Lietuvos vyriausybės, ypač 
energetikos ir užsienio eko
nominių ryšių ministerijų, 
prašymus. —Vykstančios dery-

Išeivija didžiųjų uždavinių...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tam. Dėl to įsteigėm būstinę 
Vilniuje, kuri padės tą pažin
tį plėsti, taip pat ta būstinė 
Vilniuje atliks ir kitus užda
vinius.

— Koks yra Jūsų ir Jūsų va
dovaujamos PLB valdybos po
žiūris dėl Brazausko siūlomos 
ministerijos ryšiams su išei
vija palaikyti?

— Aš iš tikrųjų nežinau, ar 
laikinai einantis dabar Lietu
vos prezidento pareigas Algir
das Brazauskas, siūlydamas 
tą ministeriją, žinojo, kiek 
jau mes ta kryptimi esam nuė
ję. PLB seimo nutarimas yra 
reikalauti ar prašyti, ar ki
taip įtaigoti Lietuvos valdžią 
turėti išeivijai vieną atstovą 
seime įrašytą į konstituciją, 
kuris tenai būdamas galėtų 
daugiau ar mažiau atstovauti 
išeivijai ir ginti jos reikalus. 
Aš nežinau, ar A. Brazauskui 
buvo tai žinoma. Kitas dalykas: 
nežinau, ar A. Brazauskui 
buvo iš tikrųjų žinoma, kad 
Kultūros ir švietimo ministeri
jos rėmuose jau veikia ryšiams 
su išeivija įstaiga, ir mes no
rėjom tik tą įstaigą sustiprinti 
bei pakelti iki viceministerio 
lygio. Taip pat kažin ar A. Bra
zauskui buvo žinomi ir mūsų 
PLB atstovo Lietuvoje, ir būsti- 
nės-įstaigos tikslai? Galbūt 
jis tokį dalyką siūlė nesusipa
žinęs, kad daugiau ar mažiau 
gal jau tos funkcijos yra atlie
kamos. Mes tą A. Brazausko pa
siūlymą priimam dėmesin, jį 
svarstom, laikom jį rimtu pa
siūlymu. Tačiau mums labai 
svarbu, kad tas A. Brazausko 
pasiūlymas nebūtų koks nors 
grynai politinis ėjimas kaip 
nors suskaldyti išeiviją ar ją 
patraukti į savo pusę nuo Są
jūdžio, kurį išeivija visą laiką 
rėmė. Tai mums svarbu išsiaiš
kinti, ir mes atitinkamai į tai 
reaguosim.

— Kokius uždavinius atlieka 
PLB įstaiga Vilniuje ir ar jos 
darbas nesikryžiuos su siūlo
ma ministerija ryšiams su iš
eivija palaikyti?

— Pirmas dalykas - tai mes 
pajutome pradėję daugiau san
tykiauti, kad vieni su kitais 
per mažai pažįstami. Tas san- 

bos ir dėl vienos Lietuvos 
cukraus perdirbimo bendro
vės aprūpinimo cukraus ža
liavomis. EI Salvadoras no
rįs dalyvauti šiame projekte. 
Derybos yra sudėtingos, bet 
jos vyksta palankioje dva
sioje.

Ambasadorius suminėjo ir 
vieną jungtinį projektą su Lat
vija (Caracas mieste jau vei
kia Latvijos garbės generali
nis konsulatas): 1993 m. drau
ge organizuojamas eksporto, 
importo ir investavimo foru
mas, kuriame dalyvaus Lie
tuvos ir Latvijos specialistai 
bei Venezuelos institucijos.

Kultūriniai reikalai
Nemažai laiko buvo skirta 

aptarti tarp Lietuvos ir Vene
zuelos 1992 m. rugsėjo 16 d. 
pasirašytos kultūrinio bend
radarbiavimo sutarties pro
gramai. Abi šalys nutarė vyk
dyti kultūrinį pasikeitimą ir 
plėsti bendradarbiavimą per 
muziką, meną, teatrą, litera
tūrą, komunikaciją, kultūri
nių ir meno vertybių išsaugo
jimą ir kultūros skleidimą. 
Yra būtina P. Ameriką supa
žindinti su Lietuvos kultūros 
vertybėmis.

Venezuela jau yra paprašiu
si Lietuvą parūpinti muzikus- 
instrumentalistus vesti spe
cializacijos kurso klasėms, 
o taip pat specialistus voka
liniam ir repertuariniam pa
siruošimui bei baleto moky
tojus. Lietuvai šiuo metu tai 
ekonomiškai palankus projek
tas. 1992 m. gruodžio 1-3 d.d. 
Vilniuje lankėsi Venezuelos 
kultūros tarybos delegacija. 
Venezuelos užsienio reikalų 
ministerija pastebėjo, kad 
Lietuvos ambasadoriaus ves
tų derybų dėka plati sutarties 
programa buvo pasirašyta re
kordiniu greičiu.

Lietuvos ambasada steng
sis padėti įdarbinti terminuo
tomis sutartimis Venezueloje 
darbo neturinčius lietuvius. 
Respublikinės darbo biržos 
duomenimis, esama arti 10,000 
bedarbių. O Venezuela! reika
lingi: vairuotojai, sanitarijos 
technikai, šaltkalviai, elekt
rikai, statybininkai, krovėjai 
ir kiti. Lietuva atrankinės emi
gracijos minties atsisako.

tykiavimas pasidaro sunkus, 
kai yra maždaug 6000 kilomet
rų ar mylių atstumas. Be to, 
mums rūpi išeivijos pilietybės 
klausimai, turto grąžinimo 
klausimai, turto įsigijimo klau
simai ir ta savotiška pagalba 
Lietuvai. Kai mes siunčiame 
kokią nors pagalbą Lietuvai, 
iš tikrųjų nežinome, ar ta pa
galba patenka ten, kur ji siun
čiama. Tai tos įstaigos užda
vinys ir bus kaip tiktai arti
mesnis ryšys, padėt išspręsti 
atskiriem išeivijos žmonėm sa
vo asmeninius reikalus, taip 
pat galbūt pasitikrinti, kaip 
yra paskirstomos tos dovanos 
ir kaip geriau vieni su kitais 
susipažinti bei atlikti bend
rus darbus. Pvz. 1994 m. ren
giama Lietuvoje dainų šventė, 
kur bus ir tautinių šokių pro
grama. Išeivija yra pakviesta 
kartu organizuoti ir dirbti. 
Mes esame per toli. Manome, 
kad toks specifinis uždavinys 
per tą įstaigą bus galima ge
riau atlikti. Mums svarbu į tą 
įstaigą gauti profesionalių tar
nautojų, nes ateis į tą įstaigą 
žmonės iš P. Amerikos, Austra
lijos, Sibiro su visokiais spe
cifiniais reikalais. O mes, 
bendradarbiaudami Pasaulio 
lietuvių bendruomenėje, pa
žįstame tuos žmones. Tai mes 
geriau galėsime juos supras
ti, jų problemas atitinkamai 
paaiškinti Lietuvos valdžioms 
ir atitinkamus Lietuvos val
džių siūlymus ar kokius pa
tvarkymus galėsime tiksliau 
ir gal teisingiau perduot tom 
kitų kraštų bendruomenėm ar
ba lietuviam.

— Kaip PLB valdyba pasiruo
šusi kovoti su didžiausiu išei
vijos priešu - asimiliacija ?

— Priemonės gali būti lygiai 
tokios pat: mes skatinsime, 
kad būtų mokoma visur lietu
vių kalba, kiek tai galima, nes 
tai lietuvybės išlaikymo pa
grindas. Kad būtų ne slopina
ma, o gaivinama visur kultūri
nė veikla. Prašysim iš Lietuvos 
pagalbos, ypač P. Amerikai, 
lietuvių kalbos mokytojų arba 
kitokių priemonių. Vėl bandy
sim Lietuvą įtikinti, kad mum 
reikalinga ir mūsų spauda, 
mūsų leidiniai, mūsų ansamb
liai, vienetai. Prašysim, kad
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Baizeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje vykdomasis direktorius 
VALENTINAS RAMONIS supažindina spaudos atstovus su STEPONO 
DARIAUS archyvine medžiaga 1992.IX.26 Nuotr. J. Tamulaičio

SKAITYTOJAI PASISAKO
DARIAUS ARCHYVAS

1992 m. lapkričio 24 d. “TŽ” kul
tūrinės veiklos skyriuje korespon
dentas aprašo Baizeko lietuvių 
kultūros muziejuje “atrastą” Ste
pono Dariaus archyvą. Jis mini, 
kad visas archyvas, kuris susideda 
iš apie 3000 daiktų, sudėtas į me
dinę metalu apkaustytą dėžutę. 
Tai ne dėžutė, o 31x17x13 colių 
skrynia, tokia, kokias tais laikais 
žmonės pasiimdavo plaukdami lai
vu per vandenyną. Ją Darius tik
riausiai atsivežė 1927 m. iš Lie
tuvos.

Rašoma: “Dėžutę su S. Dariaus 
archyvu (Dariaus sesuo K Stulpi
nienė) atidavė Baizeko muziejui, 
kur ši svarbi dovana dingo tarp 
kitos archyvinės medžiagos ir bu
vo užmiršta keliolika metų”. Tai 
netiesa.

Dariaus sesuo K. Stulpinienė, 
tuo metu gyvenusi Čikagoje, pa
dovanojo brolio archyvą Baizeko 
muziejui 1970 m. Stulpinai ir Bal- 
zekai buvo geri pažįstami nuo la
bai seniai. Archyvas buvo pas Stul
pinus nuo pat Dariaus mirties. 
Vienintelis, šį archyvą matęs po 
Dariaus mirties, buvo Petras Jur- 
gėla, kuris tarp 1934-1935 m. ra
šė ir 1935 m. išleido knygą “Spar
nuoti lietuviai”. Po to archyvas 
buvo užrakintas ir niekas apie jį 
nežinojo. Padovanodama archyvą 
Baizeko muziejui, Stulpinienė 
prašė, kad archyvas nebūtų vie
šai rodomas iki 60 metų nuo Da
riaus mirties. Muziejus 1987 m. 
gavo dovanų dėžę, kuri dovano
tojo pageidavimu negali būti ati
daryta iki 1994 m. Kiek supran
tu, dėžėje medžiaga apie parti
zanus, laisvės kovotojus ar pan. 
Dariaus archyvas buvo atidary
tas 1992 m., bet buvo nutarta jo 
nerodyti, nes turėjo būti sukata
loguotas ir sutvarkytas, o be to, 
60 metų sukanka tik 1993 m. Bus 
proga jį parodyti per šias svar
bias metines, ir Stulpinienės pra
šymas bus išpildytas.

Valentinas Ramonis
Red. pastaba. Dėkojame už pa

aiškinimą bei patikslinimą. Ruo
šiant minėtą “TŽ” kronikinę infor
maciją, buvo naudotasi: “Lietuvių 
balsu”, čikagiškiu laikraščiu, 
1992.X.15 laida, ir “Lietuvos ryto” 
1992.X.15 laida. Iš ten ir minėti 
netikslumai.
PAMINKLAS DARIUI IR GIRĖNUI

Bronė Palilionienė neseniai yra 
gavusi laišką iš Lietuvos kultū
ros fondo (LKF) Kauno tarybos na
rio Jono Balčiūno, priklausančio 
komitetui, kuris rūpinasi pamink
lo statymu Dariaus-Girėno skry
džiui prieš 60 metų per Atlantą 
paminėti. Laiške J. Balčiūnas gra
žiai prisimena savo viešnagę To-

padėtų mum tuos vienetus stip
rinti savo profesionalais, va
dovais, kad juos padėtų mum 
atvesti į sceną, o ne kokiu nors 
būdu bandytų nuvyti juos nuo 
scenos.

— Kaip vertinate “Tėviškės 
žiburius” kaip PLB pirminin
kas ir kaip žurnalo “Pasaulio 
lietuvis” redaktorius?

— Nenorėčiau gretint su ki
tais, bet “Tėviškės žiburiai” 
yra rimtas, labai geras, išsa
mus, informuojantis, iš viso 
aukštos kokybės savaitraštis. 
“TŽ” labai mėgstu, nes ten ran
du labai įdomios informaci
jos. Ne tiktai informacijos, 
bet ir neblogų analizių, taip 
pat komentarų. Ir aplamai ger
biu “TŽ”, išlaikančius grynai 
tokią partiškai ir politiškai 
visiškai neutralią lietuvišką 
liniją. Man rodosi, kad “TŽ” 
ją labai gerai išlaiko ir už tai 
jie turi būti pagirti. 

ronte ir praneša,- kad 1992 m. lap
kričio 18 d. pašventintas kertinis 
akmuo paminklui, kad LKF Kauno 
tarybai teko rūpintis lėšų telkimu. 
Šitam vajui nebuvę abejingi nė iš
eivijos lietuviai, nurodo “Lietu
vių balso” redaktorių E. Jasiūną, 
paaukojusį tam reikalui $1000, - ir 
praneša, kad tūkstantinių auko
tojai bus įrašyti paminkle. Suma
nyta įsteigti Dariaus-Girėno fondą 
ir 1993 metus siūlyti pavadinti Da
riaus-Girėno metais. J. Balčiūnas 
taipgi laiške apibūdino nelengvą 
paminklo statymo darbą, į kurį 
įtraukta visa eilė specialistų. 
Aukų reikalams Lietuvos banko 
Kauno skyriuje yra atidaryta va
liutinė sąskaita nr. 121070448. S.

LIETUVA ATSIGAUS
Esu švietimo darbuotojas, moky

tojas. Per visą sovietmetį neteko 
nei kojos užsienin iškelti, o per 
šiuos trejus laisvės metus man 
teko pabuvoti Anglijoje, Vokieti
joje ir Olandijoje, savo akimis 
pamatyti ir suprasti tą didelį pro
pagandos melą, kuris mums buvo 
pumpuojamas 50 metų! Tik aklas 
galėjo nematyti ir nesuprasti, kur 
nori mus išvesti p. Landsbergis 
ir Sąjūdis, tačiau, deja, deja, mūsų 
kaimo žmoneliai, fabrikų darbi
ninkai ir net dalis inteligentų la
bai greitai išsigando pirmųjų eko
nominių sunkumų ir vėl puolė į se
nųjų glėbį.

Bet gyvenimas nestovi vietoje - 
V. Landsbergio nužymėtos “gaire
lės” labai ryškios, ačiū Dievui, 
ir užsienio, ir vidaus politikoje. 
Sunku jas būtų pakeisti, kai para
gavome laisvės oro ir kvapo.

Ne visa Lietuva taip balsavo, 
ne visa Lietuva remia kairiuo
sius, todėl man atrodo, kad gyve
nimas labai greitai parodys vi
siems, kur tiesa, kur melas, ko 
mes esame verti. Tik savo pačių 
rankomis ir tik su Vakarų pagal
ba galima kurti ir statyti nepri
klausomą Lietuvą.

Mes to dalinai laukėme, kad to
kie rezultatai gali būti, nes eko
nomikoje Sąjūdis daug ko nepa
darė, bet ši keršto ir nepasiten
kinimo banga tiesiog apakino žmo
nes, o senos partinės tradicijos 
ir labai gera propaganda, glaudūs 
ryšiai vietose ir savivaldybėse 
padarė savo darbą.

Ar buvusi partija pasikeitusi, 
greitai pamatysime. Prezidentas 
S. Lozoraitis tikrai galėtų įnešti 
savo vaidmenį į dabartinę konfron
taciją, bet nemanau, kad dabar 
mūsų žmonės už jį balsuotų, labai 
jau greitai tie rinkimai paskelbti.

Tikėkimės, kad su Viešpaties pa
galba ir Jūsų parama Lietuva atsi
gaus ir prisikels, nes mes čia la
bai to norime, kartais ir patys to 
nesuprasdami. A. Dičpetris,

Lietuva

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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Svečiuose pas Narą
Ištrauka iš knygos “Naujųjų Metų istorija ”

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Dvi čikagiečią poros (dak
taras Paulius Morkūnas, jo 
žmona Stefa ir draudimo agen
tas Edvardas Gedvilą su savo 
žmona Vilija, buvusia šokėja) 
— atvyksta į Aspeno kalnus 
paslidinėti. Vyrai, besivano- 
dami saunos pirty, susipažįs
ta su Aspene gyvenančiu lie
tuviu Vincu Naru. Kadaise 
Naras buvo statybos darbinin
ku, bet savo darbštumo ir su
manumo dėka tapo turtingu 
statybininku. Naro žmona yra 
išvykusi šventėms pas tėvus į 
Vokietiją; jis užsikviečia lie
tuviškąjį būrį į puikius savo 
namus: sutikti Naująją Metą.

— Klausykit, klausykit! — 
sujuda Paulius. —Jau turi būti 
arti dvyliktos. Mes čia kalbam, 
juokaujam ir, ko gero, pražiop
sosim Naujuosius Metus. Mano 
tėviškėj net miegančius vai
kus pakeldavo: kad jie nepra
miegotų savo laimės.

— Ar Naujieji Metai atneša 
tik laimę? — pirmą kartą po 
susikirtimo su Edvardu pra
šneka Vilė. — Aš visados bi
jau, kai jie ateina ...

— Ko, ponia Vilija, ko? — 
pakyla Naras. — Tamstai Nau
jieji Metai gali atnešti tik lai
mės, tik džiaugsmo. Nereikia 
jų bijoti.

Jo balse tiek daug šilumos, 
kad Vilė nustebusi atsilošia 
į sofos atramą. Naras išske
čia rankas, tarsi jis pats da
lintų laimės ir džiaugsmo do

vanas. Tada, lyg susidrovėjęs, 
tyliai priduria:

— Aš niekad nebijau to, kas 
turi ateiti. O šie Naujieji Me
tai bus geri. Jie taip gražiai 
prasidėjo! Jūs atvažiavot pas 
mane...

Naras stabteli ir tuojau pat 
sakinį pataiso:

— Aš manau ... tamstos visi 
atvažiavot pas mane ... Ne
žinau, ar esu kada buvęs toks 
laimingas, kaip šį vakarą. Dai
navom, juokavom — viskas gra
žiai, viskas lietuviškai. Aš 
jaučiu, kad metai bus geri. La
bai geri.

Jis eina prie didžiulio HiFi 
aparato, įtaisyto sienos nišo
je, ir pradeda ieškoti stoties, 
skaičiuojančios paskutines se
nųjų metų minutes. Viena sto
tis plyšta nuo triukšmo ir eg
zaltuotai rykaujančio komen
tatoriaus balso, kita drebina- 
si “rock” muzikos ekstazėje, 
trečia ragina pirkti muilo mil
telius, kurie neturi nei “fos
fatų”, nei “enzimų”, nors nie
kas nežino, ką tas tikrai reiš
kia.

Naras beviltiškai skėsteli 
rankom.

— Gesinkit, pons Narai! — 
sako Stefa. — Aš jau nugirdau 
tikrą laiką. Liko vienuolika 
minučių, mano laikrodis visai 
tikslus. Na, brangieji, apmąs
tyki m prabėgusius metus.

Naras užgesina radiją ir va
landėlei visi nutyla. Šeiminin
kas grįžta nuo nišos ir susirū
pina šampanu: išima bonkas 
iš ledų kibirėlio, atsargiai 
apšluosto ir parankiau susi

stato stiklus. Jis darbuojasi 
tyliai, stengdamasis niekam 
nepatrukdyti minčių. Aišku, 
visi turi apie ką pagalvoti.

Pagaliau Naras pertraukia 
susimąsčiusių svečių tylą:

— Amerikonai viską daro 
per daug triukšmingai. Atsi
menu, Kaune generolas Na
gevičius kviesdavo visus, ku
rie neturi kur sutikti Naujų 
Metų, ateiti prie Vytauto Di
džiojo Muziejaus. Man labai 
patikdavo tas pakvietimas ... 
Vadinas, jeigu esi biednas, 
tu vis tiek dar gali, taip sakant, 
gražiai, iškilmingai...

— Atsimenu ir aš, — sako 
Edis. — Ar tu, Narai, kada nors 
esi ten buvęs?

— Kaipgi! Aš turėjau bičiulį, 
tokį Stasį Vasiliauską. Jis dir
bo prie kanalizacijos. Mudu, 
būdavo, kasmet traukiam prie 
Muziejaus. Viskas apšviesta, 
žmonių daug — laukiam Nage
vičiaus kalbos. Ateina inva
lidai, grodami savo maršą, nuo 
Nežinomo Kareivio kapo kyla 
dūmai... Aukuras ... Net dre
buliai eina per kūną. Taip gra
žu, taip iškilminga! Beržai ap
šerkšniję; pakeli galvą — Lais
vės statula laiko rankoj su
traukytą grandinę ... Tai kas, 
kad šaltis kanda per ploną 
paltelį — betgi esi laisvas! 
Stojosi Lietuva! Ir štai, sutin
ki Naujus Metus drauge su ge
nerolu Nagevičium!... Jis 
pašneka gražiai, visiems pa
linki sveikatos ir laimės. Kaip 
draugas su draugu. Sekam 
laikrodžio rodyklę ir, kai bokš
tas ima mušti dvyliktą, žmo
nės šaukia “Valio!”, sveikina
si. Spaudžiu ir aš ranką Sta
siui Vasiliauskui, spaudžiu ir 
kitiems, šalia stovintiems. 
Visi, taip sakant, tos pačios 
tautos. Tada užgiedam Himną. 
Plėšiam iš visos širdies, o 

bokšte vėliava plast, plast... 
Net girdisi, kai atsikvėpiam 
tarp posmų. Mes giedam, ir in
validų orkestras trenkia drau
ge su mumis. Jauti žmogus, 
kad sutikai Naujuosius Me
tus!

— Liko dvi minutės! — įspėja 
Stefa, žiūrėdama į laikrodį.
— Net baisu, kai stebi bėgan
tį laiką. Ir nesustos, ir nepa
lauks ...

— Taip, gražu buvo Kaune, — 
atsiliepia Edis.

— Ir nesvarbu, iš kur atva
žiavai, — tęsia Naras.

— Nori, ir eik prie Muzie
jaus. Aš nuo Skarulių, Stasys 
Vasiliauskas iš Linkuvos — 
jokio skirtumo.

— Toks buvo Kaunas! Ir no
rit, nenorit, — įsismagina Edis,
— o Kaunui visi likot skolingi. 
Deklamuokit persiplėšdami 
apie savo kaimus žaliuosius, 
o kaip išėjot į žmones? Ar ne 
pro Kauno vartus? Paulius 
vis man: aš kaimietis, aš kai
mietis! Ne, ponas! Nuo to lai
ko, kai Kaunas tave buvo įsū
nijęs, nesi jau grynas kaimie
tis.

— Gerai, gerai, — šypsosi 
Paulius. — Esu kilme kaimie
tis, augimu kaunietis ...

— Trisdešimt sekundžių! — 
Stefa iškelia ranką ir Naras 
pakyla atkimšti šampano.

Bet gal Stefos laikrodis bus 
vėlavęs, kad lauke staiga pa
sigirsta didžiausias poškėji
mas! Visi pribėga prie lango, 
Naras skubiai atitraukia už
uolaidą; nuo tolumoj stovin
čio namo pleška, į dangų lėk
dami, įvairiaspalviai fejer
verkai.

— Jau Nauji Metai, — su
šnabžda Vilė. —Jau Nauji Me
tai...

Į šalis prasiskleidusi užuo
laida juos palieka prieš stik
lą, už kurio atsiveria didžiu

lė naktis. Gili, tamsiai mėly
na, nubarstyta Colorado žvaigž
dėmis ... Tolumoj matosi mil
žiniškas “Snowmass”, nuo ku
rio viršūnės irgi šokinėja žė
rinčių liepsnų fejerverkai. 
Veltui Naras jį pavadino 
“Sniegužiu”. Jis buvo ir bus 
— “Snowmass” ... Jam visai 
nesvarbu, kad kažkas jį pa
šaukė kitu vardu — su meile.

“Mylėk Ameriką arba ją pa
lik!” Norėtum juk mylėti, nes 
valgai jos duoną. Bet neįma
noma Amerikos mylėti: ji ab
soliučiai neužinteresuota ta
vo meile. Tėvynė, motinėlė, 
tėviškėlė, šalelė, gimtoji že
melė — Amerikos ausį rėžtų 
tokie vardai. Net jeigu būtum 
čia gimęs, nedrįstum į ją mei
liau kreiptis. Mylėk arba ją 
palik! Jei nori mylėk, jei nori 
palik. Tavo prakaitą, tavo jė
gas ir sveikatą Amerika pasi
ruošusi priimti. Viską, tik ne 
tavo meilę.

Ir toji lietuvių emigrantų 
saujelė, sustojusi Naujųjų Me
tų naktį prieš Colorado žiemos 
panoramą, pajunta, kaip skau
džiai, tiesiog triuškinančiai, 
kiekvienas jų Amerikai yra ne
reikšmingas.

— Pagiedokim... — tyliai 
sako Naras.

Visi supranta, apie ką jis 
kalba. Paulius linkteli galva 
ir užveda:

Lietuva, tėvyne mūsą ...
Ir taip jie gieda savo tėvy

nei, žiūrėdami į fejerverkais 
žybčiojantį Colorado dangų. 
Nei jų žodžiai, nei jų jausmai 
šiems kalnams nesuprantami. 
Bet toli, už vandenyno, yra to
kia žemė, yra tokia šalis, ku
rią ir mylint — reikėjo palikti.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsą širdyse...
Yra, laimė, kad yra - tokia ša

lis, kurios nenustoji mylėjęs, 
net ir ją palikęs. Ir nesidrovi

VILNIAUS ARKIKATEDROS-BAZILIKOS varpinės bokšto laikrodis, 
rodantis naują metą pradžią Nuotr. Alf. Laučkos

jai išpažinti savo jausmo.
Tolumoj dunkso didžiulis 

“Snowmass” kalnas, danguje 
spingčioja Amerikos žvaigž
dės. Kaip ir anksčiau — vis
kas kurčia ir abejinga. Ne prie
šiška. Blogiau — visiškai, be
viltiškai abejinga. Jokio aido.

Naras skubiai užtraukia už
uolaidą. Gal instinktyviai pa
jutęs, kad toji svetima naktis 
yra realybė. Bent šiandien, 
bent šiandien — realybė ne
privalo liudyti prieš iliuziją: 
kad emigrantui įmanoma su
rasti antrą tėvynę.

Vargoną virtuozas JONAS ŽUKAS prie vargoną Filadelfijos katedroje 
pasiruošęs koncertui Nuotr. V. Bacevičiaus

Ramybės valandėlė giesmių sąskambiuose
Kalėdinio susikaupimo koncertas

Jo vargonai nenutilo ir išeivijoje
Muzikui JONUI ŽUKUI devintą dešimtį amžiaus metų įpusėjus

P. PALYS

Dauguma lietuvių, gelbėda
miesi nuo raudonojo siaubo, 
palikdami Lietuvą, iš jos išsi
nešė nedaug ką daugiau kaip 
tik savo jaunystę. Dabar, pa
sklidę po įvairias pasaulio 
šalis, jie yra sulaukę vadina
mojo brandaus amžiaus. Tokio 
amžiaus sulaukė ir muzikas, 
vargonų virtuozas Jonas Žu
kas. Jis savo amžiaus 85-rių 
metų sukaktį kukliai (o jis toks 
ir yra) atšventė 1992 m. lapkri
čio 12 d.

J. Žukas, užbaigęs Kauno 
konservatoriją, kurioje kom
pozitoriaus Juozo Naujalio 
klasėje studijavo vargonus, 
gavo švietimo ministerijos 
stipendiją ir išvyko Paryžiun. 
Ten, valstybinėje konserva
torijoje ir Ecole Normale de 
Musique, pas garsų vargonų 
virtuozą ir kompozitorių Mar
cei Dupre, studijavo vargonus, 
improvizaciją ir muzikos for
mas.

Po ketvertų metų J. Žukas 
grįžta iš Paryžiaus. Rankose 
— brangus, daug darbo ir pa
stangų pareikalavęs mokslo 
baigimo diplomas. Nespėjęs 
nei gerai atsikvėpti, pailsė
ti, jėzuitų šventovėje Kaune 
surengė diplomą apvainikuo
jantį vargonų koncertą. “Nau
joji romuva” 1937 m. 49 nr. ra
šė: “Jonas Žukas turi išsidir
bęs jau gerą vargonų techniką, 
ir jo koncerto teko su įdomu
mu klausytis”.

Atėjo laikas savo muzikos 
žiniomis ir patirtimi pasida
linti su kitais. 1937-44 m. Kau
no konservatorijoje J. Žukas 
dėstė vargonus, improvizaciją 
ir privalomą fortepijono kur
są.

Karo eigos priverstas viską

palikęs su žmona Elena ir ma
žu sūneliu iškeliavo į vaka
rus, į nežinią. Apsistoja Vo
kietijoje. Ten gyvendamas, J. 
Žukas nuo vargonų stengėsi 
nenutolti. Vargonavo vokiečių 
šventovėje (Badene) ir lietu
vių pamaldose Heidelberge.

Išgyvenęs Vokietijoje ket
verius metus, J. Žukas su šei
ma pasiekė JAV ir apsistojo 
Niujorke. Čia, kaip ir visiems, 
nelengva buvo įsikūrimo pra
džia. Neįprastu fiziniu darbu 
teko sau ir savo šeimai uždirb
ti duoną.

Kiek apsipratęs, pradėjo 
dalyvauti meniniame lietuvių 
judėjime. Kur tik buvo reika
las, talkino grodamas vargo
nais ir akompanuodamas solis
tams. Pradėjo ruoštis ir var
gonų koncertams. Į programų 
paruošimą žiūrėjo labai rim
tai ir įdėdavo daug darbo. Tu
rėdamas labai gerą atmintį, 
veikalus išmokdavo taip, kad 
koncertų metu gaidos jam jau 
buvo nereikalingos. “Jos man 
tik trukdytų” — sakė J. Žukas. 
Jo vargonų koncertai aidėjo 
daugelyje šio krašto ir Kana
dos šventovių. Koncertų pro
gramose vyravo tokių muzikos 
milžinų veikalai, kaip J. S. 
Bach, Th. Dubois, Maz Reger, 
S. Karg-Elert, Al. Guilmant 
ir kitų.

Džiaugiuosi galėdamas muz. 
J. Žuką artimai pažinti ne tik 
kaip muziką, bet ir kaip žmo
gų. Nelengva susigyventi su 
mintimi ir patikėti, kad jis 
jau pažymėtas 85 skaičiumi!

J. Žukas niekuomet nepra
randa geros nuotaikos. Į gy
venimą žvelgia optimistiškai. 
Turi nemažai humoro ir gan 
lankstų liežuvį. Jis ir jo žmo
na Elena mėgsta draugystę, 
todėl jų namuose svečių ne-

Tradiciniu tapęs Toronto “Vo
lungės” choro prieškalėdinis 
religinių giesmių koncertas Šv. 
Onos anglikonų šventovėje 1992 
m. gruodžio 13 d. per nepilnas 
dvi valandas gausius klausy
tojus vedė tolyn nuo įprasto 
skubėjimo, parduotuvių bliz
gučių ir komercinio triukšmo. 
Pasinėręs giesmių sąskam
biuose kiekvienas pakilia nuo
taika lengvai galėjo priartėti 
prie taikos ir ramybės prakartė- 
lės ir tuo nors trumpam pajaus
ti tikrąją šv. Kalėdų prasmę.

“In dūlei jubilo” vardu pa
vadintą koncertą pradėjo gau
sus, net 43 dainininkų, vaikų 
choras, sukeldamas įvadinę 
nuotaiką populiariąja giesme 
“Tyli naktis”. Tarsi kalėdi
niais žvangučiais skamban
tys vaikų balseliai, dargi iš
sipynę Indrės Viskontaitės va
riacijomis, atsimušė ne tik į 
aukštus šventovės skliautus, 
bet ir į klausytojų širdis. In- 
vokaciją ir vėliau Vinco Koly- 
čiaus paruoštus, Kalėdų pras
mės pajautimą stiprinančius 
žodinius įtarpus skaitė Prisi
kėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Gražiai išspausdintoje pro-

trūksta, o jie niekuomet ne
būna išleidžiami nepavaišinti. 
Nors šventovėse J. Žuko var
gonų muzika nebeaidi, bet už 
tai jų namuose pianinas daž
nai “kenčia”.

Mėgsta skaityti. Prenume
ruoja ne tik išeivijos laik
raščius, bet ir Lietuvos. Se
ka ir vietinę amerikiečių spau
dą. Renka svarbesnius Lietu
vą liečiančius straipsnius. 
Juos iškirpęs rūpestingai su
tvarko ir klijuoja ant standar
tinio lapo. Padaręs kopiją įri- 
ša į knygą, paruošia du eg
zempliorius. Straipsnius pra
dėjo rinkti 1990 m. Jau yra su
daręs 10 tomų, kurių kiekvie
name yra apie 200 lapų. Reikė
tų tuos rinkinius pamatyti, 
kaip rūpestingai ir su kokia 
precizija jie yra sudaryti! Ma
nytum, kad tai spaustuvės dar
bas. Keletą tų knygų J. Žukas 
yra padovanojęs Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrui Čika
goje. Iš ten gautas padėkos raš
tas, kuriame rašoma: “Mes sta
čiai be žodžių išvydę Jūsų nuo
stabiai gražiai paruoštas ir 
turtingas iškarpas ir kitos do
kumentacijos rinkinius. Esa
me sužavėti”.

Tai toks yra, trumpai ap
žvelgtas, muziko ir žmogaus 
J. Žuko ilgos kelionės kelias.

Ilgiausių metų!

gramoje, su trimituojančiu an
gelu viršelyje, turbūt specia
liai neįvardinti giesmių atli
kėjai, kad susidarytų įspūdis 
koncerto visumos, vienalytės 
prieškalėdinės akimirkos, o ne 
koncerto, sudėto iš atskirų pa
sirodymo dalių, atskirų solistų 
ar instrumentalistų. Tasai vie
nas sodrus muzikinis gabalas 
jungė devynias atskiras gies
mes, apvainikuotas dešimtąja 
A. Vivaldžio “Gloria”, sudėtą 
iš dvylikos dalių, pasiekusių 
iškilmingų sąskambių aukštu
mas. Giesmių pynėje maloniai 
nuteikė dvi “savosios” giesmės 
- tai muz. komp. Jono Govėdo 
“Skamba angelų giesmė” ir 
“Kalėdinė lopšinė”. Jos gal ne
daug kam girdėtos (o gal ir nie
kada?) lietuviškai ausiai ir šir
džiai labai priimtinos, tarsi se
nų sodybų laukais lekiančios 
ten, kur daug į dangų kylančių 
kryžių ...

Visoje toje chorinėje pynėje 
šventinį didingumą pakeitė so
listų subtilumas, tarsi mažy
tis individualus atsivėrimas, 
kalėdinei nuotaikai papildy
ti. Sopranas sol. Anita Pakal- 
niškytė-Puodžiūnienė klausy
tojus kvietė giliau mąstyti 
apie sužibusią nežinomą žvaigž
dę, altas Margaret Holton švel
niu tembru jungė choro gies
mes, baritonas Jonas Vaškas 
(gaila, kad tik vienu išėjimu) 
žiebė pasitikėjimą Betlie
jaus Kūdikiu. Atskiru pasiro
dymu į visą derinį įsijungė 
stiprėjantis dainos vienetas 
“Sutartinė”, vad. muz. N. Beno- 
tienės. Visur sąskambius pa
pildė ir profesionališkai de
rinosi smuikininkai Rūta Mel- 
kienė ir Algirdas Stulgys. Pa
grindinis viso įspūdingo skam
besio jungėjas buvo galingi

vargonai, kuriais vokalines 
palydas ir išgyvenamas inter
pretacijas perdavė muz. J. 
Govėdas.

Dar kažko lyg būtų ir trū
kę, jei ne koncerto pabaigoje 
“Volungės” vadovės ir dirigen
tės muz. Dalios Viskontienės 
pakvietimas visiems jungtis į 
bendrą kalėdinių giesmių gie
dojimą. Griausmingai pra
skambėjo keturios populiarios 
giesmės “Angelus girdėjome”, 
“Gul šiandieną”, “Ateikite žmo
nės”, “Linksmą giesmę”. Šven
tovės takais išeinančius cho
ristus palydėjo galingas “Muš- 
kim būgnais, trimituokim”. O 
iš šventovės besigrūdantys 
klausytojai dūsavo: dar toli 
iki kitų Kalėdų ir iki tokio 
koncerto.

Nėra abejonės, kad tokios 
apimties koncertą surengti, 
yra daug rūpesčio ir darbo. 
Šalia reguliarių ir įtemptų 
repeticijų turi būti apgalvo
ta kiekviena smulkmena, vis
kas suorganizuota, patikrin
ta. “Volungės” choro ilgame
tė vadovė muz. Dalia Viskon- 
tienė, atrodo, ir šioje srityje 
jau yra įsigijusi didelę prak
tiką. Jai talkino visa eilė bend
radarbių, kuriuos programoje 
paskelbti, tikriausiai, dėl vie
tos stokos nebuvo įmanoma. Šį 
kartą specialiai įvardinti J. ir 
Č. Vaičiai, kai kurioms gies
mėms pritaikę lietuviškus teks
tus, ir V. Siminkevičienė, pa- 
puošusi šventovę.

Apie šį koncertą parinkus 
nuomones - jos visos panašios: 
koncertas kalėdinio susikau
pimo prasme be priekaištų. 
Muzikiniam jo įvertinimui rei
kėtų žinovų, kokių, deja, lie
tuviškame gyvenime nebema
tyti. Č. Senkevičius

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
"~T THE lights of homeland 

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

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

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

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

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E'2392
Taisau senas ir įvedu naujas: 

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS ’
Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

66 MIMICO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.MSV IRS,

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaltė-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

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

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.

Mūsų Įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Naujos ir padėvėtos valtys -
motorinės ir burinės• Turime per 1 so valčių

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

Leiskite man padėti 
surasti jums valtį 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

valtį

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



Dvi lietuvaitės kanadiečių mokykloje
Dr. Agotos Šidlauskaitės privačioje mokykloje prie Otavos dvi vilnietės

y. PRIŠČEPIONKA

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, įvairios išeivių orga
nizacijos bei sambūriai pradė
jo planuoti atgimstančiai tėvų 
žemei visokeriopą pagalbą. Iš 
visų pasaulio kraštų pasipylė 
į Lietuvą knygos, apranga, 
maistas, vaistai, įvairios me
dicininės priemonės ir kt. 
Ypatingai savo aktyvumu pasi
žymėjo Amerikoje susikūrusi 
“Mercy Lift” organizacija, kuri 
per palyginti trumpą laiką nu
siuntė į Lietuvą daug tonų vi
sokių gėrybių. Kanados lietu
vių bendruomenės suorgani
zuotas “Pagalbos Lietuvai va
jus ” prie įvairių atsikurian
čios Lietuvos projektų prisidė
jo su vieno milijono dolerių 
auka.

Tai organizacijų bei grupių 
nuopelnai. Tačiau reikia neuž
miršti, kad Lietuva gauna daug 
paramos ir kitais, daug kam 
nežinomais keliais ir būdais. 
Pavyzdžiui, Juozas Kojelis sa
vo straipsnyje, išspausdinta
me “Draugo” dienraštyje 1992 
m. rugsėjo 24 d., rašo apie pri
vačios iniciatyvos svarbą pa
galbos Lietuvai veikloje. Tame 
straipsnyje jis mini keletą 
asmenų, kurie grynai savo pri
vačia iniciatyva įvairiais bū
dais prisideda prie pagalbos 
Lietuvai ir jos žmonėms (prel. 
J. Kučingio svarbi finansinė 
pagalba atsikuriančiai Telšių 
kunigų seminarijai bei Šv. 
Rašto spausdinimui, adv. Z. 
Brinkienės iniciatyva suor
ganizuotas Lietuvos gimnazi
joms remti komitetas, inž. J. 
Jodelės užmojis savo pinigais 
remti gabius ir dorus Lietu
vos jaunuolius, siekiančius 
bendro arba specialaus moks
lo.).

Tai tik keletas asmenų, ku
riuos J. Kojelis paminėjo sa
vo straipsnyje. O kur dar kiti 
Amerikos lietuviai, kurie sa
vo privačia iniciatyva, darbu 
bei pinigais prisidėjo prie Lie
tuvos gelbėjimo akcijos, k. a. 
Jokūbas ir Loreta Stukai, at
sakingi už jnįlžinišką “Debo
rah projekto”” medicininę pa
galbą, arba Vaiva Vėbraitė ir 
Jūratė Krokytė su plačiai pa
garsėjusiu A.P.P.L.E. projek
tu, per praėjusius dvejus me
tus prisidėjusiu prie Lietu
vos mokytojų paruošimo de
mokratiniam Lietuvos jauni
mo auklėjimui. Tai tik kele
tas pavyzdžių apie humanita
rinę Š. Amerikos lietuvių 
veiklą.

Kanadoje irgi rasime nema
žai lietuvių, kurie vienu ar ki
tu būdu yra daug pagelbėję at
sikuriančiai Lietuvai bei jos 
žmonėms. Čia nekalbu apie 
gausius aukotojus įvairiems 
fondams arba apie tuos, kurie 
teikia pagalbą tiesiogiai sa
vo giminėms bei draugams. 
Yra žmonių, kurie grynai hu
manitariniais arba patrioti
niais tikslais daug pasitarna
vo net visai nepažįstamų tė
vynainių gerovei. Vienas toks 
pavyzdys yra Otavos Lietuvių 
bendruomenės narė dr. Agota 
Šidlauskaitė.

“Ventos” mokykla
Psichologijos daktarė A. 

Šidlauskaitė nuo 1951 iki 1979 
m. dėstė Otavos universitete, 
kur ilgą laiką vadovavo savo 
įsteigtam Vaikų studijų cent
rui. Išėjusi į pensiją, 1981 m. 
savo gyvenamoje vietoje, neto
li nuo Otavos, įsteigė privačią 
parengiamąją mokyklą, pava
dinusi ją “Ventos” vardu 
(“Venta Preparatory School”). 
Mokyklos tikslas — padėti ga
biems vaikams ugdyti savo ta
lentą. Čia mokosi nuo pirmo 

1992 m. gruodyje Klivlande lankėsi JAV Lietuvių bendruomenės švietimo tarybos pirmininkė REGINA 
KUČIENĖ. Iš kairės: A. Mackevičius (knygyno vedėjas), M. Lenkauskienė, R. Kučienė, kun. G. Kijauskas, SJ

Nuotr. V. Bacevičiaus

iki 10 skyriaus apie 40 vaikų. 
Kadangi dauguma vaikų gyve
na bendrabutyje, jie čia ge
riau išmoksta dirbti ir orga
nizuoti savo laiką. Mokykloje 
vaikams duodama daugiau pa
skatų ir didesnis dėmesys krei
piamas į jų charakterio ugdy
mą. “Ventos” parengiamoji 
mokykla yra toli nuo miesto 
triukšmo, apsupta gražios gam
tos.

Jausdama pareigą pagelbėti 
Lietuvos jaunimui, dr. A. Šid
lauskaitė pasiryžo atsikviesti 
iš Lietuvos keturias mergai
tes, leisti joms apsigyventi 
bendrabutyje ir vienerius me
tus mokytis “Ventos” mokyklo
je. Į jos pasiūlymą atsiliepė 
keturios vilnietės mergaitės, 
bet, dėl tam tikrų kliūčių, tik 
dvi galėjo atvykti Kanadon. 
Tokiu būdu 13-metė Gražina 
Rakštelytė ir 14-metė Inga 
Norvaišaitė 1991 m. spalio mė
nesį atskrido Kanadon ir tuo
jau pat įsijungė į mokinių gre
tas “Ventos” parengiamojoje 
mokykloje.

Pirmieji įspūdžiai
Per praėjusius kelerius me

tus išeivijos lietuviai turėjo 
daug progų susitikti su iš Lie
tuvos atvažiavusiais tautie
čiais ir su jais arčiau susipa
žinti. Deja, tie svečiai daugiau
sia būdavo vyresnio amžiaus 
žmonės. Todėl buvo labai įdo
mu pabendrauti su “Ventos” 
mokyklos naujokėmis Gražina 
ir Inga bei susipažinti su 
Lietuvos jaunimo nuomone 
apie padėtį Lietuvoje, gyve
nimą Kanadoje, mokslą sveti
mame krašte ir pan.

Štai Ingos Norvaišaitės pir
mi įspūdžiai Kanadoje: “Atvy
kusi į Kanadą, jaučiausi kaip 
sapne. Niekaip negalėjau pa
tikėti, kad esu kitame pasau
lio gale. Dar skrisdama lėk
tuvu, galvojau, kad nusileisiu 
į didelį miestą su aukštais dan
goraižiais. Kelionėje automo
biliu iš Montrealio orauosčio 
į Otavą, t.y. į “Ventos” mokyk
lą, aš vis'dairiausi dangorai
žių, bet mačiau tik jaukius, 
nedidelius narhfikūS”'. Gražinį 
Rakštelytė: “Atvykus į tokią 
išsivysčiusią šalį kaip Kana
da, dėmesį patraukė technika. 
Tačiau man čia ypatingai pa
tiko Kanados žmonės, kurie 
yra linksmi ir draugiški. Pa
vyzdžiui, parduotuvėse par
davėjai sveikina atėjusius 
pirkėjus. Lietuvoje tai dar 
nėra priimtas dalykas”.

“Ventos” mokyklos bend
ruomenė mergaites priėmė 
šiltai ir draugiškai, nors iš 
pradžių ir buvo keletas atve
jų, kad kai kurie vaikai jas 
pavadino komunistėmis. Jeigu 
iš pradžių ir buvo kiek sun
kumų dėl anglų kalbos, abi 
naujokės gana greitai išmoko 
kalbą ir po keleto mėnesių 
galėjo ja kalbėti beveik be 
žodynų.

Bendrabutyje
Gyvenimas mokyklos bend

rabutyje mergaitėms buvo įdo
mus, nors tvarka joms atrodė 
gal kiek per griežta. Inga: 
“Bendrabutyje kiekvienas yra 
atsakingas už save, kiekvie
nas turi savo pareigas bei rū
pesčius ... tai nėra lengva, 
bet čia mokiniai yra ruošiami 
gyvenimui”. Gražina: “Bendra
butyje buvo gana griežta tvar
ka, tačiau savaitgaliais mes 
galėjome elgtis truputį lais
viau: nuvažiuodavome į mies
telį pavalgyti ledų ar kur nors 
linksmiau praleisti laiką. Žie
mos metu mus dažnai veždavo 
į Kvebeko kalnus slidinėti... 
Lietuvoje tokių kalnų nėra”.

Moksle abi mergaitės dažnai 
viršijo kanadiečius. Gražina: 

“Man mokslas čia sekėsi ne
blogai. Atvykusi turėjau būti 
VIII klasėje, bet čia man bu
vo per lengva. Todėl mane per
kėlė į IX klasę, o matematikos 
ėmiau X klasės kursą.”

Inga: “Mokslas man sekėsi 
čia daug geriau negu Lietuvo
je; Lietuvoje manęs niekas 
nevertė mokytis, o čia aš bu
vau priversta daug dirbti. Ma
no vidurkis yra 75-80%. Nese
niai laikėme paskutiniuosius 
egzaminus; IX klasės anglų 
kalbos kursą išlaikiau neblo
gai — gavau 75%.” Mergaičių 
nuomone, mokslo lygis Lietu
voje yra aukštesnis negu Ka< 
nadoje. Tai ypač jaučiama ma
tematikoje, fizikoje ir chemi
joje. Be privalomų dalykų, ku
rie “Ventos” mokykloje yra 
dėstomi pagal Ontario provin
cijos nustatytą programą, Gra
žina ir Inga dar turėjo studi
juoti Lietuvos istoriją ir skir
ti daugiau laiko anglų kalbos 
pamokoms. Mergaitėms pa
darė ypač gerą įspūdį tai, kad 
Kanadoje mokytojai su moki
niais kalba kaip su sau lygiais. 
Inga: “Lietuvoje moksleiviai 
mokytojų vengia, nes daugelis 
mokytojų mokinį laiko žemes
ne asmenybe”.

Direktorės nuomonė
Mokslo metams pasibaigus, 

teko plačiau išsikalbėti su dr. 
A. Šidlauskaite. Paklausus, 
koks buvo jos tikslas mergai
čių atsikvietimo ir kokią nuo
monę ji susidarė apie jas, ji 
paaiškino: “Man pačiai gyveni
me labai daug pagelbėjo išva
žiavimas į užsienį: praplėtė 
akiratį, pamačiau kaip žmonės 
gyvena, išmokau kalbų. Dėl 
mergaičių atsikvietimo ... 
mano tikslas buvo labai pa
prastas: myliu Lietuvą ir ne
žinau, kaip aš jai kitokiu bū
du galiu pasitarnauti. Esu tik
ra, kad atsikviesdama tas mer
gaites padariau šiokį tokį pa- 
sitarnavimą bent porai šeimų. 
Mano nuomonė apie mergai
tes? ... Galvosenos atžvilgiu, 
palyginus su tokio pat amžiaus 
vietiniais .yąikąis, abi jnergai- 
tės yrą,. labiau subrendusios. 
Mokykloje jos taip pat parodė, 
kad mergaitės ir šiais laikais 
gali būti grakščios, mielos ir 
draugiškos. Gražina ir Inga bu
vo geras pavyzdys kitoms mer
gaitėms mano mokykloje. Jos 
tikrai labai gražiai atstova
vo Lietuvos jaunimui, o aš, 
manau, grąžinau dalį savo sko
los tėvynei”.

Su Otavos lietuviais
Be reguliarių pamokų “Ven

tos” mokykloje, Gražina ir Inga 
keletą mėnesių lankė ir lietu
višką šeštadieninę mokyklą 
Otavoje. Čia jos ne tik mokė
si, bet ir gelbėjo mokytojoms 
mokyti lietuviškai nekalban
čius vaikus. Ši mokykla mer
gaitėms padarė labai gerą 
įspūdį. Jų nuomone, norint 
išeivijoje išlaikyti lietuvybę, 
yra labai svarbu užtikrinti 
šeštadieninių mokyklų ateitį.

Jos taip pat susidarė gerą 
nuomonę ir apie Otavos lie
tuvius, kurie jas kvietė į savo 
namus, vaišino įdomiais val
giais, supažindino su Otava 
ir jos apylinkėms. Mokslo me
tams pasibaigus, prieš išva
žiuodamos atgal į Lietuvą, 
mergaitės išreiškė savo gilią 
padėką Otavos lietuviams, o 
labiausiai — dr. Agotai Šid
lauskaitei, jos asistentei Ma
rilyn Mansfield bei visiems 
mokytojams “Ventos” mokyk
loje, kurie, Ingos žodžiais, 
“padėjo mums mokytis ir pasi
justi vienos šeimos nariais”. 
Šių metų rudenį, vasaros ato
stogas praleidusi Lietuvoje, 
Inga grįžo atgal į “Ventos” mo
kyklą. Linkime jai daug sėk
mės moksle!

Dr. AGOTA ŠIDLAUSKAITE, “Ventos” mokyklos įsteigėja ir direktorė, 
su savo auklėtinėmis iš Vilniaus - GRAŽINA RAKŠTELYTĖ (kairėje) 
ir INGA NORVAIŠAITE Nuotr. V. Priščepionkos

“Mūsų sparnų”rugsėjo numeris
ALFONSAS NAKAS

Beveik 100 puslapių evange
likų reformatų leidinys “Mūsų 
sparnai”, išeidavęs dukart per 
metus — birželyje ir gruodyje, 
šį kartą pažymėtas 1992-jų rug
sėjo data. Nuo įsisteigimo 1951 
m. ši yrą 68-toji knyga. Redak
toriams dėl sęnatvės ir ligų 
keičiantis, prieš keletą metų 
“MS” buvo atsidūrę mirties 
taške. Atgijo. ląetuvai laisvę 
atgavus, ėjo kalbos apie “MS” 
perkėlimą Lietuvon. Šiame 
numery tokių užuominų nebe
simato. Mykolo Zablocko re
daguojamas žurnalas tebesi
laiko Čikagoje, gerokai pa
stiprintas bendradarbių iš 
Lietuvos.

Po “MS” tradicinio religinio 
vedamojo (šį kartą kun. J. Pau- 
pero “Dievo žodis”) apie 18 
puslapių skirta muzikui Vla
dui Jakubėnui. Taikyta 15 me
tų mirties sukakčiai (mirė 
1991. XII. 13), pavėlavus, su
jungta su 88-tosiomis gimimo 
metinėmis (gimė 1904. V. 15).

Vladas Jakubėnas buvo žy
mus kompozitorius, giesmų, 
dainų, kantatų ir simfonijų 
kūrėjas. Muzikos studijas už
sieny baigęs, nepriklausomo
je Lietuvoje,, fir okupuotoje 
iki 1943 m. — Kauno konser
vatorijos profesorius. Visą 
gyvenimąt tiek ’nepr., Lietuvo
je, tiek ir išeivijoje? — žurna
listas, muzikas recenzentas 
bei kritikas. Visa tai šiame 
“MS” numery atskleidžia My
kolas Zablockas, Loreta Venc- 
lauskienė, Irena Skomskienė, 
Edvardas Šulaitis, A. Balčiaus- 
kienė. Ypač įdomūs, nes žino- 
viški, muzikių L- Venclauskie- 
nės ir I. Skomskienės rašiniai. 
Savo tikėjimo brolį Vladą Ja- 
kubėną ev. reformatai labai 
gražiai pagerbė rašiniais bei 
nuotraukomis. Tai liks akstinu 
jį tinkamai paminėti platesniu 
mastu, už pusantrų metų jo 
90-tojo gimtadienio proga. Iki 
to laiko veikiausiai bus su
rinkta ir išleista visa jo mu
zikinė kūryba bei jo muziki
nių recenzijų rinkinys.

Istorikas Algirdas M. Bud- 
reckis pateikia žiupsnį žinių 
apie “Recessus Generalis”. 
Tai Prūsijos valdžios 1639 m. 
išleistas nuostatų rinkinys, 
liečiąs daugiausia Prūsijos 
lietuvių religinius bei doro
vės reikalus. Istoriko nuomo
ne, nuostatais bestiprindama 
lietuviškų būrų liuteronizmą, 
valdžia sustiprino ir lietuviš
ką sąmonę per lietuviškos raš
liavos pažangą šventovėse bei 
teismuose.

i

Tęsiami velionies Jackaus 
Sondos-Sondeckio atsimini
mai. Anksčiau “MS” redakto
riui priekaištavau, kad jų duo
dama “kaip cukraus”, tik po 
kelių puslapių žiupsnelį. Šį 
kartą randame jau apčiuopia
mą skirsnį, daugiau kaip 12 
psl., ir keturias ryškias nuo
traukas. Tai autoriaus studi
jų Berlyne ir Hallėje metai, 
užgriebiant ir įvykius Lietu
voje 1919-1924 m. Minima ke
liolika studijų kolegų bei ke
lių įžymių ano meto veikėjų 
pavardės. Šia proga primin
siu, kad 1992 m. rugsėjyje, 
viešnagei Lietuvoje baigian
tis, sužinojau, jog Jackaus 
Sondos-Sondeckio visas atsi
minimų rinkinys jau ruošia
mas spaudai Šiauliuose.

Specialiame skyriuje “Iš 
Lietuvos evangelikų bažny
čių ir jų parapijų istorijos” 
sudėti trys rašiniai: kun. Ju
liaus Norvilos apie Kėdainių 
evangelikų reformatų bažny
čią; Myk. Zablocko apie Kel
mės reformatų parapiją; ir 
nepažymėto autoriaus apie 
Panevėžio ev. liuteronų baž

nyčią. Čia rašantį sujaudino 
pastarosios bažnytėlės nuo
traukos. Bene 1934 m. keletą 
mėnesių Panevėžy teko gyven
ti pas šeimininkę latvę, liu- 
teronę, kuri tą bažnytėlę lan
kydavo. Į Panevėžį nuvažiavęs 
1988 m., mačiau pasibaisėtinai 
sužalotą, be bokštelio, pavers
tą sandėliu ar parduotuve. 
1992 m. ta gatve pravažiuoti 
neteko. “MS” nuotraukose pa
statas aptvarkytas, vidus at
naujintas, matosi kunigas ir 
susėdę tikintieji. Betrūksta 
mano atminimų gotiško bokš
telio. Taigi Lietuvos laisvė 
atnešė ir tokių stebuklų, kaip 
iš laužų kylantys maldos na
mai.

Įdomus rašinys “Žydai Lie
tuvoje”. Jo autorius dr. Reimer 
Roukema, olandas teologas, 
reformatų dvasininkas, ta te
ma 1991 m. vasarą Kaune skai
tęs paskaitą. Straipsnyje už
griebiama ir žydų istorija 
aplamai, pradedant jų paskli
dimu visame pasaulyje, kai 
romėnai 70 ir pakartotinai 
135 m. po Kr. sugriovė Jeru
zalę. Objektyviai nušviečia
mas žydų laimingas gyveni
mas Lietuvoje, jų persekio
jimas įvairiose kitos šalyse, 
pagaliau ir Lietuvoje juos iš
tikęs tragiškas likimas. Jis 
,ragina tikinčiuosius krikščio

nis rodyti žydams bei'kitati
kiams daugiau tolerancijos ir 
užuojautos.

Iš Lietuvoje išeinančio man 
negirdėto leidinio (žurnalo?) 
“Sietyno” 1990. VII perspaus
dinta Dariaus Kuolio istorinė 
studijėlė “Iš Lietuvos baro
ko tekstų”. Baroko amžium va
dinamas XVII šimtmetis. Stu
dijoje kalbama apie lietuvių 
religinę toleranciją, prievar
tos nenaudojimą. Pateikiama 
pavyzdžių. Religinės toleran
cijos dvasia baroko laikais 
buvusi net tarp Vilniaus jė
zuitų (kuriems protestantai 
dažnai priekaištauja).

“Kronikos” skyriuje truputį 
keistai atrodo A. W. inicialais 
pasirašytas išsamus, dalykiš
kas reportažas apie Vasario 
16-sios gimnaziją. Jauti, kad 
rašytas svetimtaučio, vei
kiausiai vokiečio, į lietuvių 
k. išverstas. Net ir direkto
rius vadinamas “Andrejas 
Schmidt’as”.

Iš Myk. Zablocko didelio 
reportažo sužinome, kad 1992 
m balandžio 25 d. Vilniuje 
įsteigta Lietuvos reformaci
jos istorijos ir kultūros drau
gija. Steigiamajame susirin
kime dalyvavę 244 asmenys, 
atstovaudami Vilniaus bei 
Kauno miestams, Klaipėdos, 
Kėdainių, Biržų ir Tauragės 
sritims. Tarp dalyvių ir kal
bėtojų matyti žinomų kultūros 
bei mokslo asmenybių pavar
dės.

Žurnalo gale randame ilgo
ką, net 16 psl., V. Ažubalienės 
kūrinį “Pokario Sekminės Lie
tuvoje”. Paaiškinta, kad tai 
ištrauka iš beletristinio ap
rašymo tikro atsitikimo bol- 
ševikmetyje. Aprašomas dvie
jų partizanų-kaimynų — evan
geliko ir kataliko kartu žu
vimas ir jų palaidojimas vie
noje duobėje. Gabios plunks
nos autorė skaitytoją moka 
sudominti gyvais pokarinio, 
tik ką sukolchozinto kaimo 
vaizdais, logiškais dialogais.

Yra ir truputis geros poezi
jos: Kazio Bradūno (skirtas 
VI. Jakubėnui eilėraštis), J. 
Meko ir Irenos Jašinskaitės. 
Mane, o gal ir daugelį kitų 
skaitytojų labai domina Ire
nos Jašinskaitės eilėraščiai, 
“MS” spausdinami jau bent ke
lintoje knygoje. Jie trumpu
čiai, bet daug pasakantys, 
kažkas panašaus į japoniškus 
haikus.
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Dr. Kajetonas Julius Čegins

kas, sociologas ir žurnalistas, 
“Laisvės” radijo darbuotojas 
Miunchene, 1992 m. birželio pa
baigoj išėjo pensijon ir grįžo 
pas savo šeimą Švedijoje. Jam 
teko vadovauti “Laisvės” radijo 
lietuviškajai sekcijai, o pastarai
siais metais dirbti ir pranešėju. 
Ilgus metus jis buvo nuolatinis 
“TŽ” bendradarbis, kuriam dabar 
linkime gero poilsio.

Mėnesinis vaizdajuostės žur
nalas pradedamas leisti veiklumo 
nestokojančioje Los Angeles lietu
vių kolonijoje. Televizoriaus ek
rane rodomas žurnalas turėtų būti 
mielas svečias vyresnio amžiaus 
tautiečiams, dėl nusilpusio regė
jimo negalintiems skaityti laik-
raščių. Organizatoriai tikisi vaiz
dajuostės žurnalu sudominti ir 
jaunesniosios kartos atstovus, 
ateityje galėsiančius pasidžiaug
ti savo jaunystės dienų vaizdais. 
Šio originalaus žurnalo redakciją 
sudarė: architektas Vytas Petrulis 
- vyr. redaktorius, filmų gaminto
jas Paulius Jasiukonis - redakto
rius, Petras Maželis - kalbos ir pro
gramos režisierius, Sigutė Miku- 
taitytė ir Almis Kuolas - prane
šėjai. Žurnalan bus įjungti Los 
Angeles lietuvių veiklos svarbes
nieji įvykiai, renginiai ir žinios.

XXI-ją lietuvių fotografų dar
bų parodą Čikagoje ir Lemonte 
1992 m. spalio 23-31 d.d. surengė 
Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvas su dviem pagrindiniais 
organizatoriais - Algimantu Keziu 
ir Stasiu Žilevičiumi. Konkursi
nė šios parodos tema - “Upės, eže
rai, jūra ir laivai”. Parodon foto
grafai galėjo įsijungti ir su kito
mis laisvai pasirinktomis temomis, 
atsisakydami dalyvavimo konkur
se. Iš viso dalyvavo 64 išeivijos 
ir Lietuvos fotografai, o jiems 
atstovavo beveik 300 nuotraukų. 
Dėl gausaus dalyvių skaičiaus pa
rodą, padalintą į tris dalis, teko 
rengti trijose galerijose. Pagrin
dinė teminė “Upių, ežerų, jūros ir 
laivų” paroda vyko M. K. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre, jos 
jaunesniesiems dalyviams parūpi
nus Fotografijos galeriją Lemon
te, Lietuvių dailės muziejuje, Lais
vąsias temas pasirinkusių fotogra
fų nuotraukos buvo išstatytos Leo
no Narbučio “Lion Frame” galeri
joje Čikagos Marquette Parke. 
Konkursinės temos “Upės, ežerai, 
jūra ir laivai” laimėtojus išrinko 
patys abiejų parodų lankytojai. Jie 
buvo paskelbti Jaunimo centro ka
vinėj lapkričio 6 d. surengtoj va
karonėj. Vyresniųjų grupėje 150 
dolerių premiją laimėjo Algis Jakš
tas iš Švenčionėlių, 100 — kaunie
tis Romualdas Požerskis, 50 - čika- 
gietis Eugenijus Butėnas. Jaunųjų 
grupėj visos premijos buvo pa
skirtos kauniečiams: 75 dolerių 
- Gintarui Česoniui, 50 - Eugeni
jui Adomavičiui, 25 - Evelinai 
Vaišnoraitei. Premijas laimėto
jams Lietuvoje sutiko nuvežti Či
kagoje tada viešėjusi kaunietė 
Požerskienė. Foto archyvo tary
bos pirm. dr. Milda Budrienė pra
nešė, kad 1993 m. rudenį įvyksian
čios XXII-sios parodos konkur
sui yra pasirinkta “Draugystės” 
tema.

Fotomenininko Algimanto Ke- 
zio naujausių nuotraukų albumo 
“Caged-In” sutiktuves Čikagos 
lietuviams 1992 m. spalio 24 d. su
rengė Leonas Narbutis savo gale
rijoje “Lion Frame”. Puiki proga 
naujojo albumo sutiktuvėms buvo 
tą vakarą šioje galerijoje atida
ryta dalis XXI-sios lietuvių foto
grafų darbų parodos. Nemažai 
dalyvių atidaryman sutraukė šiai 
parodos daliai pačių fotografų 
pasirinktos nuotraukų temos. 
Prie jų gražiai derinosi ir A. Ke- 
zio naujieji bandymai albume 
“Caged-In”. Su jais parodos ati
darymo ir albumo sutiktuvių da
lyvius supažindino galerijos “Lion 
Frame” savininkas Leonas Narbu
tis. Lietuviškai “Caged-In” albu
mas yra vadinamas “Narvu”. Jį su
darė A. Kezio nuotraukos ir dail. 
Zitos Sodeikienės jų motyvais pa
rašyti poezijos posmai. Pasak L. 
Narbučio, iš jų išryškėja pagrin
dinė šio leidinio mintis. Esą žmo
nės, būdami laisvi, nori pasista
tyti narvus ir juose patys užsidėti 
savų grandinių pančius, o tada juos 
parūpinti ir kitiem. Fotomeninin
kas A. Kezys tai laiko žmogaus įsi- 
narvinimu, kurio mintims išryškin
ti jis pusei nuotraukų “Caged-In” 
albume panaudojo du sujungtus 
negatyvus. Tokiu būdu anksčiau 
jo nuotraukom būdingą kompozi
cinį šešėlių ir šviesų žaidimą dabar 
pakeičia virš formos iškilęs jų tu
rinys. Tai naujas posūkis foto
menininko A. Kezio kūrybiniuose 
žingsniuose.

Vytauto Didžiojo karo muziejus 
Menininkų namuose Kaune su
rengė tarptautinę konferenciją 
“Lietuvos karybos istorijos klau
simai”. Ji buvo susieta su atgims
tančios Lietuvos kariuomenės 
švente 1992 m. lapkričio 23 d. 
Konferencijoje išklausyta apie 
30 pranešimų, kuriuos skaitė Lie
tuvos, Rusijos, Ukrainos, Gudi
jos, Lenkijos ir kitų šalių moks
lininkai. Dalyviai lankėsi Kau
no fortuose, Pažaislio vienuoly
ne ir dabartiniame Lietuvos ka
riuomenės dalinyje Karmėlavoje.

Tautinė Martyno Mažvydo bi
blioteka Vilniuje surengė litera-
tūros parodą “Lietuvos kariuome
nė 1918-1940 m.” Sutelkti leidiniai 
ir nuotraukos dalyvius supažindi
no su nepriklausomybės kovomis, 
kariuomenės daliniais, karo mo
kykla, ruošusią karininkus nepri
klausomybės metais. Parodos ap
rašyme minimos nuotraukos pir
mojo žuvusio savanorio P. Luk
šio, karininkų S. Žukausko, P. 
Liatuko, K. Žuko, J. Galvydžio- 
Bykausko bei kitų kariuomenės 
vadų. įdomus buvo Lietuvos ka
riuomenės įvairių statutų skyrius. 
Jį papildė dviem tomais išleisti 
Kazio Ališausko ir Antano Ruk- 
šos Lietuvos nepriklausomybės 
kovų istorijos “Savanorių žygiai”, 
du tomai Stasio Raštikio atsimi
nimų, žurnalai “Kardas”, “Ka
rys”, “Karo archyvas”.

Kompozitoriaus Broniaus Ku
tavičiaus, gimusio 1932 m. rugsė
jo 13 d., amžiaus šešiasdešimtmetis 
paminėtas specialia jo kūrinių pa
roda Vilniuje, kurią ten surengė 
Lietuvos Martyno Mažvydo bib
liotekos muzikos skyrius. Parodai 
buvo sutelkta jo kūrinių partitū
rų, plokštelių, koncertų progra
mų, straipsnių, recenzijų, apžval
gų, pabrėžiančių B. Kutavičiaus ' . 
kūrybos sąsajas su senuoju lietu
vių folkloru. Parodos lankytojai 
galėjo susipažinti su B. Kutavi
čiaus opera vaikams “Kaulo senis 
ant geležinio kalno”, opera-poe- 
ma “Strazdas - žalias paukštis”. 
Jų taipgi laukė oratorijos “Pasku
tinės pagonių apeigos”, “Iš jotvin
gių akmens”, kantata “Du paukš- .. t 
čiai girių ūksmėje”, populiarus vo
kalinis ciklas “Avinuko pėdos” ir 
daug kitų instrumentinių kūrinių, 
iliustruotų nuotraukomis, doku
mentais, skelbimais.

Penkias 1992 m. Lietuvos tau
tinės kultūros ir meno premijas 
laimėjo dail. Valentinas Anta
navičius, poetas Kazys Bradūnas, 
dailėtyrininkas Vladas Drėma, 
pianistas Petras Geniušas ir filo
sofas Arvydas Šliogeris. Premijų 
komitetas, vadovaujamas poeto 
Marcelijaus Martinaičio, pasiūlė 
kandidatus ir laureatus išrinko 
visų narių slaptu balsavimu. Dail. 
V. Antanavičiui premija paskirta 
už tapybos kūrinius “Stalas” 
(1989), “Mėlynakė” (1990), “Mė
lynas namo žvėris” (1991), “Pio
nierė” (1991), “Velnias” (1990- 
91), “Šventoji iš geldų” (1991), 
“Žvėris” (1992); poetui K. Bra- 
dūnui — už eilėraščių knygas 
“Prie vieno stalo” (1990), “Duo
na ir druska” (1992); dailėtyrinin
kui V. Drėmai — už monografijas 
“Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. 
Vilniaus katedros rekonstrukci
ja 1782-1801 metais” (1991) ir 
“Dingęs Vilnius” (1992). Pianistui 
P. Geniušui premiją laimėjo 1990- 
92 m. koncertinės programos, 
filosofijos dr. A. Šliogeriui — 
veikalai “Daiktas ir menas” 
(1988), “Būtis ir pasaulis” (1990). 
Premijos ir diplomai laureatams 
bus įteikti 1993 m. Vasario šešio
liktosios iškilmėse.

Mykolą ir Gediminą Karkas, 
tėvą ir sūnų, jų šimtųjų ir septy
niasdešimtųjų gimtadienių proga 
prisiminė ir pagerbė panevėžie
čiai. Jiems buvo skirti Panevėžy
je surengti minėjimai, koncertai, 
parodos ir prisiminimų vakarai. 
Prie namo, kuriame gyveno My
kolas ir Gediminas Karkos, ati
dengta skulptoriaus A. Vytėno 
sukurta paminklinė lenta. Ji pri
mins panevėžiečiams ir jų sve
čiams, kad tėvas Mykolas savo 
pėdsakus šiame mieste paliko kaip 
kompozitorius, chorų vadovas, 
pedagogas, pirmosios tautinės 
dainų šventės dirigentas, o sūnus 
Gediminas — kaip aktorius reži
sierius ir vienas pirmųjų Sąjūdžio 
veikėjų Lietuvos atgimimo me
tais. Pasak Lietuvos kino studi
jos rež. Raimondo Vabalo, daly
vavusio paminklinės lentos ati
dengime, Panevėžys Lietuvos kul
tūros istorijoje dabar bus mini
mas ne tik kaip G. Petkevičaitės- 
Bitės, J. Lindės-Dobilo, J. Mil
tinio, bet ir kaip Mykolo bei Ge
dimino Karkų gyvenimo ir veiklos 
miestas. y. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

Čikagos “Lituanicos” futbolo klubo dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: A. 
MIKUS, D. BRANDONISSIO, A. GLAVINSKAS (pirm.), dr. E. RINGUS, 
E. ŠULAITIS; stovi: dr. J. HIDVEGI, J. LISAUSKAS, G. BIELSKUS, 
L. JURAITIS, J. JUŠKA Nuotr. Z. Degučio

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 GiC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP. 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

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

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

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

DĮZ/Į/Į/f Ky 1 East Mall Crescent
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Prot.a.lon.l. Inc. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

ALI THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• [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 Į NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
J ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

politan” lygos aukščiausioje divizijoje, valdybos pirm. A. GLAVINSKAS 
(dešinėje) su vienu šio klubo steigėju ir jo antruoju pirmininku ED. 
ŠULAIČIU Nuotr. Z. Degučio

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

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

Plaukimo pirmenybės Toronte
1992 m. lapkričio 8 d. Trinity Re

creation Centre, Toronto, Ont, įvyko 
Š. Amerikos baltiečių plaukimo pir
menybės, kurias vykdė Toronto estai. 
Varžybos buvo pravestos vyrų, mote
rų, senjorų ir visose prieauglio kla
sėse. Dalyvavo 50 plaukikų, iš kurių 
33 estai, 12 lietuvių ir 5 latviai. Lie
tuvių grupę sudarė 10 Toronto “Auš
ros” ir 2 Hamiltono “Kovo” plauki
kai. Lietuvių pirmenybės buvo iš
vestos iš baltiečių. Varžybose bu
vo pagerinti 17 baltiečių pirmeny
bių rekordų, daugiausia jauniau
siose prieauglio klasėse.

Iškiliausias lietuvių plaukikas 
buvo Sean Šepulis (“Aušra”), laimė
jęs 4 baltiečių vyrų čempionatus: 
50 jd. laisvu stiliumi 23.7 sek. (rekor
das), 100 jd. nugara 1:02.4 min., 100 
jd. peteliške 1:00.3 min. ir 200 jd. 
kompleksiniai 2:17.8 min. Jis gavo iš
kiliausio baltiečių vyrų klasės plau
kiko žymenį.

Moterų klasėje lietuvėms atstova
vo Ramunė Lelkaitė (“Aušra"), laimė
dama pirmą vietą 100 jd. nugara 1:12.1 
min. ir antras vietas 50 jd. laisvu st. 
29.2 sek., 100 jd. laisvu st 1:05.2 min. 
ir 100 jd. peteliške 1:22.0 min. Vyrų 
senjorų (per 24 m.) klasėje, Česlovas 
Vaičys (“Aušra”), laimėjo pirmą vietą 
100 jd. nugara 1:14.3 min. (rekordas), 
antrą vietą 100 jd. laisvu st. 1:02.0 
min., bei trečias vietas - 50 jd. lais
vu st. 28.3 sek. ir 100 jd. krūtine 1:20.5 
min. Česlovas Vaičys buvo apdova
notas iškiliausio vyrų senjorų baltie
čių plaukiko žymeniu. Moterų senjo-

rių klasėje Jolanta Vaičytė “Aušra”, 
buvo antra 100 jd. laisvu stiliumi ir 
trečia 50 jd. laisvu st. bei 100 jd. 
krūtine. Mergaičių 13-14 m. klasėje 
lietuvaitėms atstovavo trys Toron
to “Aušros” plaukikės: Candace Še- 
pulytė, Loretta Breen ir Sara Mc- 
Aleer. C. Šepulytė laimėjo pirmas 
vietas 100 jd. krūtine 1:23.2 min. 
ir 200 jd. kompleksiniai 2:40.9 min., 
buvo antra 50 jd. laisvu st. 30.1 sek. 
ir 100 jd. laisvu st. 1:07.2 min. L. 
Breen užėmė II-rą vietą 100 jd. krū
tine 1:33.2 ir III-ias vietas 50 jd. lais
vu st. 30.7 sek. bei 100 jd. laisvu st. 
1:08.6 min. S. McAleer buvo IV-ta 50 
jd. laisvu st. 35.5 sek. Mergaičių 11- 
12 m. klasėje, Ona Smalenskaitė 
(“Aušra”) buvo 2-ra 50 jd. nugara 43.4 
sek. ir 3-čia 50 jd. laisvu st. 37.0 sek. 
Mergaičių 9-10 m. grupėje, Julija 
Petrauskaitė (“Aušra”) užėmė 3-čią 
vietą 50 jd. nugara 56.1 sek. ir 4-tas 
vietas 50 jd. laisvu st. 46.9 sek. bei 
50 jd. krūtine. Berniukų 11-12 m. kla
sėje Vytas Petrauskas (“Aušra”) buvo 
2-tras 50 jd. nugara 58.8 sek. ir 3-čias 
50 jd. laisvu st. 42.0 sek. Berniukų 
9-10 m. klasėje dalyvavo du Hamilto
no “Kovo” plaukikai. Lukas Gudins- 
kas buvo 3-čias 50 jd. krūtine bei 4-tas 
50 jd. laisvu st. bei 50 jd. nugara. 
Domas Gudinskas buvo 5-tas 50 jd. 
laisvu st.

Buvo pravestos ir estafetės. Mer
gaičių žemiau 15 m. 4x50 jd. estafetę 
laisvu st. laimėjo Toronto “Aušra” 
(L. Breen, O. Smalenskaitė, S. Mc
Aleer, C. Šepulytė) 2:11.1 min. Mer
gaičių (žemiau 15 m.) kompleksinę 
4x50 jd. estafetę laimėjo taipogi

Laimingu Naujų metų linkime klubo
V nariams, rėmėjams bei visiems lietuviams išeivijoje ir 
įg: Tėvynėje - Toronto lietuvių sporto klubas "Vytis”

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 parūpinant bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Pagal pageidavimą paruošiant 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

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

“Aušra” (O. Smalinskaitė, C. Šepu
lytė, L. Breen, S. McAleer) 3:02.0 
min. Toronto “Aušra” taipogi lai
mėjo abi moterų estafetes, 4x50 jd. 
laisvu st. per 1:59.7 min. ir 4x50 
jd. kompleksinę per 2:13.9 min.

Pirmenybes sklandžiai pravedė 
Baltiečių sporto federacijos plau
kimo vadovė estė Mai Kreem, kuri 
savo ilgamečiu pasišventimu ir 
entuziazmu išlaiko baltiečių plau
kimą gyvu. Nors ir kuklios savo pa
sekmėmis, varžybos praėjo geroje 
nuotaikoje. Kanados lietuvių daly
vavimą koordinavo torontietis spor
to darbuotojas, “Aušros” sporto 
klubo vicepirm. Kazys Šapočkinas. 
Dėl nepatogaus datų supuolimo var
žybose nedalyvavo Klivlando LSK 
“Žaibo” plaukikai. Yra ir kitur pa- 
vienų lietuvių plaukikų. Reikėtų 
padėti daugiau pastangų iš vietinių 
klubų pusės jų dalyvavimą paska
tinti. amb

1993 m. senjorų ir veteranų 
krepšinio pirmenybės

Pagal visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo patvirtinimą, 1993 m. 
Š. Amerikos lietuvių vyrų senjorų 
ir veteranų krepšinio pirmenybės 
įvyks 1993 m. vasario 27-28 d.d. Kliv- 
lande, OH. Vykdo Klivlando LSK 
“Žaibas”. Senjorų klasės amžius 
yra 35 m. ir vyresni, o veteranų - 
45 m. ir vyresni, pagal žaidėjų am
žių 1993 m. gruodžio 31 d. Kitaip 
tariant, senjorų klasei priklauso 
gimusieji 1958 m. ir vyresni, o ve
teranų - gimusieji 1948 m. ir vyres
ni. Varžybos bus vykdomos pagal 
įprastas ŠALFASS-gos krepšinio 
žaidynių tradicijas. Pravedimo 
sistema ir tvarkaraštis bus nusta
tytas po galutinės dalyvių regist
racijos, prisilaikant ŠALFASS-gos 
krepšinio komiteto direktyvų. Da
lyvių registracija privalo būti at
likta iki 1993 m. vasario 8 d. imti
nai pas pirmenybių vadovą šiuo 
adresu: Vidas Tatarūnas, 18202 
Windward Rd., Cleveland, OH 44119. 
Tel. (216) 486-7916, faksas (216) 943- 
4485. Smulkias informacijas gauna 
visi ŠALFASS-gos krepšinį kulty- 
vuojantieji klubai. Varžybų reika
lais prašome kreiptis į Vidą Tata- 
rūną. ŠALFASS-gos centro valdyba

Čikagos lietuviai futbolininkai 
iškovojo meisterio vardą

Lapkričio 1 d. Čikagos lietuvių 
sporto mėgėjai turėjo nemažą šven
tę, vietos “Lituanicos" futbolo ko
manda iškovojo I vietą Čikagos ir 
apylinkių futbolo lygos aukščiau
sioje divizijoje, kurioje rungty
niauja geriausios vienuolikės, jų 
tarpe ir lenkų “Eagles” komanda, ne
kartą buvusi JAV mėgėjų futbolo 
taurės nugalėtoja.

Ši pergalė buvo pasiekta pirmą 
kartą per šio klubo 42 metų gyva
vimo laikotarpį, kas dar smagiau 
paglosto čikagiečių lietuvių spor
to mėgėjų širdis ... 'Pėškūtinėse 
rungtynėse buvo įveikta čekų “Spar
tos” vienuolikė 2-0, o įvarčių auto
riai - Gytis Kavaliauskas ir Virgis 
Žuromskis - abu buvę Vilniaus “Žal
girio” jaunių komandos žaidėjai, 
šiuo metu apsigyvenę Čikagoje ir tal
kinantieji “Lituanicai”. Be šių dar, 
5 futbolininkai yra iš Lietuvos ir be 
jų talkos, žinoma, tokio laimėjimo 
niekada nebūtų buvę galima nė sva
joti. Jų tarpe yra ir pats geriausias 
komandos įvarčių medžiotojas Ro
landas Urbonavičius, pasiekęs be
veik pusę visų komandos pelnytų 
įvarčių (12). Rudens rate lietuvių 
vienuolikė nepatyrė nė vieno pra
laimėjimo, o per visus metus tik 
vieną kartą turėjo nusileisti var
žovams. Tokį beveik “švarų” rezul
tatą jau seniai šioje lygoje bet kas 
yra pasiekęs.

Klubo vadovybė džiaugiasi šia per
gale ir tautiečių iš Lietuvos talka, 
kuri įgalino Čikagos “Lituanicą” 
pasipuošti meisterio vardu. Ši per
galė labiau pažymėta klubo metinia
me baliuje-pobūvyje, kuris buvo su
rengtas lapkričio 28 d. Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Beje, šiame 
Čikagos pietvakariniame priemies
tyje dabar yra ir “Lituanicos” na
mų aikštė. E. Šulaitis

HH S 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.25% už 90 dienų term, indėlius
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius
5.50% už 1 m. term. Indėlius
5.75% už 2 m. term, indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term. Indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC Invest, pažym.
6.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rata) 

6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
6.50% 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.
7.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind.
4.00% UŽ OHOSP (variable rate)
3.50% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.50% 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 .................. 8.00%
2 metų .................. 8.25%
3 metų .................. 8.75%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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:
• Plrmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailiu kepųręs. j
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiūvimai. '

Mll'lljl

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavfiilieir
C L E ANE R S ■'<

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas 
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

į namus
“LEDAS” 
REFRIGERATION 

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

Atlieku įvairius vandentiekio 
sistemos (plumbing) darbus 

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

J

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svorį

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE
614 The Queensway

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

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

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

Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.
Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.
Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas. 
Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos. 
Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.
Į kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko neturi 
primokėti).
Perduodame pinigus iš rankų

• į rankas.
Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žinkelių priežiūros bei kitus 
fizinius darbus iš anksto pa
skirtose darbovietėse. Mote
rys sutartis tada dažniausiai 
atlikdavo slaugėmis ligoninė
se, tarnaitėmis kanadiečių 
šeimose. Tik atlikę sutartis 
galėjome persikelti į pasirink
tus Kanados miestus, susiras
ti geresnius darbus ir įsteig
ti didžiausias lietuvių kolo
nijas Toronte, Montrealyje, 
Hamiltone.

Tada dėl tokių sutarčių ne
buvo girdėti viešo protesto bal
sų. Dabar jau netrūksta skun
dų, kad atbėgėlių apgyvendi
nimas nustatytoje vietovėje pa
žeidžia jų teises. Tokiu moty
vu kritikai remia ir nelega
lių ateivių sustabdymą bei jų 
išsiuntimą iš Kanados. Jie, ži
noma, užmiršta faktą, kad 1990- 
92 m. imigracijos komisijoms 
ir tribunolams teko peržiūrė
ti beveik 100.000 Kanadoj pa
silikusių atbėgėlių bylų. Iš 
šio skaičiaus tik 58% buvo pri
pažinti teisėtais atbėgėliais, 
siekiančiais politinės globos 
Kanadoje, o 42% reikalavimai 
buvo atmesti. Tačiau tik apie 
20.000 atmestų sukčių buvo iš
tremta iš Kanados, o 13.000 da
bar dingo ir slapstosi Kana
doje, tikėdamiesi sulaukti am
nestijos.

Kritikams taipgi nepatinka, 
kad griežtesnis naujas “C-86” 
įstatymas palies ir dalį anks
tesnių atbėgėlių Kanadon. 
Lengvesniu senuoju įstatymu 
galės pasinaudoti tik tie, ku
rie savo dokumentus buvo su
tvarkę užsienyje ir jau yra pra
dėti apklausinėti imigracijos 
atstovų. Visiem kitiem bus pa

daryti greitesni sprendimai 
pagal naująjį įstatymą. Imigra
cijos ministerio B. Valcour- 
to pranešimu, 1993 m. įsilei
džiamų politinių atbėgėlių 
skaičius bus sumažintas 14.000. 
Metinė tokių ateivių riba - 
44.000.

Demografams rūpestį kelia 
gerokai pasikeitę statistiniai 
ateivių duomenys. 1991 m. gy
ventojų surašyme Kanadoje 
buvo užregistruota 4.342.890 
kitur gimusių ateivių. Didžiau
sią jų grupę - 717.745 sudarė 
ateiviai iš Britanijos. Iš Itali
jos buvo susilaukta 351.620, iš 
Lenkijos - 184.695, iš Vokieti
jos - 180.525, iš Portugalijos - 
161.180, iš Olandijos - 129.615. 
Daugiausia ateivių Kanadai 
davusiame dešimtuke vyravo 
Europos valstybės. Visi gyvi 
ateiviai tada sudarė 16,1% Ka
nados gyventojų.

Jų skaičius nežymiai tepasi
keitęs ir dabar, bet Europa jau 
nėra pagrindinis ateivių Kana
don aruodas. Pastarajame de- 
šimtmeyje iš daugiausia atei
vių davusio dešimtuko Euro
pos valstybes baigia išstumti 
Azijos kraštai. 1981-91 m. iš 
Hong Kongo Kanadon buvo įsi
leista 96.540 ateivių, iš Kini
jos - 75.840, iš Indijos - 73.105, 
iš Vietnamo - 69,520, iš Filipi
nų - 64.290. Iš Britanijos atvy
ko tik 71.365, iš Lenkijos - 77.455 
ir iš Portugalijos - 35.440. Ka
nados laukia didėjančios rasi
nės problemos, kurias nebus 
lengva išspręsti. Jos labiau
siai palies ir iš dalies jau yra 
palietusios metropolinį Toron
tą, kuriam tenka 38% visų atei
vių Kanadon. V. Kst.

Po programos VYTAUTUI KERNAGIUI įteikiamos dovanėlės Toronto 
Maironio mokykloje. Iš kairės: A. KAUKAITĖ, V. KERNAGIS, vedėja G. 
PAULIONIENĖ, A. VALAITYTĖ ir J. VALAITYTĖ

Vytautas Kernagis Maironio mokykloje
Prie Toronto Maironio mokyk

los salės durų pastatytas stalas, 
aptiestas daugiarašte lietuviška 
staltiese, prie kurio būriuojasi 
pulkelis žmonių. Spėju, kad tai - 
mokinių tėveliai, kurie žiūrinėja 
garsajuostes. Priėjusi arčiau, 
pamačiau ant stalo daugybę lip
dukų, garsajuosčių. Pasičiupau 
(kadangi akimirksniu garsajuos
tes buvo parduotos) ir aš vieną. 
Tai Vytauto Kernagio “Keistu
mas” (1966-1980 metų dainos). 
Atsiverčiau aprašymą, kuriame 
apibūdintas atlikėjas: “... pir
mas Lietuvoje pradėjo dainuoja
mosios poezijos bangą, pirmas 
pabandė vaikams rašyti tokias, 
lyg ir estradines daineles, vie
nu ir tuo pačiu metu jis - akto
rius, dainininkas, režisierius, 
scenaristas, konferansjė, muzi
kantas, netgi dainų tekstų auto
rius ir 1.1.”

1992 m. gruodžio 5 d. vėlyvą ry
tą, Toronto Maironio mokykloje 
koncertavo Vytautas Kernagis. 
Su juo kartu dirbo Marius Šadui- 
kis. Be jo, manyčiau, daininin-

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.

Kelionių datos grupėms:
Balandžio - 20, 27 Liepos - 6, 20, 27
Gegužės-11,18, 25 Rugpjūčio - 10, 24
Birželio - 8, 22 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

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos 
GINTARAS EXPRESS 

paslaugomis 
Mūsų paslaugų kainos:

Dėžės:
1,5 kubinės pėdos..... $0.90
2 kubinės pėdos.........  $1.50
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
1 kubinė pėda ............  $6.00
arba 1 kg..................... $1.00
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu: 
1 kg..."..’......:....:..........:. $4.50 
Siuntinių pristatymas į namus, 
atsiunčiant kvitą su gavėjo 
parašu....................... $10.00
JAV arba Kanados dolerių 
pasiuntims su pristatymu į 
namus.............. 4%+$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be 
papildomo mokesčio
Kelionės į Lietuvą 
nuo.........................  $799.00
Kiti patarnavimai:
Siuntiniai Toronto mieste iš 
namų paimami nemokamai; 

garantuojame greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 
Lietuviai pas lietuvius.

1968 Bloor St.W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 

(Prie High Park požeminės stoties). 
Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.

kas kaip be rankų: Marius - ir 
“garsas”, ir apšvietėjas, ir “vi
sas orkestras”, ir patarėjas.

Mokyklos vaikai, mokytojai, 
tėveliai bei svečiai šiltais plo
jimais pasveikino “dėdes su 
barzdomis”. Salė buvo pilna. 
Net Vytautas nustebo matyda
mas tiek daug mokinių. Jo žo
džiais, “tai didžiausia lietuviška 
mokykla išeivijos kolonijose, 
kurioje tenka koncertuoti”.

Valandos koncertas padalin
tas į dvi dalis: pirmoji - tai pa
tiems mažiausiems klausyto
jams, antroji skirta vyresnie
siems. Maironio mokyklos auk
lėtiniams patiko V. Kernagio 
dainos, patys mažiausi net ir 
neišėjo po jiems atliktos pirmo
sios dalies. “Du gaideliai”, “Pu
pa”, “Nemušk žalčio”, “Išeinu” 
ir daugybė kitų dainų, kurių šeš
tadieninės mokyklos publika 
klausėsi, o kai kurie - net pri
tariamai niūniavo.

Tą rytą pasipildė ir Maironio 
mokyklos dainų skrynelė - Vy
tautas padovanojo dainą Toron
to lietuviškai mokyklai (aišku, 
pirmiausia mokiniams) “Dieve, 
laimink Lietuvą” (eilės Ginto 
Zdebskio, muzika Ginto Aba
riaus), kurią auklėtiniai paban
dė dainuoti kartu su dainininku. 
Mokiniai didžiai klausėsi dai
nų ir buvo pavyzdingi savo el
gesiu. Tai įrodymas, kad yra ga
limybės rasti bendrą kalbą su 
Lietuvos kultūrininkais.

Pasibaigus koncertui, vedėja 
Giedra Paulionienė įteikė V. 
Kernagiui ir M. Šaduikiui kuklias 
dovanėles. Išėjus iš salės, dar 
ilgai skambėję žodžiai: “Palai
mink, Dieve, mūs motinos kalbą, / 
juk visiems mums vieną kraują / 
davė Lietuva.'”'

Inga Pivoriūtė

Vedybinė sukaktis
Petras ir Janina Gurkliai 

tarp artimųjų ir bičiulių gruo
džio 26, šeštadienį, atšventė 
vedybinio gyvenimo sidabrinę 
sukaktį. Iškilmes, tėvams ne
žinant, surengė dukterys - Zita 
ir Daina. Jos pradėtos Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišiomis, 
kurias atnašavo, pamokslą pa
sakė ir sukaktuvininkų jungtu
vių ryšius atnaujino klebonas 
kun. J. Staškus. Per pamaldas 
giedojo N. Benotienės vado
vaujama “Sutartinė”. Vaišės 
vyko Anapilio Parodų salėje. 
Jas palaimino prel. Pr. Gaida.

Nuoširdžiai ir jautriai savo 
tėvus sveikino dukterys Zita ir 
Daina, išreikšdamos tėvams di
delę meilę už jų pasiaukojimą, 
jas auginant ir ugdant lietuviš
koje bei krikščioniškoje dva
sioje. Gausių dalyvių vardu 
kalbėjo punskietis dr. K. Jonu- 
šonis. Sukaktuvininkams nuo 
visų svečių buvo įteiktos šiai 
progai tinkamos ir vertingos 
dovanos. Abu sukaktuvininkai 
padėkojo, prisipažindami, kad 
tai buvo tikra staigmena.

Po gardžių vaišių, paruoštų 
šeimininkės O. Derliūnienės, 
nuotaika dar buvo pagyvinta 
dainomis, kurias mėgsta taip 
gražiai dainuoti Seinijos kraš
to žmonės. Pati sukaktuvinin
kė atėjo į marčias kaip tik iš 
to krašto.

Petras ir Janina Gurkliai jau 
ilgoką laiką gyvena Mississau- 
goje ir priklauso Anapilio pa
rapijai. Petras yra darbštus 
parapijos tarybos narys, o Ja
nina parapijai patarnauja savo 
neeiliniais šeimininkės suge
bėjimais.

Jie abu išaugino ir išmoksli
no tikrai šaunias dukteris. Vy
resnioji Zita šiais metais bai
gė Toronto universitetą ir dir
ba tyrimų srityje, kitais metais 
Toronto universitetą baigs 
Daina. Abi lankė ir baigė To
ronto Maironio mokyklą, pri
klauso skautų organizacijai 
įir Toronto jaunimo ansambliui 
[“Gintaras”. Zita yra parapijos 
tarybos jaunimo sekcijos pir
mininkė ir tarybos sekretorė, 
Daina sekcijos narė. Taipogi 
jos yra puikios “Sutartinės” 
dainininkės. Visi šventės da
lyviai džiaugėsi ir gėrėjosi šia 
pavyzdinga lietuviška šeima. A.

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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.) 7fi3-5fi77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas 
įstaigos (416) 763-3362

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

EXPRESS

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

EXPRESS

1968 Bloor St. West 
Toronto, Ontario 
Tel.: (416) 604-4400 
FAX: (416) 604-9748

Nemokamai automobiliams pastatyti aikštelė.

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 11/2 kub. pėdos dėžės ................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................. $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”)..... $ 7.50
11/2 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.

$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. West Realty Inc. [
I 1678 Bloor Street West ITj

*—~**~** Toronto. Ontario M6P 1A9 I H
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

mz DRESHER Ltd.Kjzrnujj— Real Estate
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.

TAT> IT C <JTI7 insurance JL> IVlSkjri ISIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA ----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Puikų kalėdinį koncertą mū
sų šventovėje prieš Bernelių Mišias 
šiais metais mums surengė muz. 
Jono Govėdo vadovaujamas para
pijos choras, muz. Nijolės Beno- 
tienės vadovaujama “Sutartinė” 
ir smuikininkas Algirdas Stulgys. 
Jie taipgi savo giesmėmis pratur
tino Bernelių Mišias.

— Kalėdų dieną per 9.30 v.r. Mi
šias labai gražiai giedojo muz. N. 
Benotienės vadovaujamas vaikučių 
choras.

— Praeitą sekmadienį mūsų šven
tovėje pamaldas laikė ir pamoks
lus sakė kun. Edmundas Putrimas, 
parvykęs atostogų pas savo tėve
lius. Kalėdų pamaldas jis laikė Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje.

— Gruodžio 28, pirmadienį, pa
laidota a.a. Teresė Pacevičienė, 
67 m. amžiaus.

— Naujųjų metų išvakarėse mū
sų šventovėje Mišios bus 6 v.v., o 
Naujųjų metų dieną — įprastine 
sekmadienio tvarka.

— Autobusas Naujų metų dieną 
važiuos įprasta sekmadienio tvar
ka.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje Mišios Naujųjų metų dieną 
bus įprasta sekmadienio tvarka 
— 2v.p.p.

— Orkestras iš Lietuvos koncer
tuos Anapilio salėje ateinančių 
metų sausio 10, sekmadienį, 1 v.p.p.

— Mišios sausio 3, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Juozą Pocių (miru
sį Lietuvoje), 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už Augaičių miru
sius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 156 asmenys. Svečių knygoje pasi
rašė: A. Karpavičius, R. Dargis iš 
Vilniaus, R. Majoraitė iš Palangos,
I. Sivickis iš Urugvajaus, P. Dargis 
iš Mažeikių. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN revizijos ko
misijos narė D. Keršienė.

— Bilietai į Naujų metų sutikimą 
gaunami LN raštinėje ir sekmadie
nio popietėje. Stalus galima rezer
vuoti skambinant LN administra
torei Danutei Sysak-Simonaitytei 
tel. 532-3311, kitu laiku vedėjui T. 
Stanuliui tel. 231-4937.

— LN valdybos posėdis - gruodžio 
29, antradienį, 7.30 v.v.

— Sausio 3, sekmadienį, sekma
dienio pietūs bus gaminami įprasta 
tvarka. Kviečiami visus tautiečius 
pradėti 1993 metus su šeimos pietu
mis Lietuvių namuose.

— Svetainė “Lokys” bus uždarytas 
sausio 1, Naujų metų dieną, bet ati
daryta gruodžio 31 d. nuo 12 iki 5 
v.PP.

— Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” tradicinis balius-šokiai 
įvyks 1993 m. vasario 6 d. Lietuvių 
namuose. Šokiams gros “V.& V. est
radinė muzika”. Žvėrienos vakarie
nė. Tradicinė linksma nuotaika. 
Pakvietimus platina J. V. Šimkus tel. 
231-9425, V. Drešeris tel. 233-3334 ir 
Lietuvių namai tel. 532-3311.

— Toronto Lietuvių namų ir Labda
ros fondo narių metinis-visuotinis 
susirinkimas šaukiamas 1993 m. kovo 
28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. Kara
liaus Mindaugo menėje.

— Gruodžio 26, šeštadienį, “Loky
je” įvyko naujų ateivių susitikimas. 
Jaukiai buvo praleistas vakaras su 
įvairiomis pramogomis. Sausio 3, 
sekmadienį, 13 vai. “Lokyje” bus 
rodoma susitikimo vaizdajuostė.

Aukos slaugos namams
$500 — M. Vasiliauskas; $100 — 

Aleksas Jucys; $25 — I. Girdauskas. 
A. a. Marijos Dambarienės atmini
mui aukojo: $1,000 — Kazys Stul
pinas; $100 — Lydija Balsienė, Pet
ras, Irma Šturmai; $50 — Lois Dagys, 
A. Koyelaitis, A. A. Langai, I. Meikle- 
john, O. I. Delkai, LN moterų būre
lis; $40 — Asta Šimkienė, G. E. Šer
nai, K. L. Draudvilos; $30 — dr. G. 
Ginčauskaitė, J. A. Stukai, Ant. Fira- 
vičius, V. A. Narušiai, J. A. Šimkai; 
$25 — T. B. Stanuliai, K. Budrevi- 
čius, V. E. Stanaičiai, W. I. Dreše- 
riai; $24 — L. Dūda; $20 — A. I. Pū
kai, E. Bartminas, J. Pacevičienė, 
E. W. Steponas, V. A. Kulniai, F. V. 
Mockai, G. Baltaduonienė, V. Mel- 
nykas, V. A. Karauskas, J. H. Lasys, 
L. I. Adomavičius, A. A. Sukauskai, 
A. S. Ciplijauskai, E. Draudvilienė, 
E. Šernienė, V. Puzerienė, J. Igna
tavičienė, A. V. Bubeliai, P. I. Tar
vydai, Aid. Jankaitienė, B. Saplys, 
G. Pamataitis, L. V. Norvaišos, Ž. 
Ignatavičius, F. Ignozza, A. D. Ker
šiai, V. Skrinskas, G. Bijūnienė, 
R. Jonaitytė-Gast, P. E. Juknai, K.
J. Batūrai; $15 — S. Chiarantano; 
$10 — E. Senkuvienė, N. Balčiūnas, 
R. Halina, Mrs. Laurie, R. Žilinskai
tė, L. Dalindienė, V. Sendžikas, M. 
Povilaitienė, B. M. Stundžiai; a.a. 
Danutės Kregždienės atminimui: 
$50 — Lois Dagys, L. V. Abell iš Oša- 
vos; $20 — J. Yčienė.

$1,000 - L. Svirplys, A.S.; $200 - 
A. B. Grinius; $100 - P. Mečys, A. 
Peleckis; a.a. Sofijos Vinskienės at
minimui: $90 - V. Karas; $50 - S. 
Radzevičienė, V. Radzevičius, V. K. 
Gapučiai; $40 - A. J. Gataučiai. Iš 
viso statybos fonde yra $859,890. Au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

Bendras Kūčias gruodžio 24 d. 
surengė ir Lietuvių namai. Daly
vavo apie 90 asmenų. Apsilankė 
ir Kalėdų senelis su dovanomis 
iš Lietuvos. Kalėdinių giesmių 
giedojimui vadovavo L. Turū- 
taitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieš Bernelių Mišias mūsų 

šventovėje vyko koncertas, kuriame 
dalyvavo solistai ir dainininkai: L. 
Dambrauskaitė, D. Kušlikytė, D. 
Radtke, Al. Simanavičius, D. Vis- 
kontienė, parapijos choras, akom- 
panuotoja J. Vaičytė, V. T. Pabrė
žos - dūdelė ir birbynė, smuikininkė 
R. Melkienė, M. Wolff - trimitas. 
Jaunimo ir vaikų choras su žvaku
tėmis procesijoje nešė kūdikėlį 
Jėzų į prakartėlę. Po Bernelių Mi
šių ir po Kalėdų Mišių parapijie
čiai buvo pavaišinti kava ir pyra
gais, kuriuos paruošė KLK moterų 
parapijos skyrius.

— Ateinantis penktadienis - mė
nesio pirmasis. Penktadienį, Naujų 
metų dieną, šventovėje pamaldų 
tvarka bus kaip sekmadienį. Ligo
niai ir seneliai bus lankomi ketvir
tadienį, gruodžio 31, namuose ir 
prieglaudose iš anksto susitarus.

— Gyvojo Rožinio draugija pirmą 
mėnesio šeštadienį, sausio 2, ren
kasi Rožinio kalbėti 10.30 v.r., Mi
šios - 11 v.r. “Vilniaus” namuose 
Mišios 5 v.p.p.

— Pakrikštyta Samantha-Marga- 
ret-Mary-Barbara, Wendy (Evans) 
ir Petro Čižikų dukrelė.

— Gruodžio 21 d. palaidotas a.a. 
Vaitiekus Karasevičius, 80 m., gruo
džio 28 d. palaidotas a.a. Kostas 
Pakalniškis, 83 m.

— Naujų metų išvakarėse 7 v.v. 
mūsų šventovėje bus laikomos Mi
šios.

— Sutvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos prasidės sausio 17 
d. parapijos patalpose.

— Mišios sausio 3, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. kun. Vaclovą Šar
ką, 9.20 v.r. - už a.a. Joną Baltrušai
tį, 10.15 v.r. - už a.a. Vandą Garne- 
lienę ir a.a. Vytautą Judzentavičių,
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje Naujų me

tų proga - sausio 1 d., 9.30 v.r. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Pamaldos - 1993 m. sausio 3 d.,
9.30 v.r. Tą dieną šventovėje bus da
lijamas biuletenis už sausio mėnesį.

Kalėdų išvakarėse, gruodžio 
24 d., bendros ekumeninės To
ronto kunigų Kūčios buvo su
rengtos Anapilio klebonijoje 
dienos metu. Dalyvavo 9 kuni
gai ir vienas klierikas — teolo
gijos studentas iš Lietuvos Vi
das Karvelis, jėzuitų ordino na
rys. Jisai studijuoja teologiją 
Toronto universitete ir gyvena 
jėzuitų vienuolyne. Dalyvių tar
pe buvo ir vienas vokietis pran
ciškonas, lankęsis Lietuvoje, 
dabar gilinantis teologines stu
dijas JAV-se. Kaip ir kasmet, 
Kūčiose dalyvavo ir evangelikų 
kunigai — kun. P. Dilys ir kun. 
A. Žilinskas.

Bendros Kūčios buvo sureng
tos gruodžio 24 d. Lietuvos kan
kinių parapijos salėje. Dalyva
vo apie 70 asmenų. Viską labai 
skoningai paruošė J. Gurklienė. 
Vaikus dovanomis pradžiugino 
Kalėdų senelis. Kalėdinių gies
mių giedojimui vadovavo N. Be- 
notienė su Zita ir Daina Gurkly- 
tėmis. Kūčias surengė parapijos 
taryba.

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.

1993
KALENDORIUS
LITHUANIAN CALENDAR

Toronto Prisikėlimo parapija išlei
do 1993 m. knygos formos kalendo
rių. Jame yra įdomių straipsnių 
sveikatos klausimais, patarimų 
šeimininkėms, linksmų ir rimtų 
skaitinių. Prisiuntus $10, kalen
dorius siunčiamas bet kur. Rašyti 
šiuo adresu: S. Prakapas, 49 Norse
man St., Toronto, Ont. M8Z 2P7, 
Canada.

Muzikantai iš Lietuvos gros Naujų metų sutikime Anapilyje. Iš kairės: V. 
MINKEVIČIUS, T. LEIBURAS, P. GARŠVA, L. VAŠTAKAS

Toronte lankosi Lietuvos Sąjū
džio seimo tarybos ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto se
nato narys prof. dr. Alfredas 
Smailys. Sausio 3, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., Anapilyje jis kal
bės tema “Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II vizito Lietuvoje reikš
mė”. Sausio 5, antradienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijoje kalbės 
tema “Kauno Prisikėlimo šven
tovės atstatymo problemos”. 
Sausio 10, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose kal
bės tema “Politinė padėtis Lie
tuvoje”. Po pranešimų bus atsa
koma į klausimus. Inf.

PRANEŠAMA, kad norintys 
gauti paramos iš Kanados lie
tuvių fondo lietuviškai veik
lai paremti, privalo užpildyti 
anketą, kurią galima gauti paš
tu. Fondo adresas: Kanados 
lietuvių fondas, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6. Už
pildyta anketa turi būti grąžin
ta iki 1993 m. vasario 15 dienos.

Kanados lietuvių fondas
Kalėdų švenčių proga “TŽ” 

darbuotojai gavo daug sveikini
mų iš savaitraščio skaitytojų. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už malonų prisiminimą ir geros 
sėkmės linkėjimus. Linkime ir 
mes visiems “TŽ” skaitytojams, 
rėmėjams, aukotojams, bendra
darbiams sėkmingų 1993 metų, 
lydimų Dievo palaimos. Šis “TŽ” 
nr. yra 1992 m. paskutinis. Se
kantis numeris 1993 m. sausio 5 d.

Gabija Petrauskienė, dirban
ti Lietuvos vyriausybės žinyboje 
Kanados valdžios paskirta tal
kininke pokumunistinių kraštų 
atstatymo reikalams, 1992 m. 
gruodžio 22 d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje padarė pranešimą 
apie dabartinę Lietuvos būklę. 
(Plačiau kt. nr.).

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja Hamil
tono lietuvių kredito kooperaty
vui “Talka” už $2,000 auką. Atsi
prašom, kad per klaidą mūsų rė
mėjų sąraše buvo nepaminėtas 
kredito kooperatyvas “Parama”, 
pastoviai remiantis muziejų ir 
šiais metais aukojęs $600.

‘SAMOCmA* Knygų rišykla Į 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A- Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel.(416) 625-2412

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 įskaitant persiuntimą 
ir pristatymą (namus

GINTARAS

EXPRESS
1968 Bloor St. W., 

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

M. ir A. Bumbuliai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $1,000.

A. a. Adomo Kybranco 10 metų 
mirties prisiminimui žmona M. 
Kybrancienė su šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Juozo Vaičeliūno atmi
nimui Vincas Petkevičius “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Magdalenos Zenkevičie- 
nės atminimui Aldona ir Juozas 
Spreinaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

“Talkos” kredito kooperatyvo 
valdyba paskyrė “Tėviškės žibu
riams” $1,000 auką.

Hamiltono DLK Algirdo šaulių 
kuopa Kalėdų proga “Tėviškės 
žiburiams” paskyrė $50 auką.

A. a. Sofijos Vinskienės atmi
nimui A. Ruzgienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $35.

Šv. Kazimiero kolegijai auko
jo: $100 — C. M. Daukai.

Labdaros sambūriui “Caritas” 
aukojo: $100 — O. Lapinskienė; 
$50 — E. Čepienė, M. Zubrickie- 
nė; $20 — J. R. Karasiejai, A. Ba
cevičius.

Lietuvos “Caritas” organiza
cijai aukojo: $35 — L. Ozabergai- 
tė; $5 — M. Bumbulienė, K. Ru
gienė, L. Senkevičienė, D. Vai- 
dilienė, I. Žemaitienė.

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

“TŽ” leidėjai

Letter to the Minister of Labour

Ethnocultural Mistakes Įair cargo
Dear Mr. McKenzie
Our newspaper is tired of being 

grouped and identified as an "eth- 
noracial/cultural" newspaper. We 
do not live in a land so far away 
from the mainstream, the anglo
phone press. I

You, who represent the principles 
of our social and democratic sys
tem, should try to correct the preju
dice reigning in this country 
against racial minorities. Your 
behavior is one which echoes that 
of those who preceded you.

Your ides of organizing a press 
conference for "ethnoracial" news
papers in relation to the Ontario 
Labor Relations Act, is intolerable, 
as much as those held by the 
Conservatives and the Liberals 
which were tainted by prejudice, as 
it is evidently the case in yours as 
well.

This newspaper, which has been 
informing our Canadian communi
ty for years, does not feel that it 
should be labelled as an "ethnora
cial" newspaper and, for this rea

Kanados lietuvių bendruomenei reikalinga 

raštinės vedėja
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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Linkime visiems laimingų Naujų metų 
Pradedame vėl dirbti 1993 m. sausio 11d.

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

Lietuvos prezidento 
rinkimai

Generalinis Lietuvos konsu
latas praneša: Lietuvos res
publikos prezidento rinkimai 
įvyks 1993 m. vasario 14-tą die
ną. Lietuvos piliečiai, gyvenan
tys Kanadoje:

1. Turintys L.R. piliečio pa
žymėjimus, išduotus šio gene
ralinio konsulato ir balsavę 
seimo rinkimuose, automatiš
kai yra užregistruoti.

2. L.R. piliečiai, gavę L.R. pa
žymėjimus kitur ar naujus pa
sus Lietuvoje, turi pranešti ge
neraliniam konsulatui, ir jie 
bus įtraukti į balsuotojų są
rašą.

Dr. Juozui ir Angelikai Sungai- 
loms kun. P. Ažubalio stipendi
jos fondas dėkoja už $500 auką 
švenčių proga.

Sudbury apylinkėje Religinei 
Lietuvos šalpai surinkta: $514. 
Stambesnes sumas aukojo: $100
— P. M. Venskai, A. Rukšys; $50
— V. Bružas; $40 — K. Ramonas, 
L. Kulnys.

Adomo Jakšto spaustuvei Lie
tuvoje aukojo: $1,000 — Anapilio 
knygynas.

Gerojo Ganytojo koplyčios re
monto vajui aukojo: $50 — S. A. 
Draugeliai.

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo: $1,000 — I. Gabalis.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI 
aukojo: $800 - S. Jarembauskas 
iš Australijos (iš viso $2000); 
$166.33 - St. Stropus, Australija 
(anksčiau aukojęs 300 JAV dol.); 
$100 - E. A. Kuraičiai (iš viso 
$300), Ir. Meiklejohn (viso $175), 
B. Laučys (naujas narys); $62.93- 
R. Voges-Žviliūtė (iš viso $312.33); 
$50 - V. Anysienė (iš viso $300); 
$25 - Iz. Mališka (iš viso $75); $20- 
Ant. Kenstavičius (iš viso $86); 
$15 - V. Jakonis (iš viso $75); 
$12.25 - J. Kazėnas iš Klivlando 
(išviso 30 JAV dol.).

Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems už įnašų papildy
mus ir sveikina naują narį Bro
nių Laucį. Fondo valdyba

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

son did not attend the press confer
ence organized for "such" newspa
pers.

There is one thing which saddens 
us, you seem to live among the 
niches of deaf. For example, a 
week ago we tried to contact the 
Premier's office. Someone at the 
other end asked us if we were "eth
nic" journalists. We asked for clar
ification and discovered that there 
were two press-agents, one for the 
Toronto Star, Globe and Mail, and 
the Toronto Sun, while the other 
was for "ethnic" newspapers, such 
as ours, which the minister does 
not hold in the same regard, ad if 
he were to speak in tongues.

It is with a sense of bewilderment 
more than embarrassment that we 
continue witness the inexplicable 
behavior of Bob Rae and his asso
ciates. But the Premier knows that, 
unless he abandons this mentality, 
he faces many regrets and little 
support in the next elections. 
Unfortunately, Rae continues to 
truck along and his associates track 
on behind him.

« MONTREAL®
Kalėdų eglutę gruodžio 13 d. AV 

parapijos salėje surengė Mont- 
realio lituanistinė mokykla. Gra
žiai paruošta programa sutraukė 
daugiausia mokinių tėvus bei se
nelius. Mokyklos vaikai nuošir
džiai suvaidino Birutės Pūkelevi- 
čiūtės “Kalėdos pas nykštukus”. 
Vaidino ne tik mokyklos, bet ir 
darželio vaikai. Iš viso - 24 vaikai. 
Po vaidinimo visi vaikai sklan
džiai pagiedojo kelias kalėdines 
giesmes. Atvykęs Kalėdų senelis 
visus artistus ir salėje esančius 
mažamečius apdovanojo gražiomis 
dovanėlėmis. Pabaigoje visi pro
gramos dalyviai ir svečiai buvo 
pavaišinti dešrelėmis bei kava su 
spurgomis.

Iš Montrealio j Vilnių ir atgal 
kelionę siūlo lenkų oro linija 
“LOT” už $550 nuo 1993 m. sausio 8 
d. iki kovo 13 d. Ta pati kaina iš

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS
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:

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Certifikatus 1 m.-..... ... 6.50% Taupymo-special.............. . 2.75%
Certifikatus 2 m......... ... 7.00% Taupymo - su gyv. dr.......... . 2.00%
Term, indėlius:

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%

Pirmadieniais 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

EJJROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukraina^ RusiJAt , Moldaviją, Gudiją

TIK
—* T" uz kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

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

Vytas Gruodis, Jr.

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

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

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

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.

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- 
nirnai, pridėjimai-papildymai, ga
ražų bei sandėlių stoginės - Brėži
niai ir leidimai parūpinami. Jonas 
Kripas, tel. ir fax 698-2913.

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. 

kviestiems giminėms bei drau
gams. Sąlygos: bilietas turi būti 
nupirktas iki 1993 m. sausio 7 d. 
Grįžimui jis galioja šešiems mėne
siams. Smulkesnę informaciją tei
kia Liudas Stankevičius tel. 669- 
8834. B.S.

Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje lapkričio 13 d., po 11 vai. pa
maldų, įvyko Šv. Onos dr-jos meti
niai pietūs, į kuriuos atsilankė 
apie 130 svečių. Rengė dr-jos pirm. 
H. Kurylo su talkininkėmis. Pietų 
metu kalėdines giesmes grojo tri
jų asmenų orkestras, jį papildant 
giedojimu, į kurį jungėsi ir sve
čiai. Stalus puošė kalėdines gėlės. 
Visi vaišinosi skaniais patieka
lais ir šampanu. Dalyviai buvo pa
tenkinti ir dėkingi Šv. Onos dr-jai 
ir jos darbščiajai pirmininkei. 
Pageidavo, kad tokie pietūs būtų 
rengiami dažniau. Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ Į VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus. Skam
binti nuo 9 v.r. iki 6 v.v. tel. 760- 
9494 Toronte.

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

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

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428


