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Deimantiniai metai
Kad nauji metai būtų geresni, kad visiems atneštų 

laimės ir sveikatos, kad nebesikartotų klaidos, negero
vės ir nepasisekimai - tai visų visiems linkėjimai, įpras
ti ir kasmetiniai, bet kartu vis su naujomis viltimis — 
o gal?

L
AUKTI tų iš linkėjimų išeinančių dienų rankas su
dėjus būtų apgaulinga. Visos viltys yra trapios - jos 
■J dūžta, jei trūksta pastangų, ryžtumo, konkretaus 
planavimo ir darbo. Tai patiria pavieniai asmenys, šei

mos, organizacijos, tautos ir valstybės. Ten, kur suma
nymai ir viltys derinasi su planingais darbais — iškyla 
daug didesnė galimybė, kad lūkesčiai išsipildys. Tačiau 
užmojai turi būti tikroviški ir atitikti planuotojo pajė
gumą. Visokeriopas gyvenimas remiasi ne tuo, kiek yra 
užsimota, bet tuo, kiek ir kas padaryta. Metiniai planai 
dažnai trūnyja raštinių stalčiuose, jei trūksta vykdyto
jų. Dar blogiau, kai parenkaihi nepareigingi vykdytojai. 
Pasiryžimas, kas negera gerinti, dažnai jungiamas su 
naujų metų pradžia, kuri yra tarsi kokia riba, per kurią 
niekam nevalia tempti praeitų metų klaidas ir negero
ves. Ir jei būtų įmanoma panašiu požiūriu vadovautis, 
tada ir patys Naujieji metai būtų daugiau suprasminti. 
Neliktų jie vien tik tradicinio pasilinksminimo naktis, 
po kurios kabinami nauji kalendoriai. Apžvelgę 1992- 
uosius, pasidžiaugę Lietuvos nepriklausmybe, prie ku
rios įtvirtinimo kaip kas įstengė, kaip ir kam iš tolo ga
lima buvo prisidėti, pergyvenę nepasisekimus, referen
dumų ir seimo rinkimų susijaudinimus, netikrumo, abe
jonių ir svarstymų apsuptyje pradedame 1993-čiuosius. 
Lietuvos seimo rinkimų rezultatai daugelį išeivių savo
tiškai pristabdė - nieko nebegalint pakeisti, reikia pa
laukti, pažiūrėti. Gal ir gerai, nes dėmesys vėl grįžo į 
savąjį kiemą, kur, atrodo, reikia vėl naujo sujudimo: da
ryti, kas buvo atidėta, telktis, kur buvo išsisklaidyta.
-j -TIEJI — deimantiniai metai. Prieš septynias-
I MM A dešimt penkerius metus Vilniuje buvo pasira-
J s šytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ši 

neeilinė sukaktis, nors bus paminėta iškilmėmis, kal
bomis ir džiaugsmo pobūviais, šiuo naujojo tautos atgi
mimo laiku turėtų mus persunkti 1918 metų dvasia, kuri 
negali nei išblėsti, nei nuo gyvenimo atsilikti, nei mirti, 
nes ji — dvasia. Labai daug šių dienų veiklos paskatini
mų kyla iš medžiaginės atramos. Nėra abejonės, kad ji 
reikalinga, ypač lietuviškąjį kelią tiesiant išeivijos gy
venimo sąlygomis. Tačiau ji neturėtų būti pagrindinis 
paskatinimas, jei jis atsietas nuo gilesnių versmių. Kai 
dirbama tėvynei, labai sunku suvienodinti klausimą': 
kodėl? Vienam paaukotas pinigas neleidžia naktį už
migti, kitam paaukota gyvybė tampa dulkė ant laisvės 
kelio, kuriuo turės eiti naujos kartos. Deimantiniai me
tai turėtų mums kalbėti apie ištvermę ir pergyventus 
bandymus, kurie mus spaudė visur ir iš visų pusių. Šian
dien formaliu požiūrių nebėra nelaisvo lietuvio. Visiems 
atsivėrė laisvės keliai. Tik ar visi juo eidami jaučia ša
lia savęs einantį brolį, sesę; gal kitaip mąstantį ar su
prantantį, bet pasirinkusį tą patį prieš septyniasdešimt 
penkerius metus pradėtą kelią. Tai pagrindinis ir pirmas 
punktas metinės veiklos planus sudarant. Antras - visi, 
eidami tuo pačiu keliu, neturėtume tylėti. Dalintis duo
na neužtenka. Peržiūrėti klaidas, apgailėti kaltes be at
viro ir nuoširdaus tarpusavy pasidalinančio žodžio vargu 
ar kada bus įmanoma. Sukaktuviniai nepriklausomybės 
metai - proga vėl sujungti rankas. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Didžiausia staigmena - referendumas
“Canadian Press” žinių agen

tūra, apklausinėjusi spaudos 
ir kitų informacijos šaltinių re
daktorius, svarbiausiu 1992 m. 
įvykiu Kanadoje paskelbė spa
lio 26 d. referendumą konstitu
cijos pataisų klausimu. Tokią 
išvadą iš 137 apklausoj daly
vavusių redaktorių padarė 110. 
Iš tikrųjų referendumas svar
biausiu Kanados įvykiu tapo ne 
dėl jo paskelbimo, bet dėl ne
tikėtų rezultatų, atmetusių Ka
nados vadų jau sutartus konsti
tucijos pakeitimus. Jų įsigalio
jimui reikėjo pačios Kanados 
ir provincinių parlamentų pa
tvirtinimo. Referendumas to
kios galios neturėjo. Juo tik 
buvo norima pabrėžti federa
cinės Kanados vienybę, užsi
tikrinti Kvebeko pasilikimą, nu
tildyti jo separatistų balsus.

Tokio didelio vadų sutartų 
reformų atmetimo niekas ne
buvo numatęs. Konstitucijos 
pakeitimus referendumu at
metė ne tik Kvebekas, bet ir 
didžioji dalis kitų Kanados 
provincijų. Jiems pritarė Niu- 
faundlandijos, Princo Edvar
do salos, N. Brunswicko gy
ventojai ir tik puse burnos 
Ontario atstovai beveik mik
roskopine balsų dauguma.

Referendumas atnešė vie
nybę, bet ne tokią, kokios sie
kė jo vajuje dalyvavę Kanados 
valdžios ir net opozicinių par
tijų vadai. Kanadiečių daugu

ma vieningai atmetė jų pasiū
lytas Kanados konstitucijos 
reformas. Kanada vėl liko su 
P. E. Trudeau be Kvebeko suti
kimo paruošta ir 1982 m. spa
lio 17 d. priimta konstitucija. 
Palaidotos buvo ilgai truku
sios pastangos Kvebeką įjung
ti konstitucijon Meech Lake 
sutartimi 1987 m. balandžio 
30 d. ir referendumo atmesta 
Charlottetowno sutartimi 1992 
m. rugpjūčio 28 d. Planus su
griovė referendumo išryškinta 
tokia didelė ir taip vieninga 
opozicija Kanados vadų Prin
co Edvardo saloj priimtiem 
konstitucijos pakeitimam.

Tai iš tikrųjų buvo didelis 
1992 m. įvykis, Kanadai palikęs 
neišspręstą Kvebeko pasili
kimo federacijoje problemą. 
Kvebeko separatistų partijos 
vadas Jacques Parizeu dabar 
kalba apie šios provincijos 
atsiskyrimą nuo Kanados 1995 
m. Mat iki to laiko jis tikisi lai
mėti provincinio parlamento 
rinkimus, išstumti iš valdžios 
premjero Roberto Bourassos 
liberalus ir specialių referen
dumu gauti prancūzų daugu
mą turinčių gyventojų prita
rimą Kvebeko nepriklauso
mybei.

Kanadiečių politinis susiskal
dymas, didesnis už lig šiol tu
rėtą, iškils 1993 m. įvyksian-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pagerbiant Lietuvos karius Vilniuje prie Adonio Mickevičiaus paminklo
1992 metų rudenį Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuva demokratėjimo perspektyvoje
Pamokos • Klaidos • Nauji uždaviniai, seni metodai

Gabija Petrauskienė, viena 
iš septynių Ontario ir Kanados 
federacinės valdžios paskirtų 
talkininkų iš sovietinės impe
rijos išsilaisvinusiems kraš
tams padėti, grįžusi trumpų 
kalėdinių atostogų iš Vilniaus, 
kur dirba ministerio pirminin
ko įstaigoje, 1992 m. gruodžio 
22 d. Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje padarė visuomenei 
skirtą pranešimą, suorganizuo
tą KLB Toronto apylinkės.

Gausų susirinkimą pradėjo 
V. Kulnys, pakviesdamas KLB 
Toronto apylinkės pirm. A. Ba
rysaitę įteikti viešniai puokš
tę gėlių. Kalbėtoją pristatė dr. 
M. Arštikaitytė-Uleckienė, nu
šviesdama ir primindama viso
keriopą Gabijos veiklą organi
zacijose ir bendruomenėje.
Čia anarchija, ten demokratija

G.- Petrauskienė papasako
jo apie jos parinkimą dirbti 
vienerius, o daugiausia dvejus 
metus Lietuvos vyriausybės su
dėtyje ir paaiškino sampratos 
apie demokratiją skirtumus 
Vakaruose ir Lietuvoje. Kas 
vakariečiams atrodytų anar
chija, tas Lietuvoje šiuo me
tu vadinama demokratija. Dėl 
tokios sampratos, stačiai chao
tiškos būklės, padaryta labai 
daug klaidų. Dar ilgai teks 
mokytis tikros demokratinės 
galvosenos. Lietuvos komunis
tai, persiorganizavę į Lietuvos 
demokratinę darbo partiją 
(LDDP) be jokio sutrikimo tęsė 
partinės tvarkos ir susiklau
symo tradicijas. Praktiškai iki 
seimo rinkimų ši partija ir te
buvo vienintelė to žodžio pras
me. O žmonėms aplamai vardas 
“partija” labai jau priminė ne
tolimą praeitį, ir Sąjūdis iš 
karto buvo labiau priimtinas. 
Bet jam trūko vieningos poli
tinės linkmės, ir tai atsiliepė 
rinkimuose. Iš kitos pusės 
LDDP visur skelbė, kad V. 
Landsbergio vadovybė nesanti 
kompetentinga tvarkyti krašto 
reikalus. Aukščiausiosios tary
bos posėdžių atvirumą, vaka
riečiams jau seniai supranta
mą ir priimtą, opozicija aiški
no kaip nesugebėjimą tvarky
tis, nes amžinos peštynės stab
dančios darbą. O kad tas peš
tynes ir opozicija gudriai kurs
tė, nedaug kam rūpėjo. Dabar 
rinkimus laimėjusi LDDP, ne

va taupymo sumetimais, pla
nuoja nebeleisti TV filmuo- 
tojams perduoti seimo posė
džių; rodysianti tik kai kurias 
posėdžių dalis, kad žmonėms 
atrodytų, jog “tvarka” grįžusi.

Ne komunistai
Vienas iš svarbesnių ir pir

minių rūpesčių esąs - tautą ir 
pasaulį įtikinti, kad LDDP 
nesą komunistai. Tačiau jokie 
paskelbimai nepadėsią - visi 
laukia darbų ir žadėto page
rėjimo. Aplamai LDDP laimė
jimas sustabdęs pradėtą ne- 
priklausybės įtvirtinimo eigą. 
Vakarai dabar lauksią, kol 
jiems paaiškėsią, su kuo ta
riamasi ir kas remiama. Tas 
valdžios pasikeitimas - tai lai
ko praradimas. Nors ir laiki
nas privatizacijos sustabdy
mas gali labai atsiliepti į san
tykius su Vakarais. Reformų 
betgi neatsisakoma. Ir V. Lands
bergis, ir A. Brazauskas vieno
dai nori, kad Rusijos valdžio
je išsilaikytų B. Jelcinas. Ža
liavų tiekimas priklausąs gry
nai nuo Rusijos, o ne nuo Lie
tuvos valdžios, kokia ji bebū
tų. Yra nuomonių, kad Rusija 
tiekimo trukdymais bando Lie
tuvą priversti jungtis į Nepri
klausomų valstybių sandrau
gą (NVS).

Plungė - pavyzdys
Reformų supratimo, vienin

go darbo ir sėkmingo privati
zavimo modelis esąs Plungės 
rajonas, kurio visi pareigū
nai, nuo aukščiausio iki že
miausio, rėmė Sąjūdį, pakluso 
leistiems vyriausybės įstaty
mams ir šiandien jau turi įstei
gę pirmaujančius kooperaty
vus, pajėgiančius viskuo aprū
pinti rajono gyventojus. Tuo 
metu, kai Plungės rajonas dir
bo ir tvarkėsi, kituose rajonuo
se reformos buvo tyčia stabdo
mos dėl kurstymų, dėl baimės 
prarasti savo tarnybas arba 
iš viso dėl nesugebėjimo pa
keisti savo galvoseną.

Siūlomas depolitizavimas
Naujoji vyriausybė, grei

čiausiai, atsisakysianti atski
rų asmenų praeities tyrinėji
mo. “Viską pamirškim ir dirb
kim iš naujo”, - tai labai smar
kiai propaguojamas šūkis. Ry
šium su tuo, nėra abejonės, bus

(Nukelta į 2-rą psl.).

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Kalėdos Lietuvoje

ELTA žiniomis, pati didžiau
sia Kalėdų eglutė buvo pa
puošta Rotušės aikštėje Vil
niuje. Prie eglutės įrengta ir 
prakartėlė, kurią pašventino 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis. Visas tris dienas prie 
eglutės rinkosi daugybė vaikų, 
vyko koncertai, buvo atgaben
tas didžiulis pyragas, kuriam 
pagaminti reikėjo 5 maišų cuk
raus, 5 maišų miltų ir 500 kiau
šinių.

Šventovėse vyko kalėdinių 
giesmių koncertai. Vilniaus 
arkikatedroje giedojo pačios 
ryškiausios Lietuvos operos 
žvaigždės: I. Milkevičiūtė ir 
V. Noreika, Šv. Kazimiero 
šventovėje giedojo RTV vaikų 
choras.

Prie Šv. Teresės šventovės 
Vilniuje vargšams buvo dali
nama labdara. Katalikiškų or
ganizacijų atstovai lankėsi 
su dovanomis senelių namuo
se, kalėjimuose. Iš Vokieti
jos atvyko paprasta moteris 
Ursula Szmit, sumaniusi Ka
lėdų senelio vaidmeny pra
džiuginti mažuosius. Vilniaus 
katalikų Šv. Jokūbo ligoninė
je dirbančios vienuolės su li
goninės pareigūnais surengė 
bendrą šventinį stalą. Sako
ma, kad prieš kokį dešimtmetį 
niekas apie taixir svajoti ne
galėjo.

Naujųjų metų sveikinimas
Ministeris pirmininkas Br. 

Lubys, kaip praneša ELTA, 
sveikindamas Lietuvos gyven
tojus Naujųjų metų proga, pa
žymėjo: “Istorijos prieglobstin 
palydime nelengvus, permai
nų kupinus 1992-sius metus. 
Laisva tautos valia pasikliau
dami, tikėdami vienas kito 
geranoriškumu, perženkime 
Naujų metų slenkstį. Gera nei 
bloga dažniau prisimindami, 
neįsileiskime į savo namus 
pagiežos ir pykčio. Linkiu 
visiems Lietuvos žmonėms 
dvasios stiprybės, vienybės 
ir santarvės. Džiaugsmingų 
akimirkų, prasmingų valandų 
ir skalsios duonos kasdieną 
teatneša 1993-ji kiekvienam 
Jūsų.”

Prezidentiniai kandidatai
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos spaudos ir žinių 
skyriaus pranešimu, LDDP ta
rybos posėdyje 103-jų narių 
pritarimu Algirdas Brazaus
kas paprašytas būti šios par
tijos kandidatu Lietuvos pre
zidentiniuose rinkimuose š. m. 
vasario 14 d.

Savo sutikimo žodyje A. Bra
zauskas pastaruosius trejus 
metus pavadino nelengvo ke
lio metais, bet politinis gy
venimas netapęs vienpartiniu, 
nors ir buvo toks pavojus. Iš
rinkimą prezidentu taipogi pa
vadino didele atsakomybe, bet 
juo tapęs galėtų dirbti su sei
mu ir nepolitizuota vyriau
sybe.

Kalbėdamas apie būsimus 
varžovus, dėl St. Lozoraičio 
pasakė, kad jis esąs “iš ano 
pasaulio, norintis įsigilinti 
į mūsų reikalus”. Ar V. Lands
bergis dalyvausiąs rinkimuo
se, nieko nežinąs, tai esąs jo 
reikalas. Pageidautų, kad bū
tų daugiau kandidatų.

Savo kandidatūrą preziden
tiniuose rinkimuose išstatė 
ir seimo narys Kazimieras An
tanavičius, kaip skelbia rin
kimų komisijos pirm. V. Litvi
nas, padavęs pareiškimą ir už
simokėjęs 41,450 talonų. Kan- 
ditatuoja taip pat Kazimieras 
Petraitis, vadovaujantis mažai 
respublikonų partijai.

Atvyko į Lietuvą
Į Vilnių iš Vašingtono at

skrido ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. “Atvažiavau į Vil
nių, norėdamas išsiaiškinti 

politinę situaciją ir nuspręsti, 
verta ar neverta bolatiruotis 
prezidento rinkimuose” — sa
kęs ambasadorius, kaip skel
bia ELTA, gruodžio 29 d. seimo 
rūmuose įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Galutinį spren
dimą jis paskelbsiąs, kai pasi
kalbės su A. Brazausku ir V. 
Landsbergiu. Ambasadorius 
nenorįs varžytis nei su vienu 
iš šių politikų. Jis sutiktų 
rinkimuose dalyvauti, įsitiki
nęs, kad jo kandidatūra galė
tų suvienyti Lietuvą, sumažin
ti politinę įtampą. Dar pažy
mėjo, kad nesąs užsienio lie
tuvis. “Aš vienintelis Ameri
koje gyvenau Lietuvos teri
torijoje” - pasakė ambasado
rius.

Paskutiniomis Baitfax žinio
mis, Stasys Lozoraitis sutiko 
kandidatuoti. Jį pažadėjo rem
ti devynios politinės grupės, 
įskaitant ir Sąjūdį.

Nekandidatuos
AP ir ELTA žiniomis, Vytau

tas Landsbergis, vadovavęs 
kovai už išsilaisvinimą iš Sov. 
Sąjungos sausio 3 d. per Lietu
vos televiziją paskelbė, kad 
dėl skleidžiamų KGB šmeižtų 
prieš jį ir jo šeimą, negali būti 
kandidatu prezidentiniuose rin
kimuose. Jis palaiko Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Stasio Lo
zoraičio kandidatūrą, tai pa
daryti kvietė ir Algirdą Bra

Žuvusius karius už Lietuvos nepriklausomybę pagerbiant Vilniuje prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo Kariuomenės šventės proga V. Kapočius
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Lietuvos ambasados veikla ir užmojai 

“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Venezuelos
Daugiau atlaidumo tautiečiams
Mintys svarstant seimo rinkimus

Lietuvos ir išeivijos santykių šešėliai
Atsiliepiant į prof. St. Vaitekūno straipsnį apie išeiviją ir Lietuvą 

“Čia prieš šimtą metų” 
Sukaktuvinės iškilmės Rietave

Kai sovietiniai saugumiečiai siautėjo
Prel. Jono Jonio atsiminimai apie arkiv. Teofilių Matulionį o

“Vaiko tėviškės namai”
Ekonominės ir technikinės kliūtys lėtina statybą

Kultūrinės vertybės Vatikane
Vatikano archyvuose atsispindi žymi dalis Lietuvos istorijos

zauską. Pastarasis geriau kva
lifikuotas būti ministeriu pir
mininku negu Lietuvos prezi
dentu. Stasys Lozoraitis esąs 
vakarietiškos demokratinės 
minties atstovas ir atsvara 
LDDP. Aš remiu šią kandida
tūrą, pabrėžė Vytautas Lands
bergis, ir kviečiu, kad jį parem
tų visi, kurie būtų rėmę mane, 
o taip pat visi kiti. Politikas, 
Lietuvos patriotas Stasys Lozo
raitis galėtų labiau suvienyti 
bei sutelkti Lietuvos visuo
menę.
Vienijasi žemės ūkio produktų 

gamintojai
Latvijoje įvyko Baltijos ša

lių žemės ūkio ministerijų va
dovų pasitarimas. Nutarta, 
kad ateityje Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos žemės ūkio produk
tų gamintojai tarptautinėse 
organizacijose dalyvaus kaip 
viena institucija, atstovaujanti 
visų trijų respublikų intere
sams. Pasitarime daug dėme
sio skirta vidaus ir užsienio 
rinkų gynimui, privatizavimui 
ir aktualiems kaimo klausi
mams. Bus keičiamasi infor
macija, kad vienoje iš Balti
jos valstybių nebūtų kurių 
nors produktų pertekliaus. 
Įsteigtos kelios darbo grupės, 
kurios siūlys kaip derinti že
mės ūkio ministerijų ir kitų 
žinybų veiklą.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Politiniai dabarties vingiai

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Lietuvos ambasados veikla ir užmojai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Didelė grėsmė

Gruodžio 30 d., dar einantis 
Saugumo tarybos generalinio 
direktoriaus pareigas, P. 
Plumpa pareiškė, kad naujo 
vadovo paskyrimas šioms pa
reigoms jam buvo visiškai ne
tikėtas. Laikinai einantis Lie
tuvos prezidento pareigas A. 
Brazauskas naujuoju šios tar
nybos direktoriumi paskyrė 
Jurgį Jurgelį, kurį seimas pa
tvirtino.

P. Plumpa prieš mėnesį, ap
tardamas artimiausius saugu
mo reikalus su A. Brazausku, 
buvo pastarajam pasakęs apie 
galimą naujo vadovo kandida
tūrą. P. Plumpai buvo pareikš
tas pasitikėjimas ir jis to
liau ėjo pareigas. Lietuvos 
vadovo einančio prezidento 
pareigas elgesį nesuprantamu 
pavadino ir opozicijos atsto
vas seime V. Žiemelis. Jurgis 
Jurgelis esąs be patirties, ne- 
profesionalas šioje srityje. 
Jam, kaip ir anksčiau buvu
siems, reikės mokytis, o tai 
daryti nėra laiko.

Pasak Plumpos, mafijos 
veikla prasiskverbė į seimą, 
vyriausybę, bankus, spaudą. 
Mafijos pastangomis buvo už
blokuota naftos terminalo sta
tyba, nebuvo susitarta dėl naf
tos gavimo iš Persijos įlankos. 
Saugumo tarnyboje nėra jo
kių struktūrų ir padalinių ko
vai su teroristais. Tai esanti 
didelė grėsmė Lietuvai.

Sunki kliūtis
Ekonomikos ministeris J. 

Veselka per Lietuvos radiją 
pažadėjo griežčiau reguliuoti 
kainas. Privačios ir valstybi
nės įmonės turėsiančios ieš
koti būdų, kaip sumažinti pre
kių savikainą.

Ministerio nuomone, vienas 
sunkiausių uždavinių — persi
orientuoti į rinkos sąlygas ne 
tik gamybinėms, bet ir kitoms 
organizacijoms, pratusioms 
gyventi iš paskyrimų (dotaci
jų). Todėl šią psichologinę 
kliūtį įveikti būsią nelengva.

Jis bandysiąs pertvarkyti 
mokesčių sistemą, skatinan
čią naujų darbų atsiradimą, 
remsiąs darbininkų perkvali
fikavimą. Būtina, sakė minis
teris, mažinti mokesčius in
vesticijoms.

Tomas Venclova Vilniuje
Į Vilnių per Lenkiją kelioms 

dienoms buvo atvykęs, kaip 
skelbia Lietuvos žiniasklaida, 
liberalas T. Venclova, profe
soriaujantis JAV-se.

Kalbėdamasis su Vilniaus 
intelektualais jis jiems pasa
kęs, kad laisvė ir demokratija 
turi du priešus — iš kairės ir 
dešinės. (“Lietuvos rytas” 252 
nr.). “O savo rašinius galėčiau 
skelbti bet kur, net ir ‘Prav- 
doje’, jei redaktoratas įsipa
reigotų nekeisti juose nė žo
džio” — pabrėžęs svečias iš 
Amerikos. Dar pridėjęs — in
telektualų priedermė - kriti
kuoti ne kaimyninių, bet savo 
valstybės ekstremizmą ir radi
kalizmą. Gana griežtai pasisa
kęs užsienio lietuvių atžvil
giu: “Net ir demokratinėje 
valstybėje gyvenantys išeiviai 
iš Lietuvos nesuvokia demo
kratijos. Tiems, kuriems gėda 
dėl paskutiniųjų rinkimų re
zultatų, kurie nūnai drovisi 
prisipažinti esą lietuviai, 
gali pasirinkti kitą tautą”.

Kaunas kitoks
Laikraštis “Atgimimas” 47 

nr. išspausdino pokalbį su is
toriku prof. Edvardu Gudavi
čiumi. Sakoma, jis turi daug 
jį gerbiančių mokinių, bet ir 
nesutaikomų priešininkų. Jis 
save laiko nusikaltėliu — 

spjaudęs ant Katalikų Bažny
čios, rezistencijos, nes to iš 
jo buvo reikalauta. Buvęs ne
tikintis, bet sausio 13-ją, pa
gautas nevilties, meldėsi į Die
vą. Ryšium su seimo rinkimais 
būdingai pasisako apie Kauną:

“... Aš esu kaunietis ir tuo 
didžiuojuosi. Kaunas išugdė 
tokius žmones, kaip Romas Ka
lanta ir Vytautas Landsber
gis. Didžiavausi jais anksčiau 
ir dabar didžiuojuosi, kad bal
savau kaip Kaunas. Rusijos 
žurnalistai apžvalgose apie 
seimo rinkimus Kauną pava
dino inteligentų miestu. Jie 
nepamatė kito dalyko — Kau
no darbininkų. Jų sluoksnis 
yra labai margas. Čia daug 
suvalkiečių ūkininkų, pabė
gusių nuo kolūkių. Daug to
kių žmonių, kurie savo šeimoje 
skaičiuoja jau ketvirtąją dar
bininkų kartą. Jie išėjo didžiu
lę politinę mokyklą.
Jie prieš karą laidojo Kra- 

nauską su raudonomis vėlia
vomis, jie su gėlėmis sutiko 
sovietų tankus ir 1941-jų bir
želio 23-ją paėmė ginklą, kad 
juos išvarytų. Jie iškentėjo 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
susiliejo su ja. Gal jie ir su
kurs darbininkų sąjungas, ku
rios nebesiries tarpusavyje, 
ir gal iš jų gims tikroji so
cialdemokratų partija. Gal ta
da Kaunu paseks ir kiti mies
tai, prie jų jungsis ir ūkinin
kai. Gal tada susikurs darbo 
žmonių terpė, kaip nepajudi
namas Lietuvos nepriklauso
mybės pagrindas...”

Apie Algirdą Brazauską sa
ko, kad jis “buvo tas buferis, 
pridengęs Sąjūdį. Tai jo nuo
pelnas. Jei nebūtų buvę šios 
priedangos, dar klausimas, 
kaip būtų pakrypę įvykiai. Bet 
ar valdant LDDP būtume su
laukę 1990-jų kovo 11-sios ak
to? Manau, kad ne. Jeigu tik
rai žinočiau, kad Lietuvai ne
gresia pavojus, man nerūpėtų 
nei kairieji, nei dešinieji, 
nes mano reikalas — istorija. 
Bet dabar man kažkodėl nera
mu, neapleidžia susimokinimo 
su Rusija nuojauta.”

“Žemė to, kas ją dirba”
Tai šimto metų senumo šū

kis, atmestas istorijos — rašo 
ekonomistas V. Lukoševičius 
laikraštyje “Viltis” 37 nr., 
svarstydamas seime keliamą 
žemės klausimą “Žemė to, kas 
ją dirba”. Tokį šūkį skelbė Ru
sijos narodninkai, socialisti
niai revoliucionieriai.

Šio principo netinkamumą, 
pasak V. Lukoševičiaus, įro
džiusi sovietinė ūkio sistema. 
Ekonomistą stebina, kad šį 
visuotinai atmestą principą 
norima vėl atgaivinti Lietu
voje. Jis esą pabrėžiamas 
LDDP vadovų pasisakymuose, 
taip pat pažymėtas šios par
tijos ir programinėse nuosta
tuose rinkimams į seimą. To
kia LDDP ūkinė programa yra 
nenuosekli ir prieštaringa, 
neigianti asmeninę žemės nuo
savybę. Šiaip LDDP savo nuo
statuose asmeninės nuosavy
bės neneigia.

Šampano šūviai
Gruodžio 29 d. Rusijos ar

mijos ir Lietuvos atstovai pa
sirašė Šiaurės miestelio, ku
riame buvo 107 rusų karių divi
zija, perėmimo aktą. Pasirašy
mo apeigos, sakoma, buvo už
baigtos šampano šūviais, ka
riškiams įteikta raudonų gvaz
dikų puokštė. Iš Šiaurės mies
telio išvyko paskutiniai kari
niai sunkvežimiai, pakrauti 
karininkų ir kareivių asmeni
niais daiktais. Divizija iškel
ta į naują vietą Pamaskvyje. 
Lietuvos sostinė liko laisva 
nuo svetimos kariuomenės. J.A.

JULIUS VAISIŪNAS

Ambasada yra nutarusi nau
doti kontaktus ir visas komu
nikacijos priemones supažin
dinti Venezuelos institucijas 
ir visuomenę su dabartine ne
priklausomos Lietuvos proble
matika, pereinant iš sovieti
nės į demokratinę — politinę, 
ekonominę ir socialinę siste
mą, iškeliant istorinę Lietu
vos valstybės reikšmę, XX š. 
lietuvių tautos valstybinį gy
venimą, okupacijos metus ir 
rezistencijos laikotarpį bei 
dabartinius valstybės siekius 
įsijungti į pasaulio bendruo
menę.

Spauda ir radijas
Venezueloje jau kone de

šimtmetis dr. Dambravos pa
stangų dėka nutiestas kelias 
į svarbiausią krašto spaudą. 
1990 m. vasarą jam pavyko įeiti 
į pagrindinę Venezuelos radi
jo stotį — “Radio Rumbos”, 
transliuojančią ir trumpomis 
bangomis, su tarptautinės po
litikos komentarais, pertrans
liuojamais Bolivijoje, Čilėje 
ir Ekvadore. Kitos penkios 
stotys — “Circuito Nacional 
Rumbos” — perdavė progra
mas krašto viduje. Pastaruo
ju metu dirbama ir su “Radio 
Capital”. Jau prieš pusantrų 
metų valstybinė TV stotis da
vė Lietuvai labai palankią 
programą apie tuolaikinę po
litinę padėtį Lietuvoje ir Bal
tijos valstybėse. Iškilmingo
mis progomis televizijos ka
nalai perduoda mūsų pamal
das ir kitas specialias progra
mas.

Talkininkai
Ambasadorius Dambrava sa

kė, kad jo oficiali padėtis ne
beleidžia pačiam toms progra
moms vadovauti, todėl sudary
ta nauja struktūra, aplenkiant 
šią problemą ir paliekant Lie
tuvos ambasadai atvirą kelią 
skelbti visa, kas Lietuvai yra 
svarbu ir būtina. Iškilo ir in
formacijos stiprinimo klausi
mas visoje P. Amerikoje. Jo 
nuomone, Venezuela turi gali
mybes atlikti šį uždavinį. Jis 
yra pakvietęs “Zeta” žurnalo 
direktorę Jūratę Statkutę de 
Rosales į štabą aktyviai talki
ninkauti šių projektų vykdy
me. Lietuvai atstovauti ir jos 
interesams ginti ambasado
rius Dambrava ir toliau padės 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijai plėsti diplomatinį 
bei konsulinį atstovavimo 
tinklą P. Amerikoje ir naudoti

Lietuva...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

numarintas ir desovietizacijos 
įstatymo projektas. Vietoj to 
peršama depolitizavimo min
tis. Buvo skelbta, kad nauja
sis ministerių kabinetas ne
būsiąs politizuotas. Praktika 
betgi rodo visai ką kita. De- 
politizavimas siūlomas ir išei
vijai, kurios dalyvavimas sei
mo rinkimuose nulėmė kai ku
rių buvusių komunistų pra
laimėjimą. V. Landsbergio 
nuomone, išeivija turinti da
lyvauti politiniame Lietuvos 
gyvenime, nes tai dariusi dau
giau kaip 40 metų. Neutrali iš
eivija būtų pasimetimas, o rei
kia ir toliau laikytis savo prin
cipinių pažiūrų. Nenaudingos 
esančios ir apkalbos arba ke
liamos abejonės. Pvz. klausimo 
kėlimas, kur nuėję mūsų paau
koti pinigai, jau sukelia ne
pasitikėjimą ir ardo vienybę, 
kuriai kenkti yra pasiruošę ge
rą praktiką turintys specialis
tai. Taipgi remtis vien tik Lie
tuvos laikraščiuose skelbiama 
informacija būtų klaidinga, 
nes spaudos laisvę ne visi ge
ram panaudoja.

Negerovės ir prezidentai
Po pašnekesio pranešėja 

atsakinėjo į klausimus, kurie 
nedaug ką naujo iškėlė. Kons
tatuota Lietuvoje veikianti ko
rupcija, vakariečių pagrįsta 
kritika bankams, policijos ne
pajėgumas kovoti su nusikalti
mais. Oficialiai kandidatų į 
prezidentus dar nėra paskelb
tų, bet kalbama apie A. Bra
zauską, V. Landsbergį, St. Lo
zoraitį ir K. Bobelį.

KLB Toronto apylinkės pirm. 
A. Barysaitė padėkojo G. Pet
rauskienei už išsamų prane
šimą ir pakvietė dalyvius pa
sivaišinti kava, sausainiais 
bei pasidalinti pranešimo įs
pūdžiais. Snk. 

diplomatinius ryšius su kitų 
kraštų atstovybėmis.

Ambasada rūpinasi ir gina 
Lietuvos piliečius bei lietuvių 
kilmės asmenų teises ir intere
sus, teikia konsulinį patarna
vimą. Specialių projektų vyk
dymui yra pakviesta trys tuzi
nai bendradarbių. Profesoriui 
neurologui Algimantui Jelo- 
veckui jau yra patikėta vaistų 
rinkimo programa. Moterų ko
mitetas vykdys drabužių rin
kimą. Kitiems pavesta rinkti 
knygas. Visa eilė pasitarimuo
se dalyvavusių lietuvių jau 
buvo įsijungę į organizacinį 
referendumų ir rinkimų pra- 
vedimo darbą. Ambasadorius 
minėjo, kad sekančių metų 
vasarą atvyks Lietuvos jach- 
tininkai į P. Ameriką. Už ke
lių mėnesių P. Amerikoje lan
kysis “Canis Lupus”bendrovės 
filmuotojai, norį paruošti do
kumentinį filmą apie P. Ame
rikos lietuvių gyvenimą. Pro
jekto iniciatorius yra Kolum
bijos (Medelino) lietuvis Jo
nas Kaseliūnas, kuris renka 
pinigus projektui įgyvendin
ti. Kalbėta ir apie iškilmingą 
Vasario 16 minėjimą bei amba
sadoriaus rengiamą priėmimą.

Ryšininkai
Suvažiavimo proga ambasa

dorius Dambrava bendru suta
rimu paskyrė kelis asmenis 
ryšininkais. Jie veiks konsu
linių agentų teisėmis, taigi 
konkrečiai talkins ambasadai 
referendumų, rinkimų metu, 
dokumentų surinkime pasams 
ir vizoms gauti bei įvairiems 
dokumentams sudaryti. Šie ry
šininkai yra: Maracaibo — 
Vytautas Korsakas, Valenci- 
joje — Zbignievas Pesliakas, 
Barquisimeto — Marija Eidri- 
gevičiūtė, Maracay — Irena 
Ravenna. Šie sritiniai asme
nys koordinuos provincijoje 
ambasados projektų vykdymą.

Prezidentūros vertėja Da
nutė Statkutė de Rosales ma
loniai sutiko ambasadai tal
kinti viešų vizitų metu kaip 
vertėja, dirbusi ir dirbsianti 
be atlyginimo. Beatrice Do
minguez įsijungė į kultūrinį 
darbą, Jūratė Rosales — į in
formaciją, Anita Lammers- 
dorf — į ūkio reikalus. Algis 
Dugnas bus ambasados ryši
ninkas su Katalikų misija, 
Henrikas Gavorskas — Lietu
vių bendruomenės atstovas.

Parama Lietuvai
Į Vilniaus technikos univer

siteto rektoriaus kreipimąsi 
stipendijų reikalu, ambasa
dos bendradarbis Gediminas 
Orentas ėmėsi iniciatyvos. 
Komandiruotės metu dr. A. 
Dambrava įteikė aštuonias 
Venezuelos lietuvių stipen
dijas po 150 dol. G. Orentas 
surado daugiau stipendijų. 
Venezuelos jaunimas palaikys 
ryšį su ambasada per Robertą 
Rosales ir Arą Mažeiką. Jach- 
tininkų priėmimą organizuos 
atsargos majotas Petruševi
čius, Vytautas Korsakas ir inž. 
Alfonsas Paulauskas. “Canis 
Lupus” projekto vykdymu rū
pinsis Aras Mažeika. Svečių 
iš užsienio priėmimu rūpin
sis inž. Bronius Deveikis, 
Beatričė Dominguez ir Anita 
Lammersdorf.

Išlaidos ir rėmėjai
Apie finansinius reikalus 

kalbėjo ambasados adminis
tracijos skyriaus vedėjas inž. 
Antanas Šulcas. Esą ligi šiol
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padarytos išlaidos yra susiju
sios su ambasados steigimu, 
išlaikymu ir veikla. Lietuvos 
URM atsiųstoji 10.000 dolerių 
parama, kuri net nebuvo am
basados prašyta, bet įabai rei
kalinga, buvo iš dalies panau
dota būtinų techninių priemo
nių įsigijimui (teleksas, xerox, 
kompiuteris, rašomos priemo
nės). Lietuvos ambasada Va
šingtone per ambasadorių Sta
sį Lozoraitį padovanojo Lie
tuvos ambasadai Caracas’e 
telefaksą. Latviai leidžia am
basadai naudotis jų patalpo
mis. Lietuvos URM finansų 
skyriui pristatyti net keturi 
sąmatos variantai, kuriuos 
apsvarsčiusi URM ministeri
ja padarys sprendimą. Visos 
išlaidos (apie 30.000 dolerių) 
yra apmokėtos. Deficitinis ba
lansas yra padengtas asmeniš
komis lėšomis.

Ambasadorius pasidžiaugė, 
kad Lietuvos URM nori matyti 
ambasados veiklą tolydžio ple
čiamą ir finansiškai stiprina
mą. Jis dėkingai pažymėjo, jog 
per visą laiką juto nuoširdžią 
ir efektyvią Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos, Užsienio 
reikalų ministerijos ir Ame
rikos šalių direktorato para
mą. Pasitarimų metu jį nudžiu
ginęs ministerijos nusistaty
mas stiprinti ambasadą Vene
zueloje, patikint diplomati
nes funkcijas kituose P. Ame
rikos kraštuose.

Keli asmenys dėl svarbių 
priežasčių pasitarimuose ne
galėjo dalyvauti. Buvęs Ve
nezuelos LB valdybos pirm. 
Juozas Kukanauza raštu svei
kino Lietuvos ambasadorių, 
“energingai ir sumaniai su 
pasišventimu dirbantį tėvynės 
labui”, įsipareigodamas jam 
aktyviai talkinti.

Kiti du dalyvauti negalėję 
bendradarbiai tapo ambasa
dos “krikšto tėvais”: Aldona 
Kundrotaitė-Echaniz ir Vene
zuelos LB valdybos pirm. Hen
rikas Gavorskas, sudėję po 
tūkstantį dolerių ambasados 
projektams vykdyti.

Ambasadorius ir jo štabas
Ambasadorius pažymėjo, 

kad Lietuvos vyriausybė jį 
buvo įgaliojusi atstovauti Lie
tuvai Ekvadoro prezidento 
inauguracijoje, taip pat da
vė įgaliojimus vesti derybas 
ir pasirašyti kultūrinio bend
radarbiavimo sutartį tarp Lie
tuvos ir Venezuelos. Per aš
tuonis mėnesius Lietuvos am
basadorius buvo kviestas vals
tybės prezidento ir net 40 am
basadorių.

Pristatydamas savo štabą — 
inž. Antaną Šulcą, inž. Anta
ną Baroną, Beatričę Mikalaus- 
kaitę-Dominguez, Jūratę Rosa
les, Anitą Lammersdorf ir sek
retorę Oną Menkeliūnienę, — 
ambasadorius nurodė, kad jo 
paties noras buvęs ieškoti ne 
naujos karjeros ar naujų pa
jamų, o duoti svarų įnašą at
sikuriančiai nepriklausomai 
Lietuvai. Sakė norėjęs pasta
tyti ambasadą “ant kojų” be 
rinkliavų ir aukų, net be biu
džeto, tiktai su idealistinio 
nusiteikimo savanoriais. Esą 
visą gyvenimą jį traukė sun
kūs ir sudėtingi projektai. 
Jis norėjęs parodyti, kad ir 
su labai ribotais ištekliais 
bei sunkiose darbo sąlygose 
galima sukurti veiklią amba
sadą. Nors ambasada veikia 
vos aštuoni mėnesiai, tačiau 
rezultatai jau yra regimi.

Demonstracija Vilniuje 1992.XI.23 prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 
pagerbianti Lietuvos karius ir reikalaujanti išvesti Rusijos kariuomenę 
iš Lietuvos. Kalba kun. R. Grigas Nuotr. V. Kapočiaus

AfA 
ANTANUI RIAUBAI

staiga mirus,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius žmoną 
MARYTĘ, dukras su šeimomis ir brolį JONĄ, kurio 
rūpesčiu Kanadoje buvo įkurdinta velionies Antano 
gausi šeima.

Kartu liūdime-
Angelė ir Juozas Lukošiūnai

PADĖKA
AfA

SOFIJAI VINSKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, ir pranciškonams kunigams už atlaikytas Mišias 
ir maldas laidotuvių koplyčioje. Dėkoju visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už gražias gėles bei 
užuojautas žodžiu ir raštu.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie atėjote pabūti su'1 
manim kartu liūdesio valandoje. Dėkoju B. Stanulie
nei už skaniai paruoštus pietus ir ponioms už pyragus. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Mylintis vyras - Antanas Vinskas

PADĖKA
Po sunkios ligos 1992 m. lapkričio 19 d. Hamiltone mirė 
mūsų brangi mamytė, uošvienė, močiutė, sesuo Ir teta

AfA
BARBORA LATAUSKIENĖ.

Gimė Upynos parapijoje 1913 m. lapkričio 14 d. Po ilgų 
tremties metų buvo palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, 1992 m. lapkričio 23 d. lydima gausių gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Nuoširdi padėka kun. J. Liaubai, OFM, už paskutinius 
patarnavimus. Dėkojame A. V. Paulioniams už gražų giedo
jimą Mišių metu.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
gausiai dalyvavusiems šermenyse, Mišiose Aušros Vartų 
šventovėje ir palydėjusiems mamą į amžino poilsio vietą. 
Ačiū D. ir B. Mačiams už paruoštus pusryčius ir visoms po
nioms už pyragus.

Ypatinga padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas "Tėviš
kės žiburiuose", laiškais ir asmeninę paguodą. Didelis ačiū 
lietuvių radijo programų vedėjoms - Liudai Stungevičienei 
ir Violetai Laurinavičienei, gražiai paminėjusioms mamy
tės mirtį.

Labai ačiū už aukas, kurių mūsų mamytės vardu buvo 
labai daug lietuviškai veiklai: SOS vaikams, Vaiko tėviškės 
namams, Kanados lietuvių fondui ir “Tėviškės žiburiams”.

Ačiū dar kartą visiems, kurie prisidėjo prie atsisveiki
nimo su mūsų mamyte.

Dukterys - Genė Kairienė, Nijolė Zeliznak,
Gražina Strimaitienė, Danutė Enskaitienė

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Seimo rinkimus svarstant

Daugiau atlaidumo tautiečiams
VILIUS BRAŽĖNAS

Manding turėtume išeivijoje 
pritildyti savo tautiečių Lie
tuvoje puolimus dėl nelemtų
jų seimo rinkimų. Šis opus 
klausimas svarstytinas nesku
bant daryti išvadas. Todėl 
nudžigau paskaitęs “TŽ” 1992.- 
XII.1 ir 8 d.d. laidose straips
nius, ramiau iškeliančius sei
mo rinkimų klausimus, kurie 
vengiami svarstyti iš esmės, 
žiūrint į padėtį šalčiau. (“Ne
malonūs klausimai” Č.S. ir “Ko
munizmo atgimimas?” Pr.G.).

Nelauktos rinkimų pasek
mės, kaip pastebėjome pasau
linėje spaudoje, sukrėtė ne 
vien patriotinę lietuvių išei
viją. Reikia betgi pažiūrėti į 
susidariusią padėtį iš perspek
tyvos, atsistojant atokiau nuo 
asmeninių nusivylimų ir jaus
mų. Pirmiausia turėtume pa
klausti save, ar tikrai turime 
moralinę teisę aštriai smerk
ti savo tautiečius. Taipogi, ap
sižvalgę aplinkui, įsitikinsi
me, jog nebūtinai yra rimto pa
grindo “gėdytis savo tautos” 
prieš kanadiečius ar amerikie
čius, kaip kai kas skuba pa
reikšti.

Pirmiausia, Lietuvoje juk ne
buvo “laisvų rinkimų” tikrąja 
prasme. Stalininės okupacijos 
karių Damoklo kardas ir kuro 
blokada bei gąsdinimas žiemos 
speigų akivaizdoje buvo toly
gu KGB “nagano” vamzdžiui 
prie daugelio balsuotojų gal
vų. Tai gerokas skirtumas nuo 
patogaus ir šilto, be jokios 
grėsmės Amerikos pensininkų 
gyvenimo. Ar amerikiečiai, 
kurie, net tikro vargo nematę 
balsavo “už ekonomiją” pasta
ruosiuose prezidentiniuose 
rinkimuose, turi teisę kaltin
ti lietuvius, balsavusius prieš 
senelių ir kūdikių šaldymą ir 
amerikiečiams net neįsivaiz
duojamą pasikeitimą Maskvo
je grėsmę? Ar ne tokiais pat 
“ekonomijos” motyvais balsuo
ja ir kanadiečiai? Ko gero to
kių laisvų kraštų “ekonominių” 
balsuotojų tarpe atrastume ne
mažai ir Lietuvos lietuvius 
pirštais badančių Amerikos 
ir Kanados lietuvių. Skirtumas 
tik toks, kad šie savanoriškai 
balsuoja už švelnią, pamažu 
slenkančią, ekonominę ver
giją.

Vakariečiai giriasi panaiki
nę komunizmą, tačiau jie da
bar kaltina lietuvius “balsavus 
už komunizmą”. Kažkur nu
trūksta logikos siūlas. Lietu
voje, formaliai žiūrint, gal ir 
gerokai save apgaudinėjant, 
buvo daugumos balsuojama už 
“demokratinę darbo” partiją. 
Tuo patys komunistai įrodė, 
kad dauguma lietuvių greičiau 
būtų rizikavę sušalti, negu at
virai ir aiškiai pasisakyti už 
komunizmą: komunistai nedrį
so išeiti į rinkimus po kom
partijos etikete.

O už ką gi ne kartą yra bal
savę kanadiečiai, kai kandida
tavo Pierre Trudeau? Jo parti
jos bilieto neteko matyti, vie
nok mačiau jo pavardę Kana
dos KP delegacijų sąrašuose 
tarptautinių KP kongresų Mask
voje ir Pekine. Ar gi nebus su
tepę savo moralinių-ideologi- 
nių rankų, dalis JAV lietuvių, 
ko gero balsavusių už neaiškų 
Maskvos “turistą” Bill Clinton? 
Yra visai aišku, kad jis daly
vavo ir net organizavo Europo
je prieš Ameriką demonstraci
jas, skatinamus Pasaulio taikos 
tarybos. O ta “taikos” taryba 
buvo KGB kūrinys ir įnagis.

Nėra abejonės, jog esama 
tautiečių, kurie turi teisę pik
tintis, niršti, pirštais badyti 
į tuose, kurie nuvertinę lais
vę, balsavo už nebūtinai pati
kimus LDDP materialinio pa
gerinimo pažadus. Seimo rin
kimų pasekmės turėjo būti 
skaudžiausios buvusiems kom
partijos aukoms. Pykti ir pri
kaišioti turi teisę buvę KGB 

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

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

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

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

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

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

kaliniai, išlikę Sibiro trem
tiniai, partizanai bei žuvu
sių partizanų palikuonys, TV 
bokšto išlikę gynėjai ir ten žu
vusių drąsuolių bei Medinin
kų karių artimieji.

Tenka stipriai abejoti, ar to
lygią moralinę teisę turinčių 
galėtume surasti išeivijoje. 
Todėl vargu ar mes, išeiviai, tu
rime moralinę teisę mėtyti pa
smerkimo akmenis į savo tau
tiečius - į 50 metų per komu
nizmo maltuvę pervarytą tau
tą. Gal turėtume būti mažiau 
atlaidūs sau patiems ir atlai
desni tautiečiams tenai.

Todėl, žiūrint iš perspekty
vos, galime didžiuotis savo tau
tiečiais, sukrėtusiais Blogio 
imperiją ir nustebinusiais pa
saulį. Jeigu mes būtume pilnai 
supratę žmoniškumą naikinan
čią komunizmo gelmę, šian
dien labiau stebėtumės, kad 
net po 50 metų vis dėlto išliko 
tiek daug dvasiškai nesužalo
tų tautiečių, kurie ištvėrė ir 
“išdainavo” Lietuvai tiek ne
priklausomybės ir asmeninės 
laisvės, kiek matėme iki šiolei.

Jeigu matome materializmo 
perteklių laisvajame pasauly
je, nenuostabu, jeigu jis įsi
šaknijęs marksizmo palikime. 
Tad ir Lietuvoje būta nemaža 
“muilininkų”, kaip parodė sei
mo rinkimai. Pvz. net tada, kai 
tauta susijungė Baltijos kely
je, vienas jaunuolis, paklaus
tas, kodėl nedalyvauja, pareiš
kė, kad jam nesą ko eiti: “Mui
lo juk neduos...”

Nemažai “muilininkų” būta 
ir išeivijoje per metų eilę, ne
pajudinusių nė piršto tautos 
vergijai sutrumpinti. Nerei
kėtų stebėtis, jeigu tokių tar
pe šiandien atsirastų kaltinan
čių savo tautą idealizmo stoka.

Išeivijoje gyvenantiems be
veik neįmanoma teisingai iš
spręsti ten esančių komunistų 
ir buvusių komunistų galvosū
kio. Tik tautiečiai tenai gal ži
no kas vilkas, kas avinas ir kas 
vilkas avies kailyje.

Prisipažįstu, jog antikomu
nistinėje veikloje Amerikoje 
esu draugiškai susidūręs, tie
siogiai ir netiesiogiai, su bu
vusiais žymiais komunistais. 
Tokių tarpe buvo užsidegusių 
ir sąžiningų teisingumo ieško
tojų, kurie, pamatę esą suve
džiojami ir išnaudojami, ar
šiausiai atsisuko prieš ko
munizmą ir užsidegę veikė 
klaidos atitaisymui. Teko ma
tyti ir tokių “buvusių”, kuriuos 
būtų galima įtarti tik peršo
kant iš vieno vežimo į kitą - 
į geriau pateptais ratais ve
žimą ...

Tad ir Lietuvoje turi ir gali 
būti visokių. Iš tų svarstymų, 
žinoma, atmestini tikri nusi
kaltėliai prieš tautą ir asme
nis, jeigu jie ir nebūtų buvę 
partiečiais.

Vienok lietuviškosios KP at
siskyrimas anuomet nuo Mask
vos KP, kai tuo metu jiems tai 
buvo neišvengiamas politinis 
žingsnis, dar nėra pakanka
mas pagrindas su džiaugsmu 
atiduoti jiems raktus į Lietu
vos likimą. Komunizmas esmė
je yra totalitarizmo - tiro
nijos sistemos idėja, kuriai 
yra artimas ir tautinis komu
nizmas. Antai, Albanija bu
vo atsiskyrusi nuo Maskvos. 
Ten vyravo tautinis komuniz
mas ... Tai turėtų mums kai 
ką pasakyti.

Taip, nepamirština, jog vi
sada esama skirtumo tarp vy
riausybės ir valstybės. Vals
tybė yra pastovus, pagrindi
nis reiškinys, o vyriausybė yra 
tik laikina visuomeninė ap
raiška. Lietuvos vadavimo 
veikla išeivijoje siekė laisvės 
ne kuriai vienai tautos kartai, 
vyriausybei ar partijai, bet 
Lietuvos valstybei ir visai lie
tuvių tautai. Tad dar ne metas 
trauktis iš veiklos, kol nepa
siektas galutinis tikslas.

Lietuvos laisvės lygos atstovas demonstracijoje, reikalaujančioje išvesti
Rusijos kariuomenę iš Lietuvos Nuotr. V. Kapočiaus

Ekonominės pertvarkos problemos Lietuvoje
Nedaug specialistų

Pastaraisiais metais vaka
riečių akys krypo į Rytų Euro
pos šalis, kurios tapo nepri
klausomos arba nutraukė sate
litinius ryšius su buvusia So
vietų Sąjunga. Politinis ne
priklausomumas joms atėjo 
žymiai lengviau, negu ekono
minis persitvarkymas, kei
čiant iš centro valdomą ekono
miką į laisvos rinkos. Tai su
dėtinga transformacija, ligi 
šiolei nežinoma ir visai nauja 
sritis, kuriai specialistų dar 
turima nedaug. Tos mažumos 
tarpe veikia dr. Valdas Samo- 
nis, nuo 1986 metų dirbantis 
Toronto universitete, vadovau
jantis Pokomunistinių ekono
mikų tyrimo centro steigimui, 
kelių tarptautinių ekonomikos 
žinovų komisijų narys, Euro
poje ir Šiaurės Amerikoje pa
skelbęs nemažai mokslinių 
darbų.

Profesorius gana dažnai lan
ko Lietuvą. Paskutinį kartą 
jis ekonomikos savaitraščio 
“Litas” redakcijoje atsakė į 
korespondentės V. Paskoči- 
nienės klausimus. Jo paaiški
nimai paskelbti to savaitraš
čio 1992 m. gruodžio 1-7 d. lai
doje ir pavadinti “Du dalykai 
— neišvengiami”.

Sunkūs uždaviniai
Dr. V. Samonis teigia, kad 

pokomunistinėse šalyse paste
bėta daug dėsningumo. Ekono
miniame persitvarkyme pir
maujančios Lenkija, Vengrija 
ir Čekoslovakija. Bet proce
sas tik prasidėjęs, jis daugia
lypis ir ilgametis. Lietuvai — 
didesni uždaviniai. Neužtenka 
pertvarkyti vidinę sistemą, 
bet reikia “atsiplėšti nuo vie
ningos sovietinės sistemos”. 
Ryšiai su Rytais turės pasilik
ti, bet santykius reikėsią pri
taikyti “pagal vakarietišką 
lygį ir priartinti juos prie 
rinkos principų”.

Būsią labai svarbu užmegzti 
ryšius su vakariečių ekono
mikomis. Šitame persitvarky
me “ryšiai su Vakarais Lietu
vai praktiškai prasideda nuo 
nulio”. Kad pasimatytų kokie 
nors rezultatai, reikėsią la
bai daug dirbti. Vakaruose 
rinkos ekonomika jau seniai 
įsitvirtinusi visuomenėje. Vis
kas paremta “privačios nuosa
vybės principu”. Lietuva per
sitvarkydama pasirinkusi pa
žangų būdą — “valstybės nuo
savybė išdalinama nemoka
mai”. Tuo Lietuva pralenkusi 
net ir kitas Rytų Europos vals
tybes. Žinovai priimtą priva
tizavimo įstatymą įvertinę la
bai gerai. “Buvo pasirinkta 
teisinga kryptis — neklaidžio
ti klystkeliais”.

Baimė ir pavydas
Pašnekovės iškeltą baimės ir 

pavydo motyvaciją stabdant 
privatizavimą dr. V. Samonis 
pavadino tiksliu “homo sovie- 
ticus” apibūdinimu. “Mes to 
staiga nepakeisime”, — pasa
kė jis. Tai esąs okupacijos ir 
komunistinės sistemos vaisius. 
Komunizmo ideologai turbūt 

norėję sukurti tokį tarybinį 
žmogų. Pastarojo požiūriu, 
valdžia ir esanti tam, kad duo
tų. Iniciatyva, be kurios ne
įmanoma rinkos ekonomika, 
sovietinio auklėjimo žmogui 
dar nesuprantama. Pats di
džiausias blogis užtat esąs 
— “galvosenos sovietizacija”.

Vokietija per karą buvo fi
ziškai sunaikinta, subombar
duota. Tačiau vokiečių “mąsty
mas ir elgsena išliko. Išliko 
ir rinkos ekonomika”, nes žmo
nių sąmonės nebuvo subom
barduotos. Fizinis naikini
mas esąs tik antras būdas. 
“Pirmesnis yra sunaikinti gal
voseną”. Suluošintas žmogus 
žiūri tik į vyriausybę. Turto 
grąžinimo procesas nesąs 
lengvas, bet įmanomas, Čeko
slovakijoje jau pavykęs. Po 
1968 metų čekai buvo Maskvos 
prispausti, bet dvasia jie iš
laikė nepalūžę. “Čekoslovaki
joje nesibylinėja kaimynai, 
nekeršija vieni kitiems”.

Gamyba ir mokesčiai
Lietuvoje teisiniai rėmai 

nedaug ką reiškia, kai “apačio
je veikia savo įstatymai ir sa
va valdžia”. Sankirčius reikė
tų spręsti kompromiso būdu.

Mokesčių klausimu profeso
rius paaiškino, kad pOkomu-

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 .OO

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ................................................... $4.50
Siuntinių pristatymas į namus, atsiunčiant 

kvitą su gavėjo parašu ...........$10.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su 

pristatymu [namus......  4%+$14.OO
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.

GINTARAS

EXPRESS

Lietuvos ir išeivijos santykių šešėliai
Atsiliepiant į prof. STASIO VAITEKŪNO straipsnį apie išeiviją ir Lietuvą 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Su dideliu įdomumu per
skaičiau prof. Stasio Vaitekū
no straipsnį “TŽ” 1992 m. gruo
džio 15 d. laidoje “Lietuva ir 
išeiviai — bendras rūpestis”. 
Ta tema buvo svarstoma ir 
Birštono konferencijoje, ir 
spaudoje, bet atrodo, kad jos 
išsemti negalima. Nelinkusi 
“atstovauti” be įgaliojimų ar 
mandato, vien savo mintimis 
atsiliepiu į profesoriaus 
straipsnį, kuriame jis stengia
si analizuoti išeivijos ir Lie
tuvos santykius. Tačiau jo 
žvilgsnis į išeivijos reakciją, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, yra apribotas tuo, kad 
jam yra nepilnai pažįstama iš
eivija tarp “geležinės uždan
gos” laikotarpio ir didžiojo 
istorinio įvykio.

Netikslu VLIKą vadinti Lie
tuvos “egziline vyriausybe”. 
Jį sudarė nepriklausomoje 
Lietuvoje buvusių politinių 
partijų rimto amžiaus sulaukę 
nariai. Jo veikloje nedalyva
vo nei vidurinioji, nei jauno
ji karta, nes joms sunku su
vokti politinės partijos be vals
tybės vaidmenį. Aišku, negali
ma nepripažinti VLIKo nuo
pelnų, įtakinguose politiniuo
se sluoksniuose reikalaujant 
Lietuvai nepriklausomybės. 
Plačioji išeivija betgi nebuvo 
paliesta VLIKo veiklos, nes 
visam kultūriniam ir visuome
niniam gyvenimui vadovauja 
Pasaulio lietuvių bendruome
nė, kurios dėka įsteigtos litua
nistinės mokyklos, leidžiami 
vadovėliai, organizuojamos 
grandiozinės dainų ir šokių 
šventės ir t.t. VLIKas jokių 
vyriausybės funkcijų neatli
kinėjo, o ir man jis negalėjo 

nistinių kraštų bendras “bruo
žas yra gamybos kritimas”. 
Gamybai mažėjant, mažėja ir 
bendroji valstybės iždo suma. 
O valdžios išlaidos didėja, 
nes reikia spręsti socialinio 
aprūpinimo problemas, didė
jant bedarbei. Verslininkai 
ir pramonininkai turėtų su
prasti, jog mokesčius reikia 
mokėti.

Biudžeto deficitas sukelia 
infliaciją, kurią reikia ma
žinti. Bet dėl deficito neįma
noma tai padaryti. Slegiant 
didelei infliacijai, užkerta
mas kelias investicijoms. Vers
lininkai, galvodami apie nau
dą, turi suprasti, kad ji bū
sianti didesnė, jei aplinka 
taps turtingesnė. Keistai at
rodo kai kurių seimo deputatų 
pažadai “mažinti mokesčius 
ir gerinti socialinę rūpybą”. 
Mąstančiam žmogui turėtų bū
ti aišku, kad tai neįmanoma.

Snk. 

atstovauti, nes aš niekad ne
priklausiau jokiai politinei 
partijai.

Uždangai pakilus
Po penkių dešimtmečių stai

ga atsivėrė “užkelti vartai”. 
Be baimės pradėta ieškoti ry
šių su Tėvyne, kuri buvo atkirs
ta “geležinės uždangos”, ir 
santykiai su ja buvo griežtai 
suvaržyti ar net neįmanomi: 
pašto cenzūra, baimė laiškais 
pakenkti giminėms. Dauguma 
išeivių nenorėjo lankyti ka
gėbistų letenose užgožtos tė
vynės, bet kai kurie troško 
bent prieš mirtį ją pamatyti. 
Sunku buvo gauti vizas, o jas 
gavę buvo sekami, jų judėji
mas varžomas, neduodami lei
dimai net tėvų kapus aplanky
ti. Bet tai tik didino ilgesį, 
stiprino išeivijoje tautinio 
įsipareigojimo jausmus ir ko
vingumą už Lietuvos laisvę. 
Klestėjo spauda, teatrai, an
sambliai, lituanistinių mokyk
lų ir parapijų tinklai, įsistei
gė opera, pražydo grožinė ir 
mokslinė literatūra, o šeimose 
buvo tęsiamos lietuviškos tra
dicijos, pasiekusios jau net 
trečią pokarinės išeivijos 
kartą.

Prieš 1992 m. Velykas, pa
gal seną šeimos tradiciją, pas 
mane susirinko mano vaikai 
margučių marginti. Dukros 
visada žavėjo mane savo mar
gučiais, bet mano jauniausią 
25 metų sūnų jos ėmė barti, 
kad, “užgulęs” dažus, ilgai su 
vienu kiaušiniu “terliojasi”. 
Norėjau jį apginti, prisiarti
nau ir pamačiau, kaip jis nuo
stabiai “atkūrė” Gedimino pi
lį, net neturėdamas piešinio 
prieš akis. Aš sudraudžiau 
dukras ir jį pagyriau, o jis 
paklausė: “Ką dar lietuviško 
galiu padaryti?” Nusijuokusi 
pasiūliau lietuvišką trispal
vę. Rezultatas buvo neįtikėti
nas: vienoje margučio pusėje, 
tamsiai žaliame dugne, saulės 
apšviestas Gedimino bokštas, 
kitoje — trispalvė, įrašas “Lie
tuva” 1992 m. ir sūnaus vardas.

Su pasididžiavimu prisimi
niau, kaip mano vaikai bėgo 
į demonstracijas, nepaisydami 
blogo oro, aukodami savo tar
nybinį laisvalaikį. Ir tai ne
liko be pėdsakų. Prasidėjus 
Lietuvos menininkų viešna
gėms, ir aš, ir mano dukra 
globojome Lietuvos meninin
kus. Atvykus muzikams ir 
mokslininkams, ji ir jos vyras 
stengėsi, kad jų viešnagė bū
tų patogi, prasminga ir, kas 
svarbiausia, kad būtų užmegz
ti taip svarbūs ateičiai pro
fesiniai ryšiai.

Netrukus iš Lietuvos pra
dėjo atvykti pavieniai asme
nys. Ir jie buvo sutinkami vai
šingai. Deja, jų skaičiui au
gant, prasidėjo nemalonumai: 
nesąžiningi išnaudotojai, ap
vogę savo gimines, dingsta be 
pėdsakų; išgėrę “svečiai” su
žaloja šeimininkę; nuo šokių 
grupės pabėga šokėja be imi
gracijos vizos .. . Čikagoje 
keliolika “svečių” iš Lietuvos 
suėmė policija ir kelios dešim
tys buvo deportuota už nusi
kaltimus. Viename Pensilvani
jos universitete puikiai pasi
rodžiusios Lietuvos krepšinin
kės už vagystę krautuvėje atsi
dūrė teisme. Jos neatitaiso
mai suteršė lietuvių vardą. 
Mūsų mieste keli vyrai įsidar
bino, bet nematė reikalo be 
priežiūros dirbti. Jie simu
liavo, buvo nepunktualūs, pa
galiau prarado darbus ir tu
rėjo grįžti į Lietuvą.

Tuo tarpu po karo atvykę į 
šį žemyną naujieji ateiviai 
per trumpą laiką įsigijo pui
kią reputaciją: sąžiningi, 
punktualūs, darbštūs. Jie su
prato darbo etiką ir tai, kad 
demokratijoje pilietis yra pats 
atsakingas už savo gyvenimą. 
Siekėme mokslo, sąžiningai 
dirbome, taupėme, kad užtik
rintume savo ir savo vaikų at
eitį. Sunku kai kuriuos sve
čius įtikinti, kad nei mūsų na
mų, nei kito turto mums niekas 
nemokamai nepadovanojo, kad 
tai tik sąžiningo darbo rezul
tatas.

Laiko tėkmėje
Santykiai su Lietuva per 

penkis dešimtmečius perėjo 
per kelias stadijas. Pirmoji 
Stalino “geležinės uždangos” 
epocha grūdino išeiviją ir ją 
išmokė pralaužti užtvaras, 
slaptai remti Lietuvos Kata
likų Bažnyčią, platinti “Kro
niką”, šelpti ir guosti gulaguo
se įkalintus disidentus. “Glas

nost” atodrėkyje iš Lietuvos 
atvykstantys teatrai ir an
sambliai žadino viltį, kad vie
ną dieną laisvai susitiksime 
abipus Atlanto. Ir toji diena 
išaušo: 1991 m. vasarą su Čiur
lionio ansambliu pirmą kartą 
sugrįžau į Tėvynę. Tai buvo 
nepaprastos euforijos dienos, 
nors Lietuva dar nebuvo lais
va.

Kai 1992 m. vasarą vėl nuvy
kau į Lietuvą dalyvauti Birš
tono konferencijoje, pajutau 
savotišką pasikeitimą, skaity
dama apie asmeniškumus 
spaudoje, stebėdama partines 
rietenas, “raganų medžiok
les”, sąskaitų suvedinėjimus. 
Mafija, spekuliantai, intrigos 
plito, bet grįžau į namus su 
viltimi, kad Lietuva vis dėlto 
prisikels. 1992 m. spalio 25 d. 
seimo rinkimų rezultatai man 
buvo “peilis į širdį”.

Nesuprantu, kodėl dauguma 
balsavo už tuos, kurie dar 
taip neseniai buvo komunis
tinio teroro simboliu? Kodėl 
Lietuvoje nėra komunistų par
tijos? Demokratinėse šalyse 
ji turi teisę egzistuoti. Ar 
dabartinė LDDP nėra “vilkas 
avies kailyje”? Net ir aš ko
munistų partijos egzistavimui 
pritarčiau, nes ji būtų vieša, 
taigi nepavojinga. Lietuvoje 
yra 17 partijų, tai kur dingo 
komunistai? Tame įžiūriu so
vietinės demagogijos ir apga
vystės pavojų.

Atrodo, kad Lietuva nemyli 
išeivijos, tik nori jos besąly
ginės pagalbos. Gerbiamas 
profesorius žino, kaip sunku 
atgauti komunistų nusavintą 
turtą, kaip investuotojas, ne 
Lietuvos pilietis, neturi tei
sės įsigyti žemės, nors statytų 
milijoninį viešbutį ar fabriką. 
Rašo gerb. profesorius, kad 
“Lietuvos reikalingumą visa
dos turėtų jausti išeivijos kū
rėjai ... nėra abejonės, kad 
jų kūryba visada bus laukiama 
ir labiau suprantama Tėvynė
je”. Svajojau ir aš pamatyti 
bet vieną savo knygą Lietuvo
je, bet susidūriau stbsovietiško 
tipo kliūtimis, o dabar gavau 
pasiūlymą savo romaną iš
leisti ... už 5,000 dolerių! Pa
gal dabartinį valiutos kursą 
tai arti pusantro milijono ta
lonų. Vartau iš Lietuvos atsi
vežtas knygas, kurioms leidėjų 
nestigo, nors kai kurios nėra 
nei aukštos literatūrinės ar 
mokslinės vertės, nėra įdo
mios pasiskaitymui. O gal au
toriai turėjo milijonus rublių?

Veidu į save
Išeivija privalo atsigręžti 

veidu į save pačią, negyventi 
iliuzijomis. Archyvai, žymių 
išeivijos lietuvių palaikai te
lieka ten, kur jie yra. Reikia 
laukti, kol Lietuvoje į išeivi
ją bus žiūrima kaip į gyvą tau
tos šaką, ne kaip į dolerių gau
sybės ragą. Dabar esame tik 
dolerius nešantys svečiai, nie
ko neišmanančios, išlepusios 
“barakudos”, kaip išeiviją pa
vadino vienas “svečias” iš Lie
tuvos. Lietuvos leidyklų “re
daktoriai” nutarė, kad išeivi
jos rašytojai nebemoka gimto
sios kalbos, nors Lietuvos 
spaudoje skaitome apie “vak
ciną”, “presrilisus”, “šou” ar 
“servisą”, o mes vis dar neuž
miršome, kad yra “skiepai”, 
“spaudos pranešimai”, “vaidi
nimai” ar “patarnavimai”.

Emigracijos klausimu ne
daug turiu ką pasakyti. Dabar
tinės išeivijos šaknis sudaro 
politiniai pabėgėliai-emigran- 
tai, nežiūrint prikergto “išei
vių” titulo. Emigracijos nega
lima varžyti, bet busimieji 
emigrantai privalo keisti sa
vo galvoseną darbo etikos at
žvilgiu. Tik sąžiningai dirb
ti pasiruošęs būsimas emi
grantas gali tikėtis pakenčia
mo gyvenimo už tėvynės ribų. 
Bet reikia rimtai apsigalvoti: 
ar pajėgūs asmenys nėra savo 
Tėvynei reikalingi? “Aukso 
ieškotojų” išeivijai taip pat 
nereikia, nebent jų tarpe atsi
rastų tokių, kaip Tomas Venc
lova, profesorius Štromas ar 
panašūs kiti.

Išeivija myli Lietuvą, bet 
Lietuva jos nemyli. Išeivijos 
meilė neužges, tik jos apraiš
kos gal bus mažiau materiali
nės. Atverkite mums savo šir
dis, kaip mes jums atidarėme 
savo kišenes, ir pripažinkite, 
kad išeivijos vyresnioji karta 
iš nepriklausomos Lietuvos iš
sinešė ir išlaikė lietuviškas 
tradicijas, gryną gimtąją kal
bą ir lietuviškos kultūros ne
pažeistas vertybes.
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® LAISVOJE II/AEII
VEIVIRŽĖNŲ SUKAKTIS

Veiviržėnų miestelis Klaipė
dos rajone šią vasarą susilaukė 
daug svečią, atvykusią dvieją 
šimtą metą šventėn. Mat jam 
1792 m. buvo suteiktos Magde
burgo teisės. Šventės dalyviai, 
susirinkę prie Laisvės pamink
lo, dalyvavo iškilmingame mi
nėjime, smagioje vakaronėje, 
Marijos Magdalenos atlaiduose.

REFORMACIJOS DRAUGIJA
Atgimusios Lietuvos teisin

gumo ministerijoje 1992 m. lie
pos 24 d. buvo užregistruota Vil
niuje įsteigta Lietuvos refor
macijos istorijos ir kultūros 
draugija. Ji, būdama nepolitine 
ir nekonfesine organizacija, 
žada jungti mokslo, meno, kul
tūros ir švietimo specialistus 
bei kitus asmenis, susidomėju
sius reformacijos ir protestan
tizmo istorija, jos reikšme lie
tuvybei ir lietuviškai raštijai. 
Draugijos pirmininku buvo iš
rinktas Sigitas Kregždė, pava
duotojais — Donatas Balčiaus- 
kas ir Vytautas Gocentas. Stei
giamajame posėdyje dalyvavęs 
Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto dekanas Alfredas 
Bumblauskas pabrėžė, kad su
sipažinimas su reformacija lie
tuviams padės geriau suprasti 
protestantiškas Skandinavijos 
šalis. Lietuvos reformacijos 
kultūros ir istorijos draugija 
rems Mažosios Lietuvos, visą 
Lietuvos protestantą bei kitą 
mažumą tradicijas, istorinės 
tiesos siekius, šios srities ty
rimus ir mokslinius darbus.

IŠNIEKINTI KRYŽIAI
Prie Vilniaus radijo ir tele

vizijos bokšto dabar jau yra kry- 
žią kalnelis žuvusiąją atmini
mui. Apie jį palietusias kerš
tingas rankas “Lietuvos aidas” 
1992 m. lapkričio 5 d. laidoje 
rašo: “Vakar rytą Vilniuje nuo 
kryžią, stovinčią prie RTV pa
statą, žuvusiems sausio 13-ąją 
ir Medininką aukoms buvo nu1 
luptos lentelės su Algimanto 
Petro Kavoliuko ir Rolando Jan
kausko vardais. Ką tik paminė
jome visus mirusiuosius, o da
bar ... Kryžią kalnelį tvarkan
tis Justinas Bautrėnas pasakė, 
kad nieko panašaus dar nėra 
buvę. Prieš pučą suplėšydavo 
vėliavas, plakatus, tačiau 
prieš kryžius rankos pakelti 
nedrįso net užkietėję komunis
tai. Šioje vietoje dar ir dabar 
vakarais renkasi žmonės, atei
na žuvusiąją artimieji, filmuo
ja užsieniečiai. Šalia esančia
me nedideliame muziejuje į 
knygą surašyta daugiau nei 4.000 
atsiliepimą. Kryžiai A. P. Kavo
liukui ir R. Jankauskui stovi iš 
krašto, matyt, todėl lentelės nu
luptos tik nuo ją. Jos rastos nu
mestos šalia. Kaip sakė J. Bau
trėnas, šias lenteles atiduos į 
muzieją, o ją vietoj pritvirtins 
naujas”.

“SAULĖS” GIMNAZIJA
Šią mokslo metą pradžioje 

senuosiuose Utenos gimnazijos 
rūmuose buvo atgaivinta 1918 m. 
pradžioje įsteigta katalikiška 
“Saulės” gimnazija, sovietinės 
okupacijos metais tapusi vidu
rine mokykla. Gimnazijos atgai
vinimu džiaugėsi senuosiuose 
jos rūmuose keturiasdešimt
mečio šventei susirinkę 1952 m. 
laidos abiturientai. Katalikiš- 
kon “Saulės” gimnazijon kvie

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 
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čiami Lietuvai norintys dirbti 
darbštūs tikinčią šeimą vaikai, 
telkiami geri pedagogai, kultū
ros ir švietimo ministerijoje 
ruošiamos patikslintos mokymo 
programos.

PAŠALINAMOS BARIKADOS
Nuo Lietuvos seimo rūmą Vil

niuje pašalinamos barikados, 
ten iškilusios po tragiškąją
1991 m. sausio 13 d. įvykią prie 
Vilniaus televizijos bokšto. Ta
da tas pastatas buvo vadinamas 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos rūmais. Tačiau jį kaip Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo tvirtovę gynė vilniečiai. Da
bar Lietuva jau turi tautos iš
rinktą seimą ir jam skirtus rū
mus. Barikadą pašalinimas bu
vo pradėtas 1992 m. gruodžio 8 
d. Ši data nepasirinkta atsitik
tinai. Pasak “Lietuvos ryto”, 
tai yra tūkstantis pirmoji ne
priklausomo gyvenimo diena. 
Antrąjį tūkstantį norima pra
dėti be Lietuvos seimo rūmus 
ginančią barikadą. Laikinai 
prezidento pareigas einančiam 
Algirdui Brazauskui atrodo, kad 
jau atėjo laikas žymiajam ar
chitektui A. Nasvyčiui paruošti 
rūmą aplinkos projektą. Gelž
betoniniai blokai su armatūra 
grąžinami namą statybos kombi
natui bei kitoms statybinėms 
organizacijoms, juos atvožu
sioms rūmą ir Lietuvos nepri
klausomybės apsaugai. Prie Lie
tuvos seimo rūmą liks tik blo
kai, reikalingi Kruvinojo sek
madienio įvykius įamžinančiam 
paminklui.

GELEŽINKELIO NELAIMĖ
Lietuvoje plačiai nuskambėjo

1992 m. gruodžio ketvirtosios
naktį Lentvario-Vievio ruože 
įvykusi didelė geležinkelio ne
laimė. Traką rajone prie Rykau
tą kaimo nuo bėgią nūsivertė 
prekinis traukinys, iš Vaidotą 
važiavęs Radviliškin. Daug ža
los padarė devyniolika nuo bė
gią nuėjusią ir apsivertusią cis
terną, nes iš ją išsiliejo mazu
tas ir dyzelinis kuras, o cister
na benzino sudegė. Iš nelaimės 
vietos jau išvežta 50 toną išsi
liejusio mazuto. Tikimasi, kad 
dar bus galima surinkti apie 150 
toną. Tik nedaugelį sudaužytą 
cisterną bus galima suremon
tuoti. Žmonės nenukentėjo, bet 
mazuto ir cisterną nuostoliai 
dabartinėmis kainomis siekia 
apie 100 milijoną rublius. Lie
tuvoj pakeitusią taloną. Nelai
mės priežastis tebėra nenusta
tyta. Greičio ribos nebuvo pa
žeistos. Šis geležinkelio ruo
žas lapkričio mėnesį buvo pa
tikrintas tris kartus. Valstybi
nės įmonės “Lietuvos geležinke
liai” technikos direktorius A. 
Rudzikas prasitarė, kad vienas 
vagonas turėjo įtrūkusią sker
sinę siją, galėjusią lūžti riedant 
sąstatui. Tas vagonas, priklau
santis Kuibyševo geležinkeli
ninkams, paskutinį remontą yra 
turėjęs 1990 m. Įstatymas rei
kalauja, kad vagonai būtą patik
rinti ir suremontuoti kasmet. 
Ši nelaimė buvo sulėtinusi su
sisiekimą ir elektriniais trau
kiniais. Dėl nutrauktą kontak- 
tinią laidą juos per nelaimės^ 
vietą teko pertempti šilumve
žiais. Liūdniausia, kad tuo me
tu Lietuva savo elektrinėms tu
rėjo mazuto atsargą tik dvide
šimčiai dieną. y. j<st.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai per Kalėdą eglutę 1992. XII.13 atlikę vaidinimą “Pelenukas”

“Talku”savųjų tarnyboje
“Talkos” kredito kooperatyvas 

sėkmingai ir užtikrintai žengia 
prie metų galo, lapkričio mėnesį 
užbaigdamas su $37,807,112 balan
su. Dabar turima narių šėrų są
skaitose $83,840, čekių sąskaitose 
$2,783,614, taupomose sąskaitose 
$5,280,299, taupomose sąskaitose 
su kasdien prirašomom palūka
nom $562,866, terminuoti in
dėliai 1 m., 3 m. ir 90 d. sudaro 
$17,334,274, registruotų pensijų 
taupymo planas (RRSP) — $6,916,- 
834, registruotų pensijų pajamų 
sąskaita $1,566,424. Gautas šiais 
metais pelnas — $351,743.

Nariams išskolinta asmeninių 
paskolų $1,422,960 ir nekilnoja
mo turto paskolą $25,227,524. Lais
vų pinigų, kurie trumpam laiko
tarpiui yra padėti bankuose ir 
kooperatyvų centre Toronte yra 
$10,007,123. Šiais metais, nuošim- 
čiams už padėtus pinigus ir išsko- 
lintas paskolas krentant, suma
žėjo pajamos. Tačiau “Talkos” ko
operatyvas gerai verčiasi ir turi 
tvirtą pagrindą — sukauptą atsar
gos kapitalą, kuris su nepadalin
tu pelnu pasiekė $2,340,416, kas 
sudaro 6,2% viso turimo kapitalo. 
Valdžios įstaigos reikalauja, kad 
kiekvienas kredito kooperatyvas 
turėtų nemažiau 5% atsargos kapi
talo. Mūsų kredito kooperatyvas, 
peržengęs tą nustatytą minimalią 
atsargos kapitalo normą, yra eko
nomiškai stiprus ir pajėgus. Be to, 
kooperatyvas turi žemės sklypą 
ir namą su automobilių aikštele, 
kur įsikūrusi raštinė. Tai dar pa
pildomai gerokai pakelia atsargos 
kapitalą.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per lapkričio įpėn. 
$283,912 ir per spalio mėn. $1,074,- 
612. Kai kuriais mėnesiais pasko
lų išdavimas buvo gerokai suma
žėjęs dėl sunkios ekonominės pa
dėties ir darbininkų atleidinėji
mų iš įmonių.

“Talka” šiuo metu turi 2,096 na
rius ir 520 skolininkų. Valdyba 
apgailestaudama turėjo 26 narių 
sąskaitas uždaryti, nes jie per 
visus metus nedarė jokių opera
cijų ir įnešė labai mažas sumas. 
Kviečiame visus atokiai stovin
čius nuo “Talkos” papildyti na
rių eiles. Ypač kviečiami tėvai, 
kad įrašytų savo naujagimius kū
dikius, kuriems duodama nemoka
mai $45 šėrų, atidarant naujagi
mio “Trust” sąskaitą. Atsimintina, 
kad nariams kredito kooperaty
ve yra ir kitos patrauklios privi
legijos, kurių nerasite kitur ar
ba už jas reikės papildomai mo
kėti. Gyvybė yra apdrausta iki 
$2,000, indėliai ir čekių sąskai
tos — valdžios garantuotos $60,000 
draudimu nariui ir dar papildo
mai $60,000 už laikomus pinigus 
RRSP sąskaitoje. Taipogi asme
ninės paskolos yra apdraustos 
nemokamai iki $25,000 mirties ar

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 

. 549-4140. Sutvarkome keliones į' 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 'y

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) S#-

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

visiško invalidumo atveju. Nariai 
gali naudotis neribotu nemokamų 
čekių rašymu iš savo sąskaitos, 
nemokamai atliekami ir visi per
kėlimai bei išėmimai iš įvairių 
sąskaitų. Taip pat nariai gali “Tal
kos” raštinėje nemokamai susi
mokėti savo sąskaitas už elekt
rą, telefoną, dujas ir gauti nemo
kamai kelionių čekius. Turintiems 
paskolas nariams, nekilnojamo 
turto paskolų pratęsimai, daromi 
nemokamai. Taip pat turintiems 
pensijų taupymo plane (RRSP) 
nėra jokių mokesčių įdedant arba 
pabaudų išimant — patarnavimas 
atliekamas nemokamai.

Mūsų kooperatyvo narių skai
čių skina ir mirtis. Metų eigoje 
mirė šie nariai: Reimund Dunkel, 
Alfonsas Patamsis, Vladas Jasi- 
nevičius, Siegfrid Knuth, Jonas 
Vegis, Veronika Stanaitienė, Fe
liksas Krivinskas, Marie Kubar, 
Pranas Enskaitis, Emilija Norton, 
Elena Bilevičienė, Vytautas Venc- 
kevičius, Vincas Jakimavičius, 
Albinas Juraitis, Jurgis Gudins- 
kas, Juozas Veryga, Wilhelm Petri, 
Marta Petraitis, Jeronimas Miku- 
taitis, Erna Tchaikowsky, Regina 
Klemka, Ignas Kurpeikis, Birutė 
Stonkuvienė, Barbora Latauskie- 
nė, Katrina Arsenault. Mirtis nu
sinešė 25 narius.

“Talkos” valdyba savo posėdyje 
gruodžio 11 d. nutarė padidinti 
narių šėrų normą nuo 8 iki 9 šė
rų. Vieno šėro vertė yra $5. Vi
siems nariams gruodžio mėnesį 
bus prirašoma po $5, pakeliant 
bendrą šėrų normą iki $45. Šis 
šėrų padidinimas nariams nieko 
nekainuos, nes ta suma bus pri
dėta iš gauto šiaishnetais pelno.

Valdyba, norėdama padėti besi
mokančiam jaunimui universite
tuose, nutarė paskirti trims stu
dentams stipendijas po $1,000 — 
iš viso $3,000. Stipendijai gauti 
nustatytos sąlygoš: tėvai turi bū
ti “Talkos” nariai, patys studen
tai privalo gerai mokytis ir daly
vauti lietuviškoje veikloje. Pra
šymus reikia paduoti “Talkos” 
valdybai iki 1993 m. vasario 15 d., 
o stipendijos čekiai paskirtiems 
bus įteikti per metinį narių susi
rinkimą 1993 m. vasario 27 d.

Tame pačiame posėdyje valdy
ba svarstė ir paskyrė paramą lie
tuvių organizacijoms ir spaudai: 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp a y vr a „ LIETUVIŲ KREDITO 
JL/YJL1X/V KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% 
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 “Taikoje1

$5,000, Vysk. M. Valančiaus litua
nistinei mokyklai Hamiltone ir 
KLB Krašto valdybai po $4,000, 
studentų stipendijoms $3,000, 
Sporto klubui “Kovas” Hamiltone 
ir Kanados lietuvių muziejui- 
archyvui po $2,000, savaitraščiui 
“Tėviškės žiburiai”, laikraščiui 
“Nepriklausoma Lietuva”, žurna
lui “Pasaulio lietuvis”, Kanados 
lietuvių fondui, Hamiltono lietu
viams skautams, Hamiltono ateiti
ninkams ir tautinių šokių grupei 
“Gyvataras” po $1,000, radijo pro
gramai “Gintariniai aidai” ir 
Punsko kultūros namų statybai po 
$500, Mažosios Lietuvos fondui 
ir žurnalui “Lituanus” po $250, 
Dariaus-Girėno paminklui Lietu
voje $100, paliktas rezervas ki
toms aukoms $3,000. Iš viso pa
skirta $31,600.

Prieš tai metų eigoje valdyba 
buvo paskyrusi ir išmokėjusi 
$7,250, iš kurių teko IX tautinių 
šokių šventės komitetui $1,000, 
tautinių šokių grupei “Gyvataras” 
$1,000, KLB krašto valdybai $1,000, 
demokratiniams Lietuvos rinki
mams paremti $1,000, vaiko gydy
mui kelionė iš Lietuvos $1,500, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gai $500, Lietuvos olimpiniam 
komitetui Barcelonoje paremti 
$500, stipendija P. Babeckui $500 
ir sporto klubui “Tauras” Londo
ne $250. Tad iš viso per 1992 m. 
“Talkos” kooperatyvo aukų pa
skirta ir išmokėta $38,850.

Nuo lapkričio 1 d. iš valdybos 
pasitraukė vicepirm. Juozas Ged- 
ris ir nuo tos datos perėjo dirbti 
į “Talkos” raštinę. Į valdybą už
baigti kadencijosxiki metinio na
rių susirinkimo nuo gruodžio 1 d. 
pakviestas buvęs valdybos pirmi
ninkas Juozas Krištolaitis.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1993 m. 
vasario 27, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje, 48 Dun- 
durn St. N., Hamilton. Šis bus jau 
38-tas “Talkos” narių metinis su
sirinkimas, kuriame bus pateikta 
metinė apyskaita, balansas bei 
renkama valdyba ir jos padali
niai. Nariams bus išsiuntinėti 
kvietimai.

Ir 1993 m. išspausdintas “Tal
kos” sieninis lietuviškas ka
lendorius. Nariai prašomi atsi
imti “Talkos” raštinėje darbo 
valandomis. Paštu kalendorius 
nebus siuntinėjamas.

Stasys Dalius

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

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

“Dainavos” stovyklavietė, už
baigusi vasaros ir rudens veik
los sezoną, buvo paruošta žie
mai 1992 m. spalio 24-25 d.d. Tal
kininkų būrį tą savaitgalį iš Kliv- 
lando atvežė dr. Mariaus La- 
niausko vadovaujamas stovykla
vietės globos komitetas. Šia pro
ga buvo sušauktas ir “Dainavos” 
stovyklavietės tarybos posėdis, 
kuriame pagrindinį pranešimą 
padarė administratorius Marius 
Gražulis. Jau eilę metų stengia
masi pašalinti didelės audros 
“Dainavai” padarytą žalą. Nu
kentėjusius medžius pakeis jau 
pasodinti ir augantys medeliai. 
Stovyklavietės patalpos lietuvių 
bei amerikiečių grupėms išnuo
mojamos ir žiemos mėnesiais. 
“Dainavos” lankytojai nori, kad 
vasaros mėnesių sekmadieniais 
būtų atdara stovyklavietės sve
tainė net ir tais atvejais, kai 
“Dainavoje” nėra veikiančios 
stovyklos. Išlaidų atnešė svetai
nei uždengtas naujas stogas, su
tvarkytas vandens tiekimas. 1993 
m. pavasarį reikės naujų stogų 
mergaičių ir berniukų pasta
tams. Žiemos mėnesiais studijų 
savaitgaliams bei rekolekcijoms 
išnuomojamoms patalpoms rei
kia patogesnių baldų. Nuomos 
reikalais kreipiamasi į regist
ratorę Ritą Giedraitienę tel. 
(313) 478-8456.

Evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapija Čikagoje buvo įsteigta 
prieš 40 metų kun. Martyno 
Preikšaičio ir kun. Anso Tra- 
kio bei jų talkininkų pastango
mis. Dabar šios lietuviškos pa
rapijos klebonas yra vysk. Han
sas Dumpys. Keturiasdešimtme
čio veiklos sukaktis iškilmin
gai atšvęsta 1992 m. lapkričio 
1 d. Pamaldų metu giedojo muz. 
Ričardo Šoko vadovaujamas pa
rapijos choras, solistės Aldona 
Buntinaitė ir Eglė Rūkštelytė- 
Sundstrom. Pamokslą lietuviš
kai sakė evangelikų liuteronų 
Ziono parapijos klebonas kun. 
Jonas Juozupaitis, o angliškai 
— latvis evangelikų liuteronų 
kun. Vilis Varsbergs. Žodį tarė 
ir į pamaldas atvykęs Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, negalėjęs dalyvauti salėje 
surengtose sukakties vaišėse. 
Ten programai vadovavo Leonas 
Gružas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Kostas Burbulys, primin
damas mirusius Tėviškės para
pijiečius. Parapijinės veiklos 
keturiasdešimtmečio santrauką 
skaitė Valteris Bendikas. Ta
da prasidėjo gausūs šios sukak
ties proga skirti sveikinimai 
lietuviškajai evangelikų liute
ronų parapijai Čikagoje. Nekal
tai pradėtosios Marijos katali
kų parapijos vardu sveikino 
kun. Antanas Puchenskis. Kon
certinę programos dalį atliko 
jau minėtas parapijos choras, 
šventovėje giedojusios solis
tės E. Rūkštelytė-Sundstrom ir 
A. Buntinaitė su muz. R. Šoku 
bei kitais talkininkais. Visiems 
šventės dalyviams padėkojo Tė
viškės parapijos klebonas vysk. 
H. Dumpys.

Australija
Sidnio lituanistinė savaitgalio 

mokyklėlė mokslo metus Lietu
vių namuose užbaigė 1992 m. 
gruodžio 5 d. Su mokiniais dir
bo ir mokyklėlei vadovavo Jad
vyga Masiokienė. Specialią dai
nelių, eilėraštukų ir ratelių prog- 
gramėlę atliko jos paruošti vai
kai. Visi džiaugėsi lituanistinę 
mokyklėlę baigusiais devyniais 
vaikais. Tėvų vardu mokytojai 
J. Masiokienei padėkojo Audro
nė Jurkšaitienė. ALB Sidnio apy
linkės valdybos vardu - Angelė

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR .

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

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų įvertinimas.

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

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

RILAND
Hoilana UnMnį. Online

Nauji ir naudoti laivai -
motoriniai ir buriniai nuo 10 iki 50 pėdų 

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius 

Lietuvių kalba patarnauja
Petras Petrauskas tel. (416) 891-2222

n r. 1 Port St. E., Mississauga, Ont. L5G 4N1

Stasiūnaitė. Pasiaukojantis mo
kytojos J. Masiokienės darbas 
buvo įvertintas dovana ir gėlė
mis. Artėjančių Kalėdų proga 
motinos neužmiršo ir vaikų, 
jiems parūpindamos lietuviškų 
knygelių, žaislų, namie paruoš
tų skanėstų. Į vaišes įsijungė ir 
tėvai su svečiais.

Tasmanijos lietuviai Hobarte 
kariuomenės šventę surengė 
1992 m. lapkričio 21 d. Paskai
tą apie Lietuvos kariuomenę ir 
jos karius skaitė Aleksas Kant- 
vilas. Po oficialios minėjimo 
dalies įvykusiame pobūvyje bu
vo atsisveikinta su dr. Genovai
te Kazokiene, penkerius metus 
studijavusia Hobarto univer
sitete. Ji taipgi talkino Hobar
to lietuviams jų visuomeninėje 
bei kultūrinėje veikloje. Dantų 
gydytoja G. Kazokienė, dabar įsi
gijusi doktoratą meno srityje, 
grįžta Sidnin. Pobūvio dalyvių 
vardu su dr. G. Kazokiene atsi
sveikino Ramūnas Tarvydas, do
vanėlę įteikė minėjimo progra
moj dalyvavusi sol. Elzė Wilson.

Britanija
Labdaros fondo “Know How” 

konferencija, skirta Vidurio, 
Rytų Europos, Baltijos šalių ir 
buvusių Sovietų Sąjungos res
publikų reikalams, įvyko Londo
ne 1992 m. lapkričio 5-6 d.d. Jon 
buvo pakviesti tų šalių labda
riai ir labdaros organizacijų 
atstovai. Karalienės Elzbietos 
II centre surengtoje konferen
cijoje buvo susilaukta beveik 
pustrečio šimto dalyvių. Britų 
ir lietuvių pagalbos fondui Lie
tuvos vaikams atstovavo Stasys 
Kasparas. Iš Vilniaus konferen- 
cijon buvo atvykusi Lietuvos 
atviro fondo vicepirm. dr. Ire
na Veisaitė, bet negalėjo atvykti 
Lietuvos aklųjų draugijos at
stovas Osvaldas Petrauskas.

Labdaros reikalams suaukotų 
įvairių reikmenų kalėdinį iš
pardavimą 1992 m. lapkričio 28 
d. Latvių namuose surengė Lon
dono baltiečiai. Į tradicinį ren
ginį šįkart neįsijungė estai dėl 
Britanijos estų sąjungos veiklą 
ištikusios krizės. Estams numa
tytą vietą kalėdiniame 1992 m. 
turgelyje užėmė latvių choras. 
Lietuvių prekystaliais rūpinosi 
Britų ir lietuvių pagalbos fon
do Lietuvos vaikams valdybos 
sekr. Hilda Pisčikienė su tal
kininkais Petru Žiurenku, Fran-* 
ces Senkuviene, Adele Kriau
čiūniene. Šį tradicinį renginį 
atidarė Latvijos ambasados pa
tarėja Mariana Zarins. Kalėdi
niu labdaros turgelin atvyko 
daugiau toli nuo Londono gyve
nančių lietuvių. Tačiau bend
ras pirkėjų skaičius šį kartą 
buvo mažesnis. Atrodo, ekono
minę krizę jau yra pajutę ir Lon
dono gyventojai. Gautas pelnas 
sumažėjo iki 242 svarų sterlingų.

Vokietija
Paskaitą apie baisiąją AIDS 

ligą 1992 m. rugsėjo 14 d. Vasario 
16 gimnazijos nariams Romuvos 
pilies salėje skaitė jaunas gydy
tojas R. Zabieliauskas, kapelio
no kun. E. Putrimo svečias iš To
ronto. Klausytojams jis priminė, 
kad pasaulyje jau yra pora šim
tų milijonų žmonių, užsikrėtu
sių šios neišgydomos ligos viru
su. AIDS liga yra pasiekusi ir 
Lietuvą. Pasak dr. R. Zabieliaus- 
ko, ten jau užregistruota 10 su
sirgimų, bet vietinių gydytojų 
nuomone jų yra keliskart dau
giau. Torontietis dr. R. Zabie
liauskas, po paskaitos atsaki
nėjęs į klausimus, vengė mora
linių užsikrėtimo priežasčių, 
jų paaiškinimą palikdamas gim
nazijos kapelionams.

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą



i(Cia prieš šimtą metų” 
Pirmoji telefono linija ir elektros jėgainė Rietave. Iškilmės, 
kuriose dalyvavo ir Lietuvos tuometinis premjeras A. Abišala

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Šiais žodžiais savo kalbą pra
dėjo Juozas Martusevičius, ket
virtą dešimtį dirbantis energe
tikos sistemoje, dispečerinės 
tarnybos viršininkas.

Pradėjo kalbą prie Baltųjų 
vartų, išlikusių nuo kunigaikš
čių Oginskių, prie atminimų 
lentos, įmūrytos dabar pirmo
sios elektrinės šimtmečiui pa
žymėti. Lentos tekstas garbia
jam svečiui skelbė, kad prieš 
110 metų (1882) iš Rietavo iki 
Palangos nutiesta pirmoji Lie
tuvoje telefono linija, po de
šimties metų (1892) - Rietave 
pastatyta pirmoji Lietuvoje 
elektrinė (trejais metais anks
čiau nei Petrapilyje, carų Žie
mos rūmuose!). Buvo Rietave, 
Plungėje dviejų brolių muzi
kos mokyklos, orkestrai. Tai 
iš tikrųjų kunigaikštiški ku
nigaikščių Oginskių - brolių 
Bogdano ir Mykolo, darbai Rie
tavui, tėvynei.

Negalima neiškelti taip pat 
tėvo Irenėjaus Oginskio nuo
pelnų mūsų ūkiui, kultūrai, 
lietuvybei. Savo dvaruose (juo
se gyveno daugiau nei 9000 gy
ventojų, įėjo trys miesteliai
- Rietavas, Veiverėnai, Endre- 
javas) baudžiavą jis panaikino 
1835 m., nutiesė garsųjį plentą
- “šašiejų” - į Prūsus linams 
lengviau išvežti, atidarė ūki
ninkų taupomąsias kasas, 1854 
m. įsteigė pirmąją Lietuvos 
agronomijos mokyklą, kurioje 
dėstyta lietuvių kalba. Už jo 
pinigus Laurynas Ivinskis lei
do pirmuosius lietuviškus ka
lendorius, “Metskaitlius”. Ku
nigaikštis parėmė ir M. Ake
laičio lietuvių kalba leidžia
mas knygeles “broliams kai- 
mietėliams”. Apsilankęs Rie
tave pas kunigaikštį knygelių 
autorius laiške J. Kraševskiui 
neatsitiktinai parašė: “Tegu 
kuris iš mūsų dvarininkų kuo 
panašiu pasigiria”.

Į Rietavą, į šimtmečio iškil
mes 1992 m. lapkričio pabaigos 
dienomis (27-29) suvažiavo 
žmonės kone iš visos Lietuvos. 
Be žemaičių, buvo iš Vilniaus, 
Kauno, Utenos, Panevėžio, 
Šiaulių, Klaipėdos. Atvažiavo 
net iš Krokuvos, iš JAV. Taip 
rūpestingai rengėsi šeiminin
kai, nuo ministerijos iki eili
nio plušėjo respublikos ener
getikai, plušėjo ne tik rankom, 
iš visos širdies, suprasdami 
energetikos svarbą istorijai, 
energetikai...

Padėjo iškilmėms net dan
gus. Juo toliau nuo Vilniaus, 
juo šviesiau, šilčiau, pro debe
sų properšas ryškėjo pavasa
riška žydrynė, pasitiko žemė 
be sniego, be gruodo. Ir Kryž- 
kalnis jau be garsiojo pamink
lo sovietiniams kariams išva
duotojams. Jį restauruoti, gel
bėti nuo erozijos aštunto de
šimtmečio viduryje atsisakė 
jaunas inžinierius poetas Min
daugas Tamonis, Daugirdų ai
nis, už atsisakymą sumokėjęs 
gyvybe. Gydytojų uždarytas į 

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Nėra papildomo mokesčio už persiuntimą 

SIUNTINIAI LAIVU

c. už kg plius $10 už patarnavimą 

43 Qa 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 į į į jį į Į\fA 
vartotus automobilius į 4-f C f Lr

Garantuotas patarnavimas ■ Nemokamas paėmimas 
iš namų-greitas pristatymas.

Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 
Kanadoje tik per

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

psichiatrinę, vėliau paleistas, 
rastas ant bėgių Pavilny. Kiek 
valios, dvasios jėgų, mąstymo 
galios reikėjo anuomet raštu 
išdėstyti atsisakymo priežas- 
tis-reikalavimus: panaikinti 
Molotovo-Ribbentropo sandė
rio pasekmes Baltijos šalyse, 
išvesti kariuomenę, leisti dės
tyti tikybą, nepakirsti istori
jos šaknų. Šiandien sunkiai 
skinamės kelią, tiestą M. Tamo- 
nio, kitų žuvusių, kentėjusių, 
kelią į šviesą, jos iškilmes.

Jau vakaras, aplink minia 
svečių, rietaviškių su vaikais, 
pilna didelių, mažų, senų, 
jaunų.

Privažiuoja policijos auto
mobiliai. Išlipa atsilapojęs, 
baltu plevėsuojančiu šaliku 
min. pirmininkas A. Abišala, ir 
šventė prasideda. Pagerbiami 
Oginskių kapai čia pat koply
tėlėje. Gal pirmą kartą per vi
są Rietavo istoriją Oginskių 
dvare stovi min. pirmininkas.

Padeda gėlių, išklausęs mo
kytojos E. Ravickienės pasa
kojimo apie kunigaikščius, pa
suka su visais prie Baltųjų var
tų. Pasuka ir pasipynusiam vai
keliui spusteli nosiukę, nusi
šypso ...

Eisena su deglais gatve nuei
na į vartus, dar be liūtų, stovė
jusių ant jų kunigaikščių lai
kais. Be liūtų, bet su skonin
ga šlifuoto granito, bronzos 
paminkline lenta, suprojektuo
ta skulptoriaus R. Midvikio, 
architekto A. Žebrausko.

Pagal kunigaikščių įprotį, 
nuo bokšto viršūnės vakaro ty
lumoje pasigirsta pučiamųjų 
garsai, deglai užgesinami, ir 
per visą Parko gatvę, einančią 
į rūmus, užsidega žibintai. 
(Kiek ieškota, abejota, pastan
gų dėta, žibintų autentiškai 
atkurti, kiek suko galvas Kau
nas, Klaipėda, kol surado nuo
traukas, įsitikino, padarė, ko
kie buvo! Minia plaukia lyg į 
svečius, į sunykusius dar prieš 
karą rūmus, kuriuos dabar te- 
pažymi kolonada, atstatyta pa
gal ikonografiją, atkastas se
nasis mozaikinis šaligatvis.

Šventovėje rietaviškių myli
mas klebonas Česlovas Degu
tis, per pamokslą iškėlęs gra
fų Zubovų, kunigaikščių Ogins
kių nuopelnus žemaičių ūkiui, 
moralei, apskritai lietuvybė!, 
- šventę pavadino dvasios švie
sos švente. Praeitį gerbdamas, 
klebonas surado išmestą suny
kusį kunigaikščių laikų siety
ną ir išsipildė jo svajonė: šven
tovėje per Velykas vėl užside
gė senasis, didysis sietynas. 
Išsipildė ir kita jo svajonė: 
šventovėje skambėjo Mykolo 
Kleopo Oginskio polonezas 
“Atsisveikinimas su tėvyne”.

O žemės ūkio mokykloje bu
vo surengta didelė fotografi
jos paroda “Elektra Lietuvoje 
1892-1992 m.”, konferencija (be 
saviškių, joje apie atominių 
jėgainių privalumus kalbėjo 
svečias iš JAV V. Gelžinis), fil
mai, pašte šventiniu žymek
liu antspauduojami vokai, pas-
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ATMINIMO LENTA Rietave, pri
menanti šimtmetinę sukaktį pir
mosios telefono linijos ir elektros 
jėgainės Nuotr. V. Kisieliaus

kutinę dieną atstatyto Laisvės 
paminklo, sunaikinto po karo, 
atidengimas.

Kokia miela, jauki, laisva ir 
profesionali buvo vakaronė! 
Negalėjo nekristi į akis tvar
kingi, švarūs švarutėliai tauti
niai drabužiai, šmaikšti žemai
čių tautosaka, be dažo mergai
čių veidai, primenantys Šatri
jos Raganos bruožus, jų kilnu
mą. O kiek daug buvo atėjusių 
su vaikais, pavargusių nuo da
lybų į kairę, dešinę, klausan
čių, žiūrinčių spindinčiom 
akim, pasiilgusių šventės. Pas
taroji įvyko pirmiausia per R. 
Durkienės, kultūros namų di
rektorės, pastangas, rūpestį, 
kitų paramą. Nepabėgo ir per 
Laisvės paminklo atidengimą, 
kuriame dalyvavo, be energe
tikos ministerio L. Ašmanto, 
laikinai einantis prezidento 
pareigas A. Brazauskas, kvie
tęs į sutarimą, vieningą darbą 
ir, kaip kalbėjo miestelyje, 
pietavęs pas kleboną.

Anot ministerijos vyriausio
jo specialisto Sauliaus Kuto, 
protingai, dailiai, ramiai lai
kiusio renginio vadžias, šven
tės nebūtų buvę be vietos “pa
mišėlių”: V. Rutkausko, žemės 
ūkio mokyklos dėstytojo, A. 
Aužbikavičiaus, Rietavo mero, 
minėtos R. Durkienės, J. Ba- 
činsko, žemės ūkio mokyklos 
direktoriaus, klebono Č. De
gučio ir kt.

Mielieji rietaviškiai! Laiško 
eilutėje M. Akelaitis rašė: “Te
gu kuris iš mūsų dvarininkų 
kuo panašiu pasigiria”. Būkite 
panašūs į savo kunigaikščius, 
didžiuokitės jais ir... saugo
kite lentą - šventės simbolį!

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

D \ ĮI ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir Įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS ’

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

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

Palyginimas 10-ties minučių pokalbio

ACC BELLCANADA

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
T7 THE LIGHTS OF HONELAND

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

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

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

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

Siunčiu prenumeratą..............dol., auką.............. dol.
Laikraščio adresas: ,

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. A OMINIS TRA C!J A

Toronto — Hamilton 2.90 3.35
Toronto — Montreal 3.64 4.21
Toronto — Chicago 4.95 5.72
Toronto — St. Petersburg 5.04 5.83
Toronto — Lithuania* -26^5^ 23.99** 29.26

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

♦♦Speciali nuolaida gruodžio ir sausio mėnesiais.

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

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEVENKITE LIETUVOS

Skaičiau Redaktoriaus ir A. Ba- 
lašaitienės kelionių po Lietuvą 
įspūdžius. Tai taip įdomu. O vie
nas iš Čikagos priemiesčio skun
džiasi, kad “TŽ” per mažai rašo
ma apie išeivijos lietuvių veik
lą. Mes, esu tikras - dauguma, ku
rie prenumeruojame “TŽ”, neno
rime skaityti apie visokius Čika
gos “Antro kaimo” spektaklius ar 
kur koks ansamblis “Lenciūgėlį” 
pašoko. Man rodosi yra daug dau
giau įdomesnių temų. “TŽ” tegul ir 
toliau laikosi tos pačios linijos, 
nes ir to “sachariniško laiško” au
torius pripažįsta, kad “TŽ” yra 
gana aukšto lygio laikraštis.

Leonas Baltušis, 
Minocqua, Wise.

VITO GROSSI
“TŽ” 1992 m. 47 nr. iš Lietuvos 

Antanina Garmutė parašė apie 
JAV gyvenantį Vytautą Gruzdį, 
kuris Vito Grossi slapyvardžiu 
dainavęs, vaidinęs įvairiose vals
tybėse, net klasikinėse operose 
Europoje, Kanadoje, Amerikoje.

Neprisimenu, kad užsienio lie
tuvių spaudoje būtų straipsnių 
apie tą žymų artistą. Vytauto 
Gruzdžio nėra lietuvių enciklo
pedijose. Kodėl jis nesikreipė 
į kokią nors lietuviško žurnalo 
ar laikraščio redakciją? Brook- 
lyne tebeleidžiamas “Darbinin
kas”, manytina, būtų tokio žymaus 
artisto duomenimis pasinaudojęs, 
gal ir nuotrauką atspausdinęs
mūsų tautiečiui Vito Grossi vai
dinant Šekspyro dramą, dainuo
jant Pučinio operoje.

Lauktina, kad Vytautas Gruz
dys kreipsis į lietuvišką spaudą 
su dokumentinėmis žiniomis apie 
savo veiklą užsienio operose, 
teatruose ....Skaitytojas

SKINIJOJE VĖL NERAMU
Mūsų okupuotam trikampy žmo

nės darbštūs, pamaldūs. Išlaikėm 
čia dar iki šiolei tėvų kalbą ir pa
pročius. Joks atėjūnas mūs nelie- 
tuvina, tik atvirkščiai, stengiasi 
nutautinti.

Aš pergyvenau 78 m. ir viską ge
rai atsimenu. Punskas buvo gry
nai lietuviška parapija. Tai buvo 
mano jaunystėje. Tuomet lenkiš
kai kalbėjo tik policija, pasienio 
kariuomenė ir mokytojai, nes visa
me mūsų krašte veikė tik lenkų 
mokyklos. Žmonės lenkiškai kal
bėt nemokėjo. Lietuviškai išmo
kė mus skaityt mūsų motinos prie 
ratelio. Mūsų lietuviškas šalti
nis buvo VilniauS’Vytauto Didžio
jo gimnazija. Ten nemažai mokė
si mūsų krašto jaunimo. Atosto
gų metu, grįžę pas tėvus, bend
ravo su jaunimu. Padėjo mums ruoš
ti vaidinimus. Tada mokėmės ir 
tautinių šokių. Pavyzdį ėmėme 
iš jų.

Jaunimo dvasią palaikė tada

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 

kun. J. Švedas, daug įdėjęs kil
naus darbo: mokė giesmių ir dai
nų, mylėjo jaunimą, o jaunimas 
kunigą. Valdžiai veikla nepati
ko. Sužinojęs, kad bus areštuo
tas, pasitraukė į Lietuvą. Dar tik
ri mūsų kunigai - tai kun. Anta
nas Žievys ir kun. Antanas Šumins- 
kas. Jiems mirus, prasidėjo mū
sų bėdos. Lomžos vyskupas panai
kino Punske lietuviškas pamal
das, atsiuntė du lenkus kunigus, 
ir taip parapijiečiai vedė su jais 
kovą, kol atgavo, ką turėjo. Mums 
pamaldas atėmė ne valdžia, ne ko
munistai, o vyskupai ir kunigai.

Dabar dvi parapijos skaudžiai 
pergyvena, ir nieks nežino, ko
kia jų laukia ateitis. Gal išblaš
kys lietuvius. Juk čia viskas da
roma ne dėl Dievo, tik žiūrima, 
kaip greičiau nutautinti. Nenori 
mums duoti išrišimo, mus vadina 
ateistais ir panašiai. Tai girdim 
kas sekmadienį per pamokslą. 
Kaip norėtųsi, kad tokių konflik
tų nebūtų, kad bažnyčia būtų ra
mybės vieta.

Mes betgi esame lietuviai, čia gy
veną nuo amžių, ir tokie išliksim.

Anelė Maksimavičienė
MOKINĖ IŠ SEINUOS

Gavusi Algirdo Gustaičio knyge
lę “Algis Trakys ir Taksiukas Šlei- 
vys”, pradinės mokyklos mokinė 
parašė autoriui šį laišką. Red. 
MIELAS RAŠYTOJAU,

Rašau Jums iš Lenkijos mažo 
kaimelio Dusnyčios. Esu lietuvai-
tė. Gyvenu su tėveliais ir dviem 
broliukais. Mano vardas Danutė. 
Man 10 metų.

Sykiu su mumis gyvena mano tė
tės tėveliai. Bet jie labai nesvei
ki - tėvukas jau 8 metai serga, gu
li lovoje ir nemato. Močiutė taip 
pat labai serga, dažnai guli net 
ligoninėje. Tėveliai ūkininkai.

Mes einam į Krasnagrūdos mo
kyklą čia moko lenkiškai ir lietu
viškai. Nuo I kl. visada turėjom 
sunkumų su lietuviškais vadovė
liais, bet dabar jau geriau - mo
kytojas parvežė iš Lietuvos. Jis 
pirmą kartą padovanojo mums Jū
sų knygutę “Algis Trakys ir Tak
siukas Šleivys”. Labai ji mums pa
tiko. Joje suradau savo gimtinę, 
nes tai pas mus tokie gražūs laukai.

Labai Jums ačiū, kad galim pa
siskaityti lietuvišką gražią kny
gutę. Paskaitau ir savo seneliams.

Visada buvo knygutės su pa
veikslėliais vaikams tik lenkiš
kos ir rusiškos. Lietuviškas knygu
tes sunkiau gauti. O tai mūsų visų 
didžiausias turtas.

Ačiū Jums už tokią gražią lie
tuvišką knygelę. Mes mokam skai
tyti lietuviškai. Viso geriausio!

Danutė Talandzis,
Zm. Dusznica, 16-500 Sejny,

PRADĖKITE NAUJUS METUS TAUPIAI:
Žemesnės kainos telefoniniams skambinimams į

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

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

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

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

arba
Colleen McNair tel. 1-800-456-6006
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VASARIO 16 GIMNAZIJOJE. 1. Mokinės talentų vakare. 2. Mokinių orkest
ras. Ateitininkių sueiga pilies rūsyje Kristaus Valdovo šventės proga. 
Iš kairės: Rosana Ramašauskaitė (Brazilija), Indrė Sakutė (Kanada), Moni
ka Gylytė (JAV), Inga Senkutė (Lietuva), Diana Miulerytė (Vokietija)

Nuotr. M. Šmitienės

Belgų laikraštis “De Standa- 
ard” 1992.XII.7 laidoje išspaus
dino straipsnį apie Europos 
ateitį 1993 metais. Laikraštis, 
remdamasis Jungtinių Tautų 
ekonominiu pranešimu bei jo 
duomenimis, pranašauja tam
sią ateitį visai Europai 1993 
metais. V. Europoje nedarbas 
labai padidės, o R. Europos 
kraštuose ekonominė būklė 
eis blogyn, sukeldama socia
linius neramumus.

Pagal JT tik trys ekskomu- 
nistiniai kraštai iš 26 kraštų 
padarė pažangą: Lenkija, Veng
rija ir Čekoslovakija. Ten yra 
sudarytos struktūros perėji
mui į laisvos rinkos ekonomi
ką ir vykdomi nuosavybių grą
žinimai. Bet ir tie kraštai su
siduria su didžiulėmis proble
momis.

Visuose kraštuose pastarai
siais metais nusmuko gamyba 
beveik trečdaliu. Ypač tai jau

čiama buvusios Sovietų Sąjun
gos kraštuose, įskaitant ir tris 
Baltijos kraštus - Lietuvą, Es
tiją ir Latviją, kurios esančios 
ypatingai paliestos.

Rusijai ekonomistai numa
to gamybos kritimą mažiau
siai 25%. Tai reiškia, kad jų 
ekonomika, pradedant 1989 m. 
sumažėjo 36%. Latvijoj pramo
nės gamyba per 1992 m. pirmą
ją pusę nukrito 31%, Lietuvo
je-net 40%.

Nedarbas buvusiuose Rytų 
bloko kraštuose kaskart di
dėja. Lenkijoje 1992 m. rugsė
jo mėnesį buvo 14% bedarbių, 
Rusijoj tas skaičius irgi grei
tai auga. “Perspektyvos masi
niam nedarbui kraštuose, ku
riuose socialinis draudimas 
prastas, padaro tai, kad socia
linė ir politinė pagalba ekono
minėms reformoms greitai ma
žėja”. Z.T.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS SKAUTAI pina Advento vainiką. Iš kairės: 
M. Lipšys, R. Lemkytė, V. Lemkė, Vikt. Diavara (iš Mali, Afrikos)

Nuotr. M. Šmitienės

Pažvelgus į nueitą kelią
Dar vieno veterano netekus

Kai sovietiniai saugumiečiai siautėjo 
1992 metais suėjo 30 mėty nuo arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO mirties • Čia 
spausdinami atsiminimai buvusio jo sekretoriaus bei globėjo prelato JONO JONIO, 

dabartinio Kaišiadorių vyskupijos kanclerio, drauge kentėjusio su Velioniu ir 
dalyvavusiu jo kančios dramoje

Baigęs Kauno kunigų semi
nariją 1949 m., buvau paskirtas 
Kaišiadorių vyskupjos kurijos 
kancleriu. Tuomet Kaišiado
rių vyskupiją valdė kapitulos 
prelatas Bernardas Sužiedė
lis. Kaišiadorių vyskupas Teo
filius Matulionis, jo general
vikaras prelatas Juozapas La- 
bukas-Matulaitis ir kurijos 
kancleris kun. Stasys Kiškis 
buvo sovietų nuteisti ir kalėjo 
įvairiuose Rusijos lageriuose, 
paskutiniu laiku — Mordovi- 
joje. Šiems visiems trims ka
liniams kas mėnesį iš kurijos 
kasos siųsdavome po siuntinį 
ir po 200 rublių (senais pini
gais). Siuntinius ir pinigus 
siųsdavome kurijos šeiminin
kės Angelės-Agotos Misiūnai
tės vardu.

Krata kurijoje
1949 m. rugsėjo 8 d. Kaišia

dorių vyskupijos valdytojas 
prel. Bernardas Sužiedėlis 
taip pat buvo areštuotas. Vys
kupijos kurijoje likau vienas. 
Prel. B. Sužiedėlį areštavo ke
lyje važiuojantį į Žiežmarius. 
Jį suareštavus, naktį, apie 22 
v., kariuomenės garnizonas ap
supo vyskupijos kuriją, kuri 
buvo įsikūrusi Kaišiadorių pa
rapijos klebonijoje, ir Saugu
mo darbuotojai pradėjo bels
tis, reikalauti, kad įleistume 
į vidų. Aš jau gulėjau. Juos įlei
do šeimininkė A. Misiūnaitė.

Priėjo daug saugumiečių. 
Dviese priėjo prie manęs, pa
sisakė, kad jie iš Saugumo ir 
klausė, kur yra valdytojas. (O 
valdytojas buvo jau areštuo
tas). Pasakiau, kad jis išva
žiavęs į Žiežmarius namo. (Val
dytojas prel. B. Sužiedėlis gy
veno Žiežmariuose). Tada jie 
parodė kratos orderį ir pradė
jo daryti kurijoje ir bažnyčio
je smulkią kratą. Mane pasi
ėmė į bažnyčią, o A. Misiūnai
tę ir A. Klėtkutę, kurios dirbo 
kurijoje viena šeimininke, kita 
virėja, pasiliko kurijoje.

Darydami kratą, jie ėmė ne 
tik kurijos knygas, bylas, bet 
ir iš po stalu esančios šiukš
lių dėžės naudotus popierius 
(juodraščius, kalkes). Viską 
pakavo ir nešė į autovežimį. 
Baigus kratą, apie 6 v.r., sura
šė aktą ir paklausė, ar netu

“VJCTOMa’ I

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

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai 'ty

Skambinti tel. 536-1 994.

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.MBV IRS.

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius 

BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sieną įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
Įvedimas (plumbing) *įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemą sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metą patirtis.

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

riu kokių pretenzijų. Apžiū
rėjęs savo stalčių, neradau 600 
rublių, kuriuos man valdyto
jas prel. B. Sužiedėlis davė 
šv. Mišioms kaip stipendijas. 
Jiems pareiškiau, kad trūksta 
mano asmeniškų 600 rublių. 
Jų viršininkas sako:

— Ieškok, pas mane kišenėje 
— tik kapeikos.

Aš nekaltinau jo asmeniš
kai, galėjo kas nors iš jų dar
buotojų paimti. Čia jų tiek 
daug, vieni išeina, kiti atei
na, vaikščioja, nešioja. Taigi 
dėl mano asmeninių dingusių 
600 rublių pareiškiau preten
zijas, o dėl kurijos daiktų tuo 
tarpu negalėjau nieko pasa
kyti, nes sunku viską pastebė
ti. Tada kratai vadovavęs lie
pė pasirašyti kratos protoko
lą, o dėl mano pinigų žadėjo 
išsiaiškinti vėliau. Bet taip 
ir liko neaišku ligi šios dienos. 
Viską susidėję išvažiavo. Man 
paliko kratos aktų nuorašus ir 
kvietimą ateinančios dienos 
10 v. į Kaišiadorių Saugumą.

Pas tardytojus
Paskirtu laiku nuvykau. Te

nai tardė rusiškai per vertėją, 
nes rusų kalbos tada nemokė
jau. Iš pradžių tardė Kaišia
dorių Saugumo viršininkas 
Leončikas, paskui perdavė 
kitam Kaišiadorių saugumie
čiui — Kiseliovui.

Daugiausia juos domino 
kurijos reikalai. Klausinėjo 
apie suimtą vyskupjos valdy
toją prel. B. Sužiedėlį, kodėl 
aš stojau į kunigų seminariją, 
kodėl tik baigusį seminariją 
paskyrė į kuriją kanclerio pa
reigoms ir pan.

Kadangi mūsų kalba nesiri
šo, į klausimus atsakymai ne
patiko, pradėjo gąsdinti, ža
dėjo įmesti į rūsį, kad ten su
pūčiau, išvežti kur baltos meš
kos. Baigdami tardymą, prigra
sino, prigąsdino ir vėlai nak
tį, apie 24 v., paleido.

Likau vienas
Prelatą B. Sužiedėlį nuteisė 

10 metų kalėjimo. Kurijoje li
kau vienas. Valdytojas prel. B. 
Sužiedėlis, manydamas, kad ir 
jį gali suimti, savo vieton vys
kupijai valdyti iš anksto buvo 
įgaliojęs kan. M. Cijūnaitį.

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.

Neįmanoma nepalikti pėdsa
kų. Kiekviena mirtis yra atsi
gręžimas atgal pažiūrėti į velio- 
nies nueitą kelią. Šitaip jis tar
tum vėl prikeliamas gyventi, 
kad sumažėtų praradimo skaus
mas, dažnai švelninamas širdies 
atodūsiu: juk jis dar galėjo gy
venti. Velionies nueito kelio 
pėdsakai ne visiems iš karto pa
matomi ar atpažįstami. Todėl 
įprasta apie juos ir viešai pa
kalbėti.

Aviacijos kpt. Juozas Vaičeliū- 
nas mirė Toronte 1992 m. gruo
džio 8 d., peržengęs 84 m. am
žiaus ribą. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Velionis buvo daugeliui toron- 
tiečių pažįstamas, išskyrus pas
taruosius metus, sekmadieniais 
vis matomas Prisikėlimo šven
tovėje; ilgametis Tautos fondo 
darbuotojas, KLB tarybos narys, 
stropus lietuviškų renginių lan
kytojas, nuolatinis bendruo
meninės veiklos rėmėjas-auko- 
tojas, spaudos bendradarbis, 
paskelbęs daug straipsnių ka

Praėjus keliom dienom po 
valdytojo suėmimo, į Kaišia
dorių kuriją prisistatė valdžia 
— Kaišiadorių rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Dastikas, Kaišiadorių rajono 
Saugumo viršininkas Leonči
kas, religinių kultų įgalioti
nis B. Pušinis ir man liepė pra
nešti kapitulai, kad per 8 die
nas išsirinktų naują valdyto
ją. Rekomendavo rinkti tik 
Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų valdytoją kan. J. Stanke
vičių.

Valdytojo rinkimai
Tą valdžios reikalavimą pra

nešiau kapitulos nariui kan. 
M. Cijūnaičiui. Šis liepė pa
rašyti kapitulai kvietimus su
sirinkti posėdžiui. Parašiau 
ir išsiuntinėjau visiems ka
pitulos nariams. Kapitula su
sirinko kan. A. Varno bute. 
Kapitulos narys kan. A. Var
nas buvo invalidas, gulėjo lo
voje paralyžuotas.

Kapitulai susirinkus, prisi
statė religinių kultų inspek
torius, rodos, jo pavardė Jan
kauskas, ir kapitulai pranešė, 
kad iš savo vyskupijos rinkti 
valdytoją neleidžiama, reko
mendavo rinkti Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų valdytoją 
kan. J. Stankevičių. Tai pareiš
kęs, jis pasišalino iš kan. A. 
Varno buto.

Kapitula savo posėdyje Kai
šiadorių vyskupijos valdytoju 
išsirinko Panevėžio vyskupi
jos vyskupą Kazimierą Palta
roką. Parašiau rinkimo proto
kolą, visi pasirašė. Kan M. Ci- 
jūnaitis pats nuvežė vyskupui 
K. Paltarokui tą protokolą ir 
kapitulos vardu labai prašė 
sutikti valdyti Kaišiadorių 
vyskupiją. Vyskupas K. Pal
tarokas labai nenoromis, bet 
sutiko.

Antrą dieną po rinkimų į 
kuriją vėl prisistatė religi
nių kultų įgaliotinis Pušinis, 
Kaišiadorių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas Dasti
kas ir du saugumiečiai: vie
nas Vilniaus (pavardės neži
nau), kitas Kaišiadorių — 
Leončikas ir žodžiu užprotes
tavo kapitulos rinkimus.

Jie pareiškė kad 1949 m. rug
sėjo 12 d. kapitulos rinkimai 
ir juose išrinktas kapituliniu 
vikaru vysk. K. Paltarokas ne
priimtini, nepatvirtinti dėl 
trijų dalykų: 1. rinkimuose 
dalyvavo kapitulos narys kan. 
M. Cijūnaitis, kuriam yra at
imtos teisės penkeriem me
tam; 2. išrinktas kapituliniu 
vikaru ne tas kandidatas, kuris 
buvo pasiūlytas ir 3. išrinktas 
kapituliniu vikaru vysk. K. Pal
tarokas nesutinka perimti Kai
šiadorių vyskupijos valdymo. 
Rekomendavo, kad geriausias, 
tinkamiausias kandidatas yra 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytojas 
kan. J. Stankevičius.

Jiems pasakiau, kad kapitu
la kitų rinkimų daryti nega
lės, nes pastarieji rinkimai 
atlikti remiantis Bažnyčios 
kanonais ir yra teisėti. Tada 
jie dar kartą pareiškė, kad 
šie rinkimai nepriimtini, ne
patvirtinti, ir išėjo. (Bus daugiau)

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai 

(Montaigne) 

riniais, visuomeniniais ar po
litiniais klausimais “Drauge”, 
“Karyje”, “Lietuvių dienose”, 
“Tėviškės žiburiuose”.

Tačiau didžiuoju įnašu į lie
tuvių kultūros laukus reikėtų 
laikyti jo paties parašytas ir iš
leistas dokumentinio pobūdžio 
knygas: “Tėvynės sargyboje” 
(Lietuvos karininko-lakūno at
siminimai 1932-1941 m.), “Antra
sis pasaulinis karas” ir “Žymie
ji karo vadai”. Kam teko su tomis 
knygomis bent susipažinti, gali 
drąsiai teigti, kad tai kruopš
taus darbo rezultatas, apibūdi
nantis autorių, kuris buvo darbš
tus, pareigingas ir kuklus. At
siminimų įvade jis rašo: “Juos 
parašiau, norėdamas šį tą pa
likti ateities kartoms (...) nie
kas iš mūsų karininkų nėra ko 
nors panašaus parašęs (...) žiū
rint žemesnio laipsnio karinin
ko akimis”. Tos knygos buvo iš
leistos 1955-1960 m. laikotarpiu 
ir periodikoje kiekviena atski
rai aptartos ir įvertintos. Pra
ėjus daugiau kaip trisdešimčiai
metų, galima būtų dar tik pri
minti, kad laiko tėkmėje jų svar
ba ne menkėja, bet didėja, nes ir 
atsiminimai, ir surinkta doku
mentacija, išspausdintos retos 
nuotraukos, autentiški brėži
niai, žmonių charakteristikos, 
visa ta atrinkta medžiaga bus 
naudinga istorikams, kurie ieš
kos tik knygose tebeatrandamų 
liudininkų apie karus, jų vadus 
bei kariškius, į juos pažiūrint 
iš arčiau, gal net “pro rakto 
skylutę”.

A.a. JUOZAS VAIČELIŪNAS

A.a. Juozas Vaičeliūnas gi
mė 1908 m. rugsėjo 8 d. Stumb- 
riškių kaime, Pušaloto valsčiu
je, Panevėžio apskr. 1926 m. bai
gė Joniškėlio vidurinę mokyklą, 
o 1930 m. Simano Daukanto mo
kytojų seminariją. Nutaręs bū
ti kariškiu, stojo į Karo mokyk
lą, kurią baigė 1932 m. jaun. lei
tenanto laipsniu. Paskirtas į IV- 
tąjį Kar. Mindaugo pėstininkų 
pulką Panevėžyje. Visada pilnas 
sumanymų ir siekių, nesitenkino 
karininko tarnyba pulke. Progai 
pasitaikius, įstojo į karo avia
cijos kursus, kuriuos baigė 1935 
m. Tapo lakūnu-žvalgu, techni
kos karininku, šaudymo instruk
toriumi. Sovietams okupavus 
Lietuvą, kaip karinis aviacijos 
specialistas nebuvo iš kariuo
menės atleistas. Iš Kauno per
keltas į Ukmergės aviacijos ba
zę. Būdinga, kad velionis tais 
sunkiais ir pavojingais laikais 
laikėsi savo principų: persiren
gęs civiliškais drabužiais lan
kydavo šventoves, kad galėtų da- 
lyvaut Mišių aukoje. Kilus vokie- 
čių-sovietų karui, buvo patekęs 
į vokiečių nelaisvę, bet greitai 
paleistas. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, gyveno Kemptene. 
1948 m. išvyko į Kanadą, dirbo 
pramonėje Sudbury, Ont. 1972 m. 
išėjęs į pensiją, apsigyveno To
ronte. Ilsėkis ramybėje.

Č. Senkevičius

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
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Pirmoji Kauno vaikų kaimo šeima: motina-auklėtoja BIRUTĖ PRĖNAITĖ, 4 našlaičiai - RENATA 9 metų, 
ARVYDAS 8, RASA 5, JOLITA 4 Nuotr. “Pažangos”

"Vaiko tėviškės namai” 
Vyksta organizaciniai ir statybiniai darbai, kuriuos labai lėtina ekonominės, techninės ir 
kitokios kliūtys Lietuvoje. Apie tai rašo organizacijos pirmininkas mons. V. Kazlauskas

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
Pirmojo vaikų kaimo statyba 

Marijampolėje vyksta patenki
namai. Valstybinė statybos 
įmonė, deja, neištesėjo savo 
pažado iki Kalėdų galutinai 
įrengti tris pirmuosius namus, 
kurių pamatai buvo pašventin
ti 1992 m. liepos mėnesį. Da
bar matome, kad to laukti da
bartinėmis Lietuvos sąlygomis 
buvo nelabai realu. Valstybi
nės statybos įmonės nėra įpra- 
tusios darbus atlikti per tokį 
trumpą laiką. Darbą pradėju
si, įmonė perėjo prie kitų ob
jektų, palikdama pusiau nu- 
mūrytas sienas lietui ir dar
ganoms. Tik po ilgo mūsų eks
pertų spaudimo lapkričio pa
baigoje įsipareigojo iki Ka
lėdų užbaigti mūro darbus ir 
uždengti stogą, kad viduje bū
tų galima dirbti ir žiemą.

Dar blogiau sekėsi su finan
siniu atsiskaitymu. Nors sutar
timi buvome įsipareigoję ap
mokėti faktineš išlaidas (dar
bo jėgą, techniką, statybines 
medžiagas), į sąskaitas būdavo 
įjungiamas ir viso didžiulio 
įmonės biurokratinio aparato 
išlaikymas, kuris sudarydavo 
75% bendros sumos.

Tariamės su kita privačia 
įmone, kad pradėtus darbus 
tęstų po Kalėdų. Studijuoja
me galimybę įsteigti nuosavą 
statybinę įmonę. Tai būtų pati 
geriausia išeitis, kuri leistų 
mums sutaupyti daug išlaidų 
ir sparčiau atlikti darbus. To
kia įmonė galėtų pastatyti ne 
tik Marijampolės, bet ir Kauno 
vaikų kaimą. Ji galėtų tęsti 
darbą ir vėliau, duodama pel
no vaikų išlaikymui ir įdarbin
dama kai kuriuos užaugusius 
vaikus.

Didžiausia klūtis yra staty
binės technikos įsigijimas. 
Kreipėmės į Vokietijos kata
likų darbininkų organizaciją 
“Kolpingswerk”, prašydami, 
kad tokią techniką mums pa
dovanotų. Su viltimi laukia
me atsakymo. Jeigu jis būtų 
neigiamas, šiuo tarpu nežino
me į ką kreiptis.

Kaip bebūtų, manome, kad 
yra realu tikėtis per ateinan
čius metus pastatyti bent pusę 
Marijampolės kaimo. Džiau
giamės, kad keletas asmenų 
jau yra pažadėję kaip tik Ma
rijampolės kaime finansuoti 
atskirų namų pastatymą (Sin
kiai, Šamatauskai, Vizgirdai, 
Laniai ir kt.).

Per žiemą visame kaime bus 
vykdomi vandentiekio, biolo
ginio valymo, drenažo ir kiti 
įrengimai.

Kaune miesto valdyba jau 
yra galutinai paskyrusi žemės 
sklypą vaikų kaimo ir senelių 
namų statybai. Šiuo metu yra 
studijuojami priešprojekti- 
niai pasiūlymai. Statyba ga
lėtų prasidėti jau ateinančią 
vasarą, jeigu atsirastų dau
giau geradarių, kurie leistų 
čia įamžinti jų ir jų artimųjų 
vardus, finansuodami bent vie
no namo pastatymą.

Dabar Lietuva išgyvena siau
bingą ekonominę krizę. Kai
nos yra daugiau negu šimte
riopai pakilusios. Dėl to ne
išvengiamai brangsta ir staty
bos darbai ir statybinės me
džiagos.

Jeigu prieš pusantrų metų 
už dešimtį tūkstančių dolerių 
buvo galima vieną namą ne tik 
pastatyti, bet ir įrengti, bal
dais apstatyti, tai šiandien 
už tokią sumą galbūt įstengsi

me tik sienas išmūryti ir sto
gą uždengti. Nesame tikri, ar 
užteks kitų penkių tūkstančių 
vidaus įrengimams. Tikimės, 
kad supras mūsų padėtį tie 
geradariai, kurie šiandien 
norėtų žinot tikrą vieno namo 
kainą. Kiekvienu atveju, au
koję aštuonis ar dešimt tūks
tančių dolerių, Jūs tampate 
vaikų kaimo garbės piliečiais 
ir jo namų garbės šeiminin
kais. Jūsų atminimas čia bus 
įamžintas atitinkamose garbės 
lentose ir nuolatinėje kaimo 
gyventojų maldoje.

Siekiant pagreitinti kaimų 
steigimo procesą, per porą at
einančių mėnesių Kaune bus 
sukurtos 3-4 našlaičių šeimos. 
Tuo tikslu miesto valdyba pa
greitintai sugrąžino seserims 
benediktinėms vieno vaikų 
darželio patalpas. Benedikti
nių vadovybė laikino naudoji
mosi sutartimi jas perleido 
“Vaiko tėviškės namams”. Jau 
prasidėjo patalpų pertvarky
mo remontas. Čia ir aplinki
niuose namuose artimiausiu 
laiku numatoma įkurdinti 4 
našlaičių šeimas. Jos bus Kau
no vaikų kaimo užuomazga. To
kią užuomazgą turi ir Mari
jampolės kaimas, kur jau 
prieš pustrečių metų buvo 
įkurdinta viena našlaičių 
šeima.

Vilniaus vaikų kaimo užuo
mazga atsirado 1992 m. spa
lio pabaigoje. Tarptautinės 
organizacijos “SOS — Kinder- 
dorf International” atstovas, 
kuris nuo vasario mėnesio re
ziduoja Vilniuje, išsinuomo
jo privačius butus ir juose 
įkurdino dvi našlaičių šeimas. 
Kitos šeimos bus kuriamos vė
liau. Vilniaus SOS vaikų kai
mo statyba bus pradėta anksty
vą pavasarį. Vilniuje, ačiū Die
vui, finansinių rūpesčių šiuo 
tarpu neturime, nes visu finan
savimu rūpinasi tarptautinė 
organizacija.

Nauja našlaičių globos sis
tema atgimstančiai Lietuvai 
yra skubiai reikalinga. Tuo 
lengva įsitikinti, aplankius 
vaikų ir kūdikių namus, inter
natus, pagalbines mokyklas. 
Ir privačiuose namuose yra 
labai daug beglobių, neauklė- 
jamų, dvasiškai ir fiziškai su
skurdusių vaikų. Lietuva, deja, 
jau nėra toji gerutė, katalikiš
koms tradicijoms ištikima Ma
rijos žemė. Visur yra regimos 
ilgos sovietinės okupacijos 
pasekmės. Siekiant jas paša
linti, negalima užmiršti vaikų.

“Sakoma, pasaulis kenčia to
dėl, kad jame labai daug vai
kų skausmo, kurio negirdi su
augę žmonės. Kai suaugusiems 
labai sunku, jie eina pas kitus 
suaugusius ir išlieja savo 
skausmą. Jie kreipiasi į teis
mus, psichologines konsultaci
jas, redakcijas. Ir jiems po to 
palengvėja. Bet kur eiti, kai 
tau tik šešeri metai, labai skau
da širdį ir labai sunku gyven
ti? Kam pasiguosti, kai labai 
bloga namuose, o tau tik de
šimt ar dvylika metų? O tokių 
mažų žmogelių, kuriems labai 
reikalinga ne tik materialinė, 
bet ir moralinė parama, vien 
Kauno rajone yra per 500 ...” 
(iš vieno laiško).

Jei norime, kad Lietuvoje 
sumažėtų nusikaltėlių, mora
liai palūžusių, prasigėrusių 
debilų skaičiai, turime kurti 
naują beglobių vaikų auklėji
mo sistemą. Turime našlaičiui 
duoti ne internatą, o “tėviš
kės namus”, kaip to reikalau

ja ir vaiko teisių chartija, 
prieš porą metų priimta Jung
tinių tautų organizacijoje.

Tai didžiulis uždavinys, ku
riam atlikti reikia tiek Lie
tuvos žmonių, . tiek užsienio 
lietuvių solidarumo ir bend
radarbiavimo.

Dėkojame visiems, kurie tą 
solidarumą parodė, paauko
dami didesnes sumas ir tap
dami busimųjų vaikų kaimų 
garbės piliečiais, kurie net 
savo testamentuose prisimi
nė “Vaiko tėviškės namus” 
(kaip Ida ir Jonas Valauskai 
iš St. Petersburg Beach, Fl.). 
Dėkojame už kiekvieną, kad 
ir mažiausią auką, nes ji mus 
drąsino ir padėjo tęsti pra
dėtą darbą. Ypač esame dėkin
gi tiems, kurie ėmėsi inicia
tyvos organizuoti rinkliavas 
VTN naudai, kaip Kanados lie
tuvių katalikių moterų drau
gija ir jos pirmininkė A. Sun- 
gailienė, Hamiltono LKMD 
skyriaus pirmininkė M. Vai- 
tonienė, Daytona Beach lietu
vių klubo pirmininkas G. La
penas, Australijos lietuvių 
Tautos fondo pirmininkas A. 
Kramilius ir kiti. Didelės pa
dėkos yra vertas kun. A. Bu
kauskas (St. Louis, Mo.), kuris 
jau apie 30.000 dol. yra surin
kęs tarp amerikiečių. Dėkoja
me prel. A. Jonušui, kuris VTN 
atstovauja Romoje ir Vatika
ne.

Negalime į šį laišką sutal
pinti visų mūsų rėmėjų. Pilną 
jų sąrašą paskelbsime vėliau. 
Su dideliu malonumu prisime
name visus tuos, kurie šiemet 
mus aplankė Kaune, asmeniš
kai įteikdami savo dovanas 
Vaiko tėviškės namams. Vieno 
iš tų, kurie buvo žadėję mus 
aplankyti — gerb. Jono Maci
jausko iš Surrey B.C. Kanado
je — deja, negalėjome sulauk
ti, nes dar prieš kelionę į Lie
tuvą jį Dievas pasišaukė pas 
save. Jis per kun. A. Bukaus
ką VTN yra paaukojęs 10.000 
dol. Meldžiamės už šį vieną 
iš pirmųjų VTN garbės pilie
čių. Jo jautrumas našlaičių 
daliai čia liks neužmirštamas.

Visiems Jums tepadeda Die
vas!

VTN vardu —
Mons. Vytautas Kazlauskas

Aukas, pažymint, kad jos skiria
mos “Vaiko tėviškės namams” 
Lietuvoje, galima siųsti šiais 
adresais:

JAV-se: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA.

Kanadoje: A. Sungailiėnė,
KLKMD pirmininkė, 1 Aberfoyle 
Cres. Suite 1106, Etobicoke, On
tario M8X 2X8, Canada.

Australijoje: Mr. A. Kramilius, 
83 Queen St., Canley Vale, 2166, 
Australia.

Kituose kraštuose: Mons. A. Jo
nušas, Via Casalmonferrato 20, 
00182 Roma, Italia.

OFFORD
IREALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar fl 

tik del informacijos apie 
namus vasarnamius. H 

ūkius, žemes Wasagos.
Stayneno ir Colhngwo- flHLq^X^B 

odo apylinkėse kreipki- ,
tŠS l fAngelę
Šalvaitytę, B.A., rTJJ 

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428



Kultūrinės vertybės Vatikane
Šimtmetinės bibliotekos, slapti archyvai, observatorija, leidykla, reti 
rankraščiai, žemėlapiai, gausūs muziejai, meno kūriniai. Vatikano 

archyvuos atsispindi ir žymi dalis Lietuvos istorijos

1960 m. Vatikanas buvo 
įtrauktas į tarptautinį sąrašą 
kultūrinių vertybių, kurios tu
ri būti ypatingai saugomos ka
ro atveju. Tai unikalus atvejis 
- į sąrašą įtraukti ne atskiri 
paminklai, o visa Vatikano 
valstybės teritorija.

Biblioteka
Visų pirma - Vatikano bib

lioteka, kurioje saugomi reti 
rankraščiai ir spaudiniai. Bib
lioteka yra savotiškas rašti
jos muziejus. Čia saugoma apie 
60.000 tomų rankraščių, apie 
100.000 atskirų rankraščių, 
apie 700.000 knygų ir apie 100.- 
000 žemėlapių.

Biblioteka turi numizmati
kos kabinetą, kuriame yra iš
samiausias pasaulyje popie
žių monetų ir medalių bei di
džiulis senovės Romos monetų 
rinkinys. Yra prie bibliotekos 
taip pat ir turtingas raižinių 
bei piešinių kabinetas. Bib
lioteka yra atvira mokslinin
kams, ir jos salėse galima su
tikti istorikų, teologų, filolo
gų iš viso pasaulio. Vatikano 
biblioteka įsteigta popiežiaus 
Mikalojaus V dekretu 1475 m.

Slaptasis archyvas
Kita istorinė ir kultūrinė 

Vatikano vertybė - slaptasis 
Vatikano archyvas. Jame su
rinkti Apaštalų sosto veiklą 
liudijantys dokumentai nuo 
XIII š., nors yra ir siekiančių 
VIII š. Popiežius Paulius V 
1611-1614 m. įsakė surinkti į 
vieną vietą Apaštalų sosto ar
chyvus. Šiuo metu jie saugomi 
Vatikane, šalia Vatikano bib
liotekos. Iki praėjusio šimtme
čio archyvas buvo prieinamas 
tik popiežiaus kurijos parei
gūnams. 1881 m. Leonas XIII 
Slaptąjį Vatikano archyvą at
vėrė mokslininkams. Praėju
siame šimtmetyje Vatikano ar
chyvuose saugomiems doku
mentams tyrinėti daugelis pa
saulio šalių Romoje įsteigė 
istorinius institutus, kurie 
ėmė skelbti archyve sutelktą 
gausią medžiagą. Prie Vatika
no archyvo veikia archyvisti
kos mokykla.

1936 m. Pijus XI įsteigė moks
lų akademiją. Ją sudaro 70 aka
demikų, kuriuos popiežius pa
renka iš labiausiai pasižymė
jusių įvairių kraštų mokslinin
kų. Daugiausia toje akademi
joje matematikų bei gamtos 
mokslo atstovų.

Observatorija
Vatikanas turi ir savo astro

nominę observatoriją. Jos pra
džia siekia 1578 m., kai popie
žius Grigalius XIII, reformuo
damas kalendorių, sukvietė žy
mius to laiko astronomus ir pa
statė specialų bokštą erdvei 
stebėti.

Šiuo metu Popiežinė Vatika
no observatorija yra įsikūru
si už Romos, Castelgandolfo. 
Ji turi modernią aparatūrą ir 
astrofizikos laboratoriją, bend
radarbiauja su kitomis pasau
lio observatorijomis.

Spauda ir radijas
Vatikanas yra stambus kny

gų leidybos centras. Jo spaus
tuvė spausdina knygas beveik 
visom pasaulio kalbom.

Minint Vatikano leidybą, 
būtina prisiminti ir Vatikano 
dienraštį “L’Osservatore Ro
mano”, leidžiamą nuo 1861 m. 
Oficialioje dienraščio dalyje 
skelbiamos popiežiaus kalbos 
ir Apaštalų sosto dokumentai. 
Kiti dienraščio puslapiai ski

Aricht. EDMUNDO ARBO pieštas paveikslas buvusio 40-jo Amerikos 
prezidento RONALD’O REAGAN’O “Žodis tautai”. Muziejaus direktorius 
R. C. BLEDSOE atsiuntė padėką archit. E. ARBUI prezidento ir ponios 
Reagan vardu, užtikrindamas, kad paveikslas bus įjungtas į muziejaus 
rinkinį. Paveiksle yra inkorporuota Lietuvos laisvės statula ir Lietuvos 
ambasados rūmų projektas Brazilijos sostinėje Brasilia

riami visuotinės K. Bendri
jos gyvenimui, sielovadai, kul
tūrai ir politikai. Yra laidos 
prancūzų, vokiečių, anglų, is
panų, lenkų kalbomis.

Nuo 1931 m. Vatikanas turi 
ir savo radiją, transliuojantį 
žinias daugiau negu trisdešimt 
pasaulio kalbų. Apie Vatikano 
gyvenimą ir popiežiaus veiklą 
žurnalistus informuoja Vati
kano spaudos skyrius. Prie jo 
yra akredituoti žurnalistai iš 
viso pasaulio.

Muziejai
Vatikano muziejų pradžia 

siekia popiežiaus Julijaus II 
laikus - XVI š. pradžią. Julijus 
II buvo kilęs iš Florencijos Me
dičių šeimos, pagarsėjusios sa
vo meno rinkiniais. Julijus II 
Vatikano Belvederio rūmuose 
pradėjo kaupti antikinės dai
lės rinkinį. Jį plėtė vėlesni 
popiežiai, visų pirma Klemen
sas XIV ir Pijus VI. Šis antiki
nės dailės rinkinys dabar vadi
namas Pijaus ir Klemenso mu
ziejumi.

XIX š. Grigalius XIV įsteigė 
etruskų ir Egipto muziejus, o 
popiežius Pijus IX - krikščio
niškąjį muziejų, kuriame su
rinkti ankstyvosios krikščio
nybės paminklai.

Šiuo metu Vatikano muziejai 
užima didžiulį plotą - apima 
ne tik dailės rinkinius, bet ir 
ištisus statinius - Siksto koply
čią, senąją Vatikano biblio
teką, Rafaelio sales.

XX š. Vatikano muziejus pa
pildė popiežiaus Pijaus XI 
įsteigtas misijų muziejus ir 
Pauliaus VI pradėtas moder
nios religinės dailės muziejus.

Vatikano muziejų klasikinės 
dailės rinkiniai - vieni turtin
giausių pasaulyje. Popiežiai 
rūpinosi Romos kasinėjimais 
ir uoliai rinko tai, ką rasdavo 
archeologai kitose Italijos vie
tose.

Vatikane sukaupta tūkstan
čiai graikiškos ir romėniškos 
skulptūros, tapybos, taikomo
sios dailės pavyzdžių. Čia sau
gomi tokie garsūs kūriniai, 
kaip Lakoono grupė, Belvede
rio Apolonas, Belvederio tor
sas. Muziejuje yra puikiai iš
likusių romėniškų mozaikų, 
aukščiausios kokybės bronzos, 
stiklo dirbinių, papuošalų rin
kiniai.

Etruskų muziejuje surinkti 
etruskų ir graikų dailės pavyz
džiai, rasti kasinėjant etrus
kų kapinynus. Etruskų civili
zacija Apeninų pusiasalyje 
klestėjo iki Romos įsigalėjimo. 
Etruskai buvo patyrę stiprią 
Graikijos kultūros įtaką, tad 
daug vertingų graikų kerami
kos ir skulptūros kūrinių ran
dama etruskų nekropoliuose.

Krikščioniškajame muzieju
je surinkti ankstyvųjų krikš
čionių sarkofagai, kulto reik
menys.

Vatikano pinakotekoje lan
kytojai gali pamatyti labai 
įdomią XI-XVIII š. tapybos 
rinkinį. Joje daugiausia ita
lų tapytojų kūrinių. Čia sau
gomi Beato Angelico, Pintu- 
richio, Rafaelio, Caravaggio 
paveikslai.

Daugybę žiūrovų sutraukia 
Rafaelio salės ir Mikelandže
lo tapyta Siksto koplyčia. Šiuo 
metu yra restauruojamas Mi
kelandželo “Paskutinis teis
mas”, neseniai buvo nuvaly
tos Siksto koplyčios lubos.

Žemėlapiai
Minint Vatikano muziejų 

monumentaliosios tapybos pa-

Kretingos katalikiškosios mergaičių kolegijos šventinimo dieną. Iš kairės: rektorius kun. ASTIJUS KUNGYS, 
OFM, dėstytojas J. ŠAKINIS, Telšių vyskupas A. VAIČIUS, pedagogikos dėstytoja LIUDA, etikos dėstytoja A. 
ŠEDUIKIENĖ, Telšių vyskupijos kancleris prel. PR. GEDGAUDAS, Kretingos rajono valdytojas A. ŠTEINYS

Nauja mokykla naujiems tikslams
Pokalbis su Kretingos Šv. Antano mergaičiŲ kolegijos rektoriumi kun. Astijum Kungiu, OFM

UGNIUS TRUMPA

Paskutiniai metai į Lietu
vos istoriją įsirašė margais 
pasikeitimų raštais. Daugelis 
jų dar nespėjo patekti į pla
čiosios visuomenės dėmesio 
ratą, tapo tik metraštininkų 
turtu. Gal išties tų naujovių 
ar tiesiog senų dalykų atsta
tymo buvo tiek daug, jog jie 
jau spėjo prarasti savo aktua
lumą, tapdami kasdieniais ir 
įprastais faktais. Tačiau ma
nau, kad pradėję savo įsitvir
tinimą jie greitai sužibės.

Panašios mintys aplankė 
mane Kretingos mergaičių 
kolegijoje, kurion aš atvykau 
kaip besipraktikuojantis dės
tytojas skaityti filosofijos 
paskaitų. Kadangi katalikiš
kosios mokyklos, o ypač aukš
tosios, man buvo iki šiol visai 
nepažįstamos, todėl aš iš karto 
sutikau su kun. Astijaus Kun- 
gio pasiūlymu padirbėti pas 
juos. Kadangi bendra tenden
cija kurti katalikiškas mokyk-

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Melancholija
Šešėlių valandos...
Tarytum liūdno eilėraščio pradžia. 
Be rimų.
Valandos, kurios laukia, kad rašyčiau... 
Gal tavo vardų daug kartų...
Rašau ir brėžiu 
burtų ratų aplink. 
Tegu miega rytojaus saulės sapnai... 
Ir pasaulis akiratyje...
Ir laikas valandose... 
Praėjo... tavęs nėra...
Lietus ir ruduo.
Ant mano rankų rudens alsavimas. 
Aš nenoriu mųstyti, kad buvo vasara... 
Kad būčiau galėjus tiek daug 
rašyti... apie tave...

Belgija, 1992

minkius, būtina prisiminti ir 
įspūdingą, nors gal ir mažiau 
žinomą geografinių žemėlapių 
galeriją. Tai ilgas koridorius, 
kurį Grigalius XIII paliepė iš- 
tapyti įvairių Italijos regio
nų žemėlapiais. Jų iš viso - 32. 
Šalių jų pavaizduoti įvairiausi 
istoriniai įvykiai, reikšmin
gos karinės pergalės. Žemėla
pių galerija dekoruota puoš
niais gipso lipdiniais.

Paminėtina taip pat gobele
nų galerija, kurioje surinkti 
flamandų dirbtuvėse išausti 
gobelenai, daugiausia pagal 
Rafaelio ir jo mokinių pro
jektus.

Misijos bei religinis menas
Misijų muziejaus pagrindą 

sudaro 1925 m. Vatikane Šven
tųjų metų proga surengta misi
jų paroda, į kurią įvairių kraš
tų misionieriai atsiuntė per 
40.000 rodinių. Vėliau rinki
nys buvo papildomas. Dabarti
nė paroda skirta įvairių pa
saulio kraštų kultūrai ir re
ligijai. Čia yra Kinijos, Japo
nijos, Korėjos, Tibeto, Afri
kos, Amerikos, Persijos sky
riai.

Modernaus religinio meno 
muziejus, kaip jau buvo mi
nėta, buvo atidarytas Pau
liaus VI laikais. Jos pagrin
dą sudaro dailininkų ir rin
kėjų dovanos. Čia laikomi dau
gelio žymių XX š. dailininkų 
kūriniai.

Vatikano muziejai gausiai 
lankomi. Visais metų laikais 
juose pilna žiūrovų. Be to, 
pastaruoju metu, kartu su 
Vatikano biblioteka ir Popie
žine kultūros komisija, Vati
kano muziejai pradėjo rengti 
temines parodas, skirtas iš
kiliems krikščioniškos isto
rijos įvykiams paminėti. Per
nai buvo surengta paroda, skir
ta enciklikos “Rerum nova- 
rum” šimtmečiui, pavadinta 
“Darbo pavaizdavimas moder
nioje dailėje”. Kor. 

las Lietuvoje egzistuoja jau 
porą o gal ir daugiau metų, 
buvo įdomu palyginti jas su 
jau esančiomis pasaulietinė
mis vidurinėmis ir aukštosio
mis mokyklomis, juolab, kad ir 
spauda daugiausia mini tik pa
čius atsiradimo faktus, neat- 
skleisdama žmonėms pastarų
jų esmės. Pavyzdžiui, parody
ti kelią į Kretingos katalikiš
ką kolegiją galėjo tik trečias 
paklaustas kretingiškis. Ta
čiau patekęs į kolegiją, iš kar
to supratau, kad čia gyveni
mas nestovi vietoje, o tiesiog 
verda, kaip ir privalu būti ten, 
kur susirenka daug jaunų žmo
nių.

Taip jau sutapo, kad savo 
atvykimo dieną pamačiau jau
nųjų ateitininkų suvažiavimo, 
kuriam žvaliai vadovavo kun. 
Robertas Grigas ir kun. prof. 
Arvydas Žygas, užbaigos iškil
mes. Prie šio suvažiavimo su
rengimo, kaip ir priklauso 
šeimininkėms, daugiausia pri
sidėjo kolegijos mergaitės. 
Bet netrukus pastebėjau, kad 
jos sugeba ne tik gražiai links
mintis, bet ir rimtai studijuoti.

Filosofijos mokslas nėra 
lengvas, todėl ir dėstomas 
aukštosiose mokyklose tik nuo 
trečio kurso. Tačiau, atsižvelg
damas į bendrą teologinę ko
legijos pakraipą, pradėjau 
dėstyti visiem trim šiuo metu 
esantiem kursam. Mano nuo
stabai, mergaitės jau po pir
mo mėnesio, peršokusios pir
mų sunkumų barjerus, įsijun
gė į normalų mokslo ritmą.

Tačiau labiau nei šis faktas 
mane nustebino visai skirtin
ga mergaičių tarpusavio san
tykių atmosfera. Tenka pripa
žinti, kad kaip didelė šeima 
ši kolegija, matyt, yra dau
giausia priartėjusi prie krikš
čioniškosios moralės reikala
vimų. Ir tai nėra įgyvendina
ma prievartos ar bendrosios 
tvarkos būdu, bet tiesiogiai 
išsivysto iš mergaičių noro 
ir supratimo. Norėdamas pasi
aiškinti, kaip pavyko sukurti 
tokią mokyklą, paklausiau jos 
rektorių kun. Astijų Kungį, 
kuris taip aiškino.

Kolegija prasidėjo nuo Kau
no kolegijos mergaičių namų 
estetikos mokyklos, kuri bu
vo įsteigta Klaipėdoje 1989 
m. Čia turėtume padėkoti Eu
genijai Federavičienei, mūsų 
dabartinei vedėjai, kuri krei
pėsi į mūsų Mažesniųjų brolių 
ordino Lietuvos šventojo Ka
zimiero provinciją su įdėja 
palaikyti šios mokyklos per
tvarkymą į katalikišką mokyk
lą. Kadangi broliai pranciš
konai nuo pat pradžių dėstė 
joje tikėjimo pagrindus, mes 
noriai palaikėme mokyklos 
pakeitimą į Klaipėdos kata
likišką mergaičių kolegiją. 
Tačiau tuo metu įvyko nuomo
nių išsiskyrimas ir tarp dės
tytojų, ir tarp studenčių, nes 
ne visi norėjo sutikti su mo
kyklos perėjimu į naują pobū
dį, todėl 1991 m. Lietuvos res
publikos Kultūros ir švietimo 
ministerio D. Kuolio raštu ko
legija perkelta į Kretingą ir 
pavadinama Kretingos katali
kiškąja mergaičių kolegija.

— Gal galėtumėte smulkiau 
papasakoti, kokio pobūdžio 
specialistes Jūs rengiate ko
legijoje? Kokie Jūsų pagrin
diniai uždaviniai ir planai, 
žiūrintį kolegijos ateitį?

— Mes rengiame krikščioniš
kosios socialinės pedagogi
kos ir psichologijos baka- 
laures. Žvelgdami į bendrą
sias religijos problemas, su 
kuriomis susiduriame Lietu
voje, turime prisipažinti, 
kad nėra tokios grandies pa
sauliečių žmonių, kurie jung
tų kunigus su visais parapi
jos žmonėmis. Mes pastaruoju 
metu dažnai girdime idėjas, 

kad tik Lietuva sugebėjo iš
saugoti tikrąjį katalikškąjį 
tikėjimą, nepažeisdama jo 
formų. Tai, kad Lietuvoje 
Bažnyčia buvo savotiškoje 
rezistencijoje, kol šalis bu
vo okupuota komunistų, padė
jo jai išvengti tų nukrypimų, 
kurie palietė vakarietiškąją 
Bažnyčią. Tačiau taip mąsty
dami mes nepastebime, kad 
tikėjimas Lietuvoje yra tikrai 
ribotas tiek tuo, kad tiki dau
giau senyvo amžiaus žmonės,' 
kuriems tradicija yra jų pra
eitis, jų istorija, ir dar ribo
tas tuo, kad tikėjimas yra kon
centruotas tik šventovės pa
stato rėmuose. Taip pat ir vi
sas parapijos darbas yra atlie
kamas tik dvasiškių, kurie ne
bespėja visko sutvarkyti. Šiuo 
atveju reikia išplėsti Bažny
čios sampratą, kad ji nesiri
botų tik pastatu, o taptų tik
rąją krikščioniškąja bendri
ja, sutapdama su visais para
pijiečiais, su jų šeimomis. Mū
sų mergaitės bus pasiruošu
sios kurti tokią bendriją. Jos 
galės padėti miesto evangeli
zacijai, paruošti jaunavedžius 
santuokai, jaunimą kitiems 
sakramentams.

— Kaip vertinate mergaičių 
pasiruošimą? Ar šiuo metu 
dėstomi dalykai gali paten
kinti jų norus ir Jūsų tikslus? 
Kaip galima būtų palyginti Jū
sų kolegiją su kitomis Lietu
vos aukštosiomis mokyklomis? 
mis?

— Mano manymu, dabartinis 
dėstymo lygis yra tikrai neblo
gas, atvažiuoja dėstytojai 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš vi
so plataus pasaulio. Pirmuo
siuose kursuose daugiausia 
dėmesio yra skiriama užsie
nio kalboms, kurių dvi mer
gaitės turi būtinai pasirink
ti, taip pat dėmesys skiriamas 
ir teologiniam-filosofiniam 
lavinimui, kuris vėliau pra
verčia perėjus prie krikščio
niškosios pedagogikos, psicho
logijos bei rimtesnių religi
nių studijų. Taip pat dėstoma 
lietuvių kalba, Lietuvos isto
rija ir etnokultūra, mitologi
ja ir folkloras. O po paskaitų 
galima pasirinkti senovės kal
bų, tautodailės (audimo, siuvi
mo, mezgimo) fakultatyvus. 
Neseniai mūsų atgautas dide
lis pastatas, kuris ir anksčiau 
priklausė vienuolynui, leidžia 
studentėms jaukiai įsikurti. 
Todėl mes rimtai manome, jei 
ateityje seksis gerai dirbti 
ir bus lėšų, sukurti šios kole
gijos pagrindu katalikišką 
universitetą arba akademiją. 
Tuo tikslu mes jau dabar ge
riausiai besimokančias mer
gaites siunčiame į užsienio 
aukštąsias mokyklas tobulin
ti, kad jos galėtų grįžusios 
mums padėti darbuose.

Dėkodamas už pokalbį ir pa
sakojimą rektoriui, norėčiau 
paprašyti skaitytojus, kurie 
susidomėjo Kretingos mergai
čių kolegija, parašyti jai 
adresu: Vilniaus 6, Kretinga 
5700, Lithuania (tel. 258-51571).

Atsiųsta paminėti
1993 METŲ KALENDORIUS, Li

thuanian Calendar. Eina XIX me
tai. Toronto Prisikėlimo parapi
jos tarybos ekonominės sekcijos 
leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. 
Tiražas - 3000 egz.

Į LAISVĘ. Rezistencinės minties 
ir kultūros žurnalas. Nr. 114 (151), 
1992 ruduo. Redaktorius - J. Bau
žys (9240 Cliffside Ln, Orland Park, 
IL 60462-7790, USA). Leidėjas - 
Lietuviškų studijų centras Čika
goje. Redakcijos talkininkai - 
dr. K. Ambrozaitis, Č. Grincevi- 
čius, P. Jurkus, V. Valiušaitis. 
Žurnalas išeina tris kartus per 
metus. Metinė prenumerata JAV ir 
Kanadoje - 10 JAV dol, kitur - 15 
JAV dol. Žurnalas spausdinamas 
dviem laidom - JAV-se ir Lietu
voje.
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d KllLTMEJE VEIKLOJE
Poezijos vertimams skirtas Kauniečio A. Stankevičiaus

žurnalas “The Dirty Goat”, lei
džiamas JAV Texas valstybės 
Austine, 1992 m. 5 nr. 20 pusla
pių paskyrė keturiom Lietuvos 
poetėm — Janinai Degutytei, mi
rusiai 1990 m. vasario 8 d., Ju
ditai Vaičiūnaitei, Danutei Pau
lauskaitei ir Vidmantei Jasukai- 
tytei. Jų eilėraščius anglų kalbon 
išvertė Niujorko valstybės Buffalo 
mieste gyvenanti dr. Gražina Any- 
saitė-Slavėnienė.

Tradiciniais tapusius Lietuvos 
dainininkų koncertus tęsia JAV 
lietuvių fondas. Šiemetiniams 
koncertams JAV lietuvių koloni
jose yra pakviesti du Lietuvos 
operos Vilniuje solistai — sopra
nas Sigutė Stonytė ir baritonas 
Arvydas Markauskas. Jie abu yra 
Sibire gimę lietuvių tremtinių vai
kai, dainavimo studijas baigę Lie
tuvos konservatorijoje Vilniuje. 
Baritonas A. Markauskas jau yra 
dainavęs trijuose Čikagos lietuvių 
operos pastatymuose. Sopranas S. 
Stonytė yra dainavusi lietuviams 
ten surengtuose koncertuose. 
JAV lietuvių fondo rengiamais 
koncertais rūpinasi Marija Re
inienė ir vietiniai fondo rėmėjai 
koncertams pasirinktose vieto
vėse. Svečiams iš Vilniaus akom
panuos Čikagos lietuvių operos 
meno vadovas Alvydas Vasaitis. 
Šiemetinė koncertų serija numa
tyta: sausio 10 d. — Čikagoje, 
sausio 17 d. — Bostone, sausio 
24 d. — Los Angeles mieste, sau
sio 31 d. — Detroite ir vasario 7 
d. — Klivlande.

Suvenyrinį lietuvių Sibiro 
tremtinių poezijos rinkinėlį “Ang
limi ant beržo tošies” 1990 m. sa
vo priedu Vilniuje yra išleidęs 
“Knygnešio” žurnalas. Juo susido
mėjo Milano universiteto prof. 
Guido Michelini, baltistas, išmo
kęs lietuvių kalbą. Jis Italijoje 
1991 m. paruošė ir išleido panašų 
rinkinį “Canti Lituani dalia Sibe
ria” (“Sibiro lietuvių giesmės”), 
italų kalbon išvertęs 40 eilėraščių. 
Jų autoriai — Antanas Miškinis, 
Kazys Inčiūra, Jonas Graičiūnas 
bei kiti įvairaus amžiaus Sibiro 
kankiniai. Itališkas leidinys, iliust
ruotas grafikės Gražinos Didely- 
tės “Sibiro tremtinių” ciklo ištrau
komis, yra dedikuotas prof. G. Mi- 
chelinio žmonos Birutės Sibiran 
ištremtiems tėvams Elenai ir Pet
rui Žindžiams. įvadą italams skai
tytojams parašė filologijos dr. Vy
tautas Kubilius. Itališkoji laida 
baigiama ją paruošusio prof. G. 
Michelinio pastabomis ir paaiški
nimais.

Vaizdąjuostės filmą “Kazys Bra
dūnas” yra sukūręs Arvydas Re- 
neckis, filmuoto j as iš Lietuvos. Jo 
premjerai buvo pasirinkta vaka
ronė 1992 m. lapkričio 6 d. Čika
goje, Jaunimo centro kavinėje, 
susieta su XXI-sios lietuvių foto
grafų darbų parodos užbaiga, pa
skirtų premijų paskelbimu. Vaka
ronė taipgi beveik sutapo ir su 
poeto Kazio Bradūno deimantine 
amžiaus sukaktimi. Jis yra gimęs 
1917 m. lapkričio 11 d. Biogra
finio pobūdžio dokumentiniame 
vaizdajuostės filme K. Bradūnas 
kalba ne tik apie savo, bet ir apie 
kitų rašytojų, poetų, dailininkų, 
kultūrininkų gyvenimą. Juos vi
sus, dar nespėjusius pasiekti kū
rybinio subrendimo, ištiko vergi
jos varžtai arba skaudi gimtosios 
žemės netektis. Aptaręs po I D. 
karo gimusią naują literatų kar
tą, K. Bradūnas dalijasi pasitrau
kimo iš Lietuvos įspūdžiais, su
klestėjusia kultūrine veikla išei
viams skirtose pokario Vokietijos 
stovyklose. Ten jam teko dalyvau
ti literatų sambūriuose, redaguo
ti pradedamą leisti “Aidų” žur
nalą. K. Bradūnas taipgi prisime
na gyvenimą Baltimorėje, neįpras
tus darbus duobkasiu kapinėse 
ir akmenskaldžiu. Jie vis dėlto 
nesustabdė literatūrinės veiklos 
su “žemininkais” ir “lankininkais”. 
Nemaža vaizdajuostės filmo da
lis yra skirta K. Bradūno žurna
listiniam darbui “Drauge”, ilgus 
metus redaguotam kultūriniam šio 
dienraščio priedui, stambesnio 
masto leidiniams. Vaizdajuostės 
filmas baigiamas viešnage Lietu
voje, ten sukurtais eilėraščiais, 
apsilankymu tėviškės sodyboje, 
kur tėra likęs tėvo pastatytas kry
žius. I baigminį filmo epizodą jo 
kūrėjas Arvydas Reneckis įjungė 
visą K. Bradūno šeimą su būriu 
klegančių vaikaičių. Po vaizda
juostės filmo premjeros K. Bra
dūnas padėkojo jo iniciatoriams 
bei rėmėjams dr. Mildai Budrie
nei, JAV lietuvių fondui, jį sukū
rusiam Arvydui Reneckui. Vaka
ronės dalyviai deimantinės am
žiaus sukakties sulaukusiam K. 
Bradūnui sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

galerija “AL”, savo skyrius tu
rinti Klaipėdoje, Kretingoje, 
Ariogaloje ir Marijampolėje, 
penktąjį skyrių atidaro Palango
je. Jam yra pasirinktas namelis 
prie Baltijos jūros. Mat jame 
1949-66 m. ilsėjosi ir kūrė žymu
sis dail. Antanas Žmuidzinavi
čius (1876-1966). Jo vaikaičiai 
Augis ir Rimantas Gučai, dabarti
niai namelio savininkai, “AL” ga
lerijai perdavė du kambarius, o 
verandoje jie vasaros mėnesiais 
surengs savo senelio A. Žmuid
zinavičiaus tapybos darbų parodą.

Tarptautinis jaunųjų pianistų 
konkursas Čekijos mieste Usti 
nad Labem buvo sėkmingas dviem 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dešimtokėm. Mokyto
jos J. Karosaitės auklėtinė Jur
gita Jauniškytė laimėjo III pre
miją. Ieva Jokūbavičiūtė, paruoš
ta mokytojos N. Kereševičienės, 
išsikovojo I premiją ir netgi spe
cialų Europos pianistų pedagogų 
draugijos prizą — kvietimą 1993 
m. atvykti koncertui į Austrijos 
Grąžą. Jos mokytoja Nijolė Kere- 
ševičienė buvo pakviesta Graze 
vadovauti atviroms pamokoms 
meistriškumo klasėje.

Vaclovo Biržiškos (1884-1956), 
bibliografo ir kultūros istoriko, 
antrąjį mokslinį seminarą suren
gė Vilniaus universiteto biblio
tekininkystės katedra. Seminare 
buvo nagrinėjamas šio mokslinin
ko palikimas bei kitos mūsų tau
tinės kultūros sritys. Pranešimus 
skaitė ir diskusijose dalyvavo kul
tūros istorikai A. Glosienė, A. 
Jovaišas, D. Kaunas, D. Laba
nauskienė, S. Matulaitytė, A. 
Miežinienė, A. Navickienė, A. 
Pacevičius, G. Raguotienė, B. 
Raguotis, L. Vladimirovas ir Ž. 
Zaveckienė. Buvo aptarti ir toli
mesnieji V. Biržiškos mokslinių 
seminarų darbai. Kasmet rengia
mas seminaras yra susietas su jo 
gimtadieniu gruodžio 8 d.

Italų operos savaitę Vilniuje 
1992 m. lapkričio 14-21 d.d. su
rengė Lietuvos operos ir baleto 
teatras, Vilniaus miesto kultūros 
skyrius ir Lietuvos konservatori
ja, dabar pasivadinusi Lietuvos 
muzikos akademija. Ji suorgani
zavo jaunųjų Lietuvos dainininkų 
dviejų dalių konkursą, kurio da
lyviai turėjo padainuoti po tris 
itališkų operų arijas. Pagrindi
nė konkurso našta teko akademi
jos vokalo katedros vadovui Vla- 
dimirovui Prudnikovui, Lietuvos 
operos bosui ir jos konservato
rijos auklėtiniui. Konkursan įsi
jungė apie 20 studijas baigusių 
dainininkų ir studentų. Antrojon 
konkurso dalin pateko tik 10 da
lyvių. Pirmosios vietos laimėto
jui buvo parūpint 250 JAV dole
rių premija. Ji įteikta baritonui 
Vytautui Juozapaičiui, meistriš
kai padainavusiam Figaro arijas 
iš G. Rossinio operos “Sevilijos 
kirpėjas”. Antrąją vietą išsiko
vojo Liudas Norvaišas, dvi trečią
sias — Asta Zubaitė ir Ligita Rač
kauskaitė. Jų balsai nepažymėti. 
Neminimos ir dainuotos arijos. 
Lietuvos muzikos akademijos vo
kalo katedros vadovas V. Prud
nikovas dabar siūlo rengti nuo
latinius Kipro Petrausko vardo 
konkursus jauniesiems daininin
kams.

Įdomi buvo savaitėn įjungta 
konferencija “Italų opera ir Lie
tuva”. Pranešimus apie jos kelius 
Lietuvoje skaitė muzikologai Vida 
Bakutytė, Jonas Bruveris ir Daiva 
Kšanienė. Juos savo pranešimu 
“Italų dainavimo mokyklos pamo
kos” papildė Lietuvos operos te
noras Virgilijus Noreika, tobu- 
linęsis garsiajame Milano La Sca- 
los teatre. Italų mokyklos prin
cipus lietuvių dainavimo peda
gogikoje aptarė Tamara Vainaus
kienė. Italų operos savaitei bu
vo skirti trys G. Verdžio operų 
“Don Carlos”, “Nabucco” ir “Ri- 
goletto” spektakliai Lietuvos ope
ros ir baleto teatre Vilniuje. I 
juos buvo įjungti svečiai dirigen
tai ir kai kuriuos vaidmenis at
liekantys solistai. Eboli vaidme
niu “Don Carlos” operoje pami
nėtas Lietuvos operos mezzo-so
prano Vitalijos Šiškaitės kūry
binio darbo dvidešimtmetis. Sa
vaitė užbaigta iškilmingu koncer
tu Lietuvos operos ir baleto teat
re. Jame dalyvavo Lietuvos solis
tai Virgilijus Noreika, Eduardas 
Kaniava, Irena Milkevičiūtė, Ni
jolė Ambrazaitytė, estas Mati 
Palmas ir danas Andre Orlowi- 
tzas. Baigminį koncertą Meninin
kų rūmuose surengė jaunųjų dai
nininkų konkurso laureatai Vy
tautas Juozapaitis, Liudas Nor
vaišas, Asta Zubaitė ir Ligita 
Račkauskaitė. V. Kst.
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Ontario gimnazijų čempionės, Hamiltono St. Mary’s krepšininkės. Jų tarpe 
4 lietuvaitės. Sėdi iš kairės (5 ir 3 nr.) TANIJA ir GINA TATTI-JANKU- 
TĖS, penktoji iš eilės - NIJOLĖ CHROLAVIČIŪTĖ. Antroje eilėje ketvirta 
iš kairės RENATA WESELOWSKI-JANKUTE

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.25%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term, indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
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.

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

T.'V.

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

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

taupymo sąsk............... 2.25%
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 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839Professionals Inc.
An Independent Member Broker

MAbKtLL INSUHANLt
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Lietuvaitės čempionių 
komandoje

Hamiltono St. Mary’s “Crusaders" 
mergaičių rinktinė, Ontario pro
vincijos gimnazijų krepšinio ly
goje sužaidusi 27 rungtynes, iš 
kurių 26 laimėtos ir vienos pralai
mėtos, baigminiame pryzininkių 
rate laimėjusios visus penkis susi
tikimus prieš savo varžoves, užtik
rintai pelnė 1992 sezono meisterys- 
tę ir kartu aukso medalius.

Praeitais, 1991 metais, St. Mary’s 
gimnazijos berniukų komanda lai
mėjo Ontario provincijos krepši
nio pirmenybes ir tai buvo ketvir
tasis laimėjimas 43-jų metų Onta
rio provincijos gimnazijų varžybų 
istorijoje. Tuo metu čempionų ko
mandoje žaidė trys Hamiltono “Ko
vo” jauniai, šios gimnazijos moks
leiviai: Ričardas Weselowski-Jan- 
kus, Gėdis Dziemonis ir J. Tatti- 
Jankus. Šių metų čempionių St. Ma
ry’s gimnazijos mergaičių koman
doje žaidė keturios lietuvaitės, 
visos taip pat Hamiltono “Kovo” 
atstovės: Gina ir Tanija Tatti- 
Jankutės, Renata Weselowski-Jan- 
kutė (Ginos ir Tanijos pusseserė) 
ir Nijolė Chrolavičiūtė. Pirmas 
aukso medalis, iškovotas St. Mary’s 
mergaičių Ontario gimnazijų pir
menybėse.

“The Toronto Star” dienraštyje 
David Grossman plačiai aprašė St. 
Mary’s “Crusaders” laimėjimą ir 
ypatingai daug vietos skyrė lietu
vaitei Tanijai Tatti. Septyniolika
metė Tanija, 12-tos klasės mokinė, 
komandos gynėja krepšinį žaidžia 
su dideliu tikslumu ir kontrole. 
Ji pelno daugiausia taškų. Kartais 
pasitaiko ir netikėtų metimų... 
Rungtynėse prieš Markham “Marau
ders”, trečio ketvirčio gale, įsodi
no krepšį iš centro, 40 pėdų atstu
mo. Markham, sezono metu nepaty
rę nei vieno pralaimėjimo iš 42 
rungtynių, baigmėje šio čempiona
to, suklupo prieš lietuvaičių vy
raujančią komandą. Šiose rungtynėse 
Tanija Tatti pelnė 15 ir Renata 
Weselowski 13 taškų.

Tanija Tatti 1991 m. žaidė Toron
to “Aušroje” IV-se PLS žaidynėse 
Lietuvoje. Nors “Aušra” nepasiekė 
ryškesnio laimėjimo, tačiau Tanija 
įgijo simpatijos žiūrovų tarpe ir 
pasižymėjo kaip daugiausia taškų 
(95) žaidynių metu surinkusi krep
šininkė.

Toronto “Aušros“ moterų koman
dos treneris Juozas Šileika, kuris 
vadovavo krepšininkėms IV-se PLS 
žaidynėse, šiuo metu sudaro Ka
nados moterų krepšinio rinktinę, 
kurios sudėtin, be abejonės, pir
mosioms kandidatėms pasirinktos 
Hamiltono “Kovo” krepšininkės. 
Pradedamos treniruotės ir bus mė
ginama įsijungti su šia komanda 
į vietinių lygų varžybas, o už poros 
metų, kaipo stiprus vienetas, vyks 
į Lietuvą, į V-sias PLS žaidynes at
stovauti Kanados lietuviams. Lin
kėtina sėkmės treneriui Juozui Ši
leikai ir jaunosioms lietuvaitėms 
krepšininkėms. Slg. K.

Išlikti savimi
Keletas minčių iš Prano K. po

kalbio su Lietuvos valstybinės fut
bolo rinktinės vyriausiu treneriu Al
gimantu Liubinsku, kuris buvo pa
skelbtas Vilniuje leidžiamo “Vyčio” 
1992 m. lapkričio 4 laidoje.

“.. . Daugelio žmonių sielas tam-

ANGELA NOBES (kairėje) ir RE
NATA WESELOWSKI-JANKUTE, 
Hamiltono St. Mary’s “Crusaders” 
krepšininkės, su laimėta Ontario 
čempionių taure

užkabinėja, primesdami, kad jis 
milijonierius ir mafijozas. J tai A. 
Liubinskas atsako šitaip: “Ma
fija — organizuota nusikaltėlių 
veikla. Tai rimtas kaltinimas. Aš 
nesu įsivėlęs į jokius nusikaltimus. 
O kad esu, girdi, milijonierius . . . 
Viską užsidirbau pats, savo energi
ja ir nedrebu dėl ateities. Trise esa
me sukūrę savo firmą UAB “ami”. Aš 
nenoriu taip gyventi, kaip gyvenau 
tarybiniais laikais. Esu matęs pa
saulio. Ten viskas žmogui, o čia bu
vo tik šūkiai. Mus sistema atprati
no dirbti. Ir dabar daugelis dirbti 
nemoka ir svarbiausia nenori mokė
ti. Prisimenu, kaip anomis sausio 
dienomis aš apsidžiaugiau sutikęs 
prie Parlamento savo vaikus, ku
riuos treniravau sporto internate. 
Jeigu jaunimas eina ginti Lietuvos, 
jis nenori gyventi, kaip gyveno rau
donais laikais. Aš matau, kad mes 
išsikapstysime”.

Toks žmogus Algimantas Liubins
kas. Neperauklėtas, nepagadintas 
jokių sistemų. Ar moka dirbti? Apie 
tai tegul liudija Lietuvos futbolo 
rinktinės rezultatai. “Išsikapsty
sime!”

Slidinėjimo rinktinių 
kandidatai

Lietuvos slidinėjimo federacija 
paskelbė rinktines, kurios 1993 m. 
dalyvaus pasaulio čempionatuose, 
o 1994 m. turėtu pasiekti olimpini 
“Lilehamerį”. (Informacija iš Lie
tuvos spaudos. RED.).

Biatlonas: G. Jasinksas, K. Stro- 
lienė ir V. Pečiulevičius. Pasaulio 
čempionatas vyks 1993 m. vasario 
6-14 d.d. Bulgarijoje. Slidinėjimas: 
V. Vencienė, R. Panavas iri. Terent- 
jevas. Pasaulio čempionatas vyks 
1993 m. vasario 17-28 d.d. Švedijo
je. Be jų į olimpinę Lietuvos rink
tinę siūlomi biatlonininkai R. Gvez- 
novas, L. Barila, L. Nikitinas ir sli
dininkai V. Zibailo, R. Dovgialo, A. 
Raugale. Biatlono rinktinės vyr. tre
neriu paskirtas kaunietis A. Jaku
bauskas, treneriu - A. Ščekočichi- 
nas. Slidinėjimo rinktinės vyr. tre
neris - kaunietis A. Čepulėnas, V. 
Vencienės treneris - V. Gineitis. 
Lietuvos dailiojo čiuožimo federa
cija kandidatais į XVIII žiemos olim
pines žaidynes siūlo maskvietę 
Drobiazko ir jos porininką kaunietį 
Povilą Vanagą bei pavienius čiuo- 
žėjus Editą Katkauskaitę ir Vaidotą 
Juraitį. 1993 m. sausio mėnesį jie tu
rėtų dalyvauti Europos čempionate.

na s 4oPARAMA 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 rate) 

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

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

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

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

KUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuva^, Latvija, Estiją, 
Ukrainą, Rusija^ , Moldaviją, Gudiją

Įair cargo
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. 566-1866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TIK A.^ ----  Hr už kg

siosios jėgos sumaitoja taip leng
vai, kad šviesiosios jėgos nespėja 
prabusti... Yra žmonių, kurie ne
pasiduoda ..., ir vienas iš tokių 
nepasiduodančiųjų buvo dabartinės 
Lietuvos nacionalinės futbolo rink
tinės vyriausiasis treneris Algiman
tas Liubinskas. Iš tiesų, jis nebuvo 
saugumo lamdomas iš rūsio į rūsį, 
ūžtat buvo aktyviai auklėjamas ta
rybinės sistemos. Nepraskydo .. , 
jis išliko savimi.

Tarybiniais — šlovingaisiais 1983- 
1985-tais jis dirbo Lietuvos TSR 
futbolo rinktinės vyriausiuoju tre
neriu. Buvo užkeltas ant nomenkla
tūros kopėčių laiptelio, iš kur at
siveria žėrintys komunizmo hori
zontai ... Jis buvo pristatytas cent
ro komiteto ideologijos šului Šepe
čiui, agitacijos ir propagandos sky
riaus vedėjo pavaduotojui Panavui 
ir kitiems ‘draugams’. Tačiau, iš
klausęs ‘vertingų’ rekomendacijų 
ir patarimų, kaip būti idėjiškai už
grūdintam ir geram, su futbolistais 
dirbo kaip jam išrodė geriau... 
Po daugelio įspėjimų iš viršaus, 
pagaliau buvo nuimtas iš pareigų. 
Jiems reikėjo, kad žmogus būtų pa
klusnus ir bukas ..

Korespondento užklaustas, kaip 
jis suderino vidinį konfliktą, bū
damas partiečiu, tačiau matydamas, 
kad ta sistema absurdiška, Algiman
tas Liubinskas pareiškė: “Man atro
do, vidinio konflikto ir nebuvo, nes 
širdyje tos partijos nebuvo nė kvapo. 
Mano žmona tremtinė, gimė Krasno
jarsko krašte. Kaip aš, ‘partietis 
iki kaulų smegenų’, būčiau galėjęs 
vesti tremtinę? Į tą sistemą aš žiū
rėjau iš tolo. Man ji buvo tokia lėkš
ta.” A. Liubinsko šeimoje auga trys 
vaikai: Eglė — 18 metų amžiaus, Ži
vilė — 13 ir trejų metukų Algiman
tas.

Vilniaus “Sporto” žurnalistai, 
dar visiškai neišsivadavę iš buvu
sios sistemos nuotaikų, Liubinską

Skautų veikla
• Išeivijoje LSS Jubiliejinė 

stovykla įvyks Rako stovyklavie
tėje, Mičigane, 1993 m. liepos 31— 
rugpjūčio 11 d.d. Dariaus ir Girėno 
vardo Brolijos pastovyklei vado
vaus s. fil. G. Taoras, pav. s. R. 
Otto iš Kanados, adj. s. V. Dilba, 
komendantas s. fil. dr. M. Griauz
dė, laužavedys sk. v. K. Žukauskas. 
Seserijai vadovaus VS v.s. B. Ba
naitienė, pav. v.s. fil. L. Kiliulie- 
nė, adj. v.s. fil. M. Mickienė, ko- 
mendatė ps. I. Balsytė iš Kanados, 
pionerijos vad. v.s. fil. G. Mato- 
nienė, laužavedė ps. J. Žukaus
kienė.

• Lietuvoje Jubiliejinė stovyk
la bus 1993 m. liepos 3-10 d.d. prie 
Palangos, Kunigiškėse. Į šią sto
vyklą kviečiami ir pilnamečiai iš
eivijos rajonų nariai. Australijos 
rajonas sukaktuvinius metus pa
mini savo stovykloje 1993 m. sau
sio 2-10 d.d. netoli Sidnio. M.

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalies Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI _
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- (VISAS VIETOVES
" PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

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

Iii an 12600 RUE LEGER
1 LASALLE, QUE.

Vytas Gruodis, Jr.

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

“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.

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

■« q Įskaitant persiuntimą 
* ° ir pristatymą į namus

GINTARAS

EXPRESS
1968 Bloor St. W., 

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

C avali e ir
CLEANERS

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalies Avė.
(prie Howard Park)

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svorį

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380

PARCEL SERVICE
614 The Queensway

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

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

specialus
pasiūlymas oro 
paštu 4.90 už kg

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.

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

The QEW • Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

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.

Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Greitas 3 savaičių
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovas Montrealyje
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

čiuose Kanados parlamento 
rinkimuose. Didžiausią pro
blemą sudaro ne partijos, o jų 
vadai - konservatorių Brian 
Mulroney, liberalų Jean Chre
tien ir NDP socialistų Audrey 
McLaughlin. Ministerį pirm. B. 
Mulronį slegia aštuonerių me
tų valdymo laikotarpyje be
veik visiškai prarastas kana
diečių pasitikėjimas. Skeptiš
kai žiūrima į visas jo pastan
gas, net ir tas, kurios yra la
bai svarbios Kanados ateičiai. 
Kanadiečiai dar ir dabar yra 
pasišiaušę prieš jo įvestą 7% 
prekių ir paslaugų mokestį, 
laisvą Kanados prekybą su 
JAV ir jau pasirašytą, bet dar 
oficialiai parlamentų nepa
tvirtintą laisvą Šiaurės Ame
rikos prekybą, kurion įsijung
tų Kanada, JAV ir Meksika.

Kanadiečių nusivylimas jau
čiams ir nenuilstančiomis B. 
Mulronio pastangomis įjungti 
Kvebeką Kanados konstituci
jom Esą jis, besirūpindamas 
Kvebeku, užmiršo svarbesnius 
visos Kanados ekonominius 
reikalus. Tačiau spalio 26 d. 
referendumo vajuje Kanados 
konstitucijos pakeitimus rė
mė ir liberalas J. Chretienas 
su NDP socialiste A. McLaugh
lin. Kanadiečiai parlamento 
rinkimuose nesitiki jos per
galės, Ontario provincijoje 
nusivylę socialistiniais prem
jero Bob Rae veiksmais.

Kanados parlamento būsimų 
rinkimų apklausoj rėmėjų 
skaičiumi jau seniai pirmauja 
liberalų partija. Tačiau pasi

tikėjimo, atrodo, trūksta pa
čiam J. Chretienui, dėl savo 
artimų ryšių su P. E. Trudeau 
praradusiam daug rėmėjų Kve
beko provincijoje. Savo pozi
ciją artėjančiuose parlamen
to rinkimuose jis dabar ban
do sustiprinti pats kandida
tais pasirinkdamas populia
rius kanadiečius kai kurioms 
apylinkėms. Šią teisę J. Chre
tienas išsikovojo Kanados li
beralų partijos suvažiavime 
1992 m. vasario mėnesį. Toron
to York centro rinkiminėje 
apylinkėje liberalų kandida
tu buvo paskelbtas J. Chretie- 
no pasirinktas buvęs ilgame
tis Toronto burmistras Art Eg- 
gleton. Normaliai savo parti
jos kandidatą rinkiminėj apy
linkėj išsirenka ten gyvenan
tys partijos nariai. J. Chretie
nas A. Eggletono kandidatūrą 
paskelbė be jokio ten gyve
nančių liberalų pritariamo 
balsavimo.

Dėl tokios taktikos su libe
ralų vadu J. Chretienu susikir
to italų kilmės liberalų atsto
vas parlamente John Nunziata 
ir buvo atleistas iš turėtų li
beralų partijos darbo kritiko 
pareigų. Prasidėjo nesibai
giantis liberalų susiskaldy
mas. Mat toje rinkiminėje apy
linkėje liberalų kandidatu no
ri būti North York savivaldy
bės tarybos narys Li Preti. Jis 
atmeta be rinkimų paskirto A. 
Eggletono kandidatūrą ir su sa
vo rėmėjais reikalauja libera
lų partijos kandidatą Toronto 
York centro apylinkėje paskir
ti balsavimo būdu. V. Kst.

Kalėdos toli nuo narnų
Naujausių ateivių pobūvis Toronte

Kalėdinę popietę “Lokio” sve
tainėje surengė naujieji atvykė
liai iš Lietuvos. Lig šiol jie rink
davosi aptarti savo rūpesčių, o tą 
šventinį antrosios Kalėdų dienos 
vakarą tiesiog norėjosi pabūti 
kartu. Moterys, atėjusios į vaka
ronę netuščiomis rankomis, grei
tai paruošė gana turtingą užkan
džių stalą. Šventiškai papuošto
je salėje ant stalų sužibo žvakių 
liepsnelės, ir linksmą šurmulį 
pakeitė lyriška kalėdinė nuotai
ka. Vakaro programai vadovavo 
Robertas Jonavičius ir Auksė Šir- 
vienė. Jiems gražiai talkino ne
seniai iš Lietuvos atvykę — dai
nininkė Lilija Turūtaitė ir kom
pozitorius bei dainininkas Arū
nas Gaulia. Visą vakarą skambėjo 
gerai žinomos ir daugelio pasi
ilgtos lietuvių kompozitorių dai
nos apie gimtinę, nuotaikingos 
valsų melodijos.

Lyrišką dainų programą pagy
vino improvizuoti “Miss ateivės 
— 92” rinkimai. Dalyvavo 10 kan
didačių: demonstravo savo iškal
bą, šmaikštumą, grakštumą šokio

aikštelėje. Ir publikos, ir ver
tintojų komisijos simpatijas lai
mėjo viešnia iš pajūrio Rita Vi- 
sotskienė. Ji gavo ne tik pirmo
sios “Miss ateivės — 92” titulą, 
bet ir didžiulę lėlę (vietoje ka
rūnos)!

Dviem “vice-miss” — Rūtai Mel- 
kienei ir Rasuolei Tumosaitei 
teko irgi nemažiau originalūs 
prizai — turistinės informaci
nės brošiūros ir galimybė išsi
rinkti norimą maršrutą būsimai 
kelionei aplink pasaulį (jei at
siras rėmėjų).

Muzikantai vakaronę baigė, at
likdami dalyvių pageidautas dai
nas ir muzikinius sveikinimus 
švenčiantiems gimtadienį.

Regis, kalėdinė popietė pati
ko ne tik 80 jos dalyvių, bet ir 
nuolatiniams “Lokio” lankyto
jams. Sigina Katkauskaitė

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

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

Toronto, Ontario M6P 4A8 Hamilton, Ont. L8P1S2 

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

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

Vaikų žurnalo “Eglutė” re
dagavimo atsakomybę nuo 1993 
m. sausio mėn. perima JAV-bių 
LB švietimo taryba. Naująja 
redaktore pakviesta Nijolė 
Nausėdienė. Žurnalo leidėjomis 
ir toliau lieka N.P.M. seselės 
Putname. Leidybos reikalai 
aptarti gruodžio 3 d. Čikagoje 
vykusiame posėdyje, kuriame 
dalyvavo švietimo k-jos pirm. 
R. Kučienė, seselė Igne Mari- 
jošiūtė, naujoji redaktorė ir 
seselių rėmėjų vadovė S. End- 
rijonienė.

Lietuviškos laidos per Romos 
radiją Lietuvoje girdimos kas
dien vietos laiku nuo 6 vai. 45 
min. iki 7 vai. 05 min. 41,24 ir 
50,08 m bangomis arba 7275 ir 
5990 kHz dažniu. Vasarą, kai pa
sikeičia laikas (vadinamasis 
dekretinis), lietuviškų laidų ga
lima klausytis 7.45-8.05 vai. 41,24 
ir 31,33 metrų bangomis arba 
7275 ir 95 kHz dažniu. Romos ra
dijo lietuviškųjų laidų redakci
ja: Programma Lituano, Radio 
Roma, Casella Postale, 320 00100 
Roma, Italia.

Nuo 1992 m. rugsėjo 27 d. pasi
keitė lietuviškų Vatikano radijo 
laidų laikas, trukmė ir bangos. 
Vakarinės šio skyriaus progra
mos dabar prasideda 20.30 v. 
Lietuvos laiku ir kartojamos ry
tais 6.40 v. Antradieniais, ket
virtadieniais ir šeštadieniais 
šios laidos trunka pusvalandį, 
pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais ir sekmadieniais 
- 15 min. Tiek vakare, tiek ir ryte 
laidos girdimos 49 ir 41 metro 
bangomis arba 6185 ir 7365 kHz 
dažniu.

Lietuviškų Mišių galite klau
sytis sekmadieniais - 10.45 v. 
Lietuvos laiku 31 ir 19 metrų 
bangomis arba 9.755 ir 15.120 
dažniu.

Antroji laida “Lithuanian Dias
pora: Koenigsberg to Chicago” 
anglų kalba, autorius Antanas 
J. Van Reenan, dabar jau gau
nama ne tik kietais viršeliais, 
bet ir minkštais. Adresu: Uni
versity Press of America, 4720 
Boston Way, Lanham, Maryland, 
20706, USA, ir Europoje 3 Hen
rietta St., London, WC2E8LU, 
England.

Šis leidinys sprendžia lietu
viško tautiškumo klausimus.

Nordland dėžės:
1 ir 11A 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.

Pirmoji knygos laida buvo re
cenzuota kun. Vytauto Bagda- 
navičiaus, MIC, “Tėviškės žibu
riuose” 1991 m. 25 ir 26 nr. Kai
na: minkštais viršeliais - $27.50 
JAV, kietais - $51.50.

In Sudok, informacijos ir doku
mentacijos centras Olandijo
je, renka medžiagą apie buvu
sią Sov. Sąjungą ir naujas vals
tybes olandų, anglų, prancūzų, 
vokiečių, rusų, latvių, estų, lie
tuvių, ukrainiečių, gudų kalbo
mis. Centras domisi: naujomis ir 
esančiomis politinėmis partijo
mis, tautiniais, darbininkų, eko
loginiais bei tvarkos judėjimais, 
moterų organizacijomis, o taip 
pat pvz. baltiečių bendruome
nėmis Amerikoje, rusų ir kitų 
buvusios Sov. Sąjungos žmonių 
gyvenimais užsienyje, streikais, 
demonstracijomis ir kt. Me
džiagą siųsti šiuo adresu: In Su
dok, B. Van der Plas, P. O. Box 
11061, 5200 E B Den Bosch - Ne
therlands.

“The New York Times” 1992 - 
XII.17 rašo, kad Niujorko lietu
vių bendruomenėje kilo nusivy
limas, nes buvęs lietuvių kredi
to kooperatyvo (Queen’s Credit 
Union) pirmininkas federacinės 
valdžios apkaltintas 8 mil. dol. 
išeikvojimu. Vytautas Vebeliū- 
nas, 62 metų, samdydavo netik
rus skolintojus (“Straw borro
wers”), kurie paimtus pinigus iš 
Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Kasa” perduodavo investavimo 
organizacijai “Litas”, kurios 
vadovas taipogi buvo V. Vebe-

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vadovaujamas LINDOS MARCINKUTĖS, 1993 m. balandžio 24 d. švęs savo 
veiklos 15 metų sukaktį, pasirodydamas specialia programa surengtame pokylyje

įvairios žinios
liūnas. Pastebėjus “Kasoje” pra
sižengimus, šio kooperatyvo 
veiklą perėmė centrinė kredito 
kooperatyvų administracija (Fe
deral Credit Union Administra
tion). Vėliau “Kasa” buvo likvi
duota, ir šiuo metu drauda žmo
nėms grąžina indėlius. Šis įvyks 
sukrėtęs daug lietuvių, ypač 
tuos, kurie manė, kad viskas atsi
tiko tik dėl nesugebėjimo, o ne 
piktos valios.

“Kauno diena” ieško prenu
meratorių išeivių tarpe. Dien
raštį galima užsiprenumeruoti 
1993 metams bet kuriame pasau
lio krašte. Prenumerata oro paš
tu - $85 JAV ar kita atitinkama 
valiuta. Užsakymą ir čekį galima 
siųsti tiesiai į redakciją šiuo 
adresu: “Kauno diena”, Vytauto 
pr. 27 Kaunas 3687, Lithuania.

Lietuvos ambasada Vašingto
ne praneša, kad Lietuvoje yra 
šeimų, kurios priima globoti 
našlaičius vaikus. Neretai atsi
tinka, kad geros valios žmonės 
priima ir kelis vaikus į savo šei
mą. Tokių šeimų gyvenimas nėra 
lengvas, reikalingas pagalbos. 
Lietuvos ambasada turi daugiau

kaip 400 tokių šeimų sąrašą. No
rintys tokioms šeimoms ir vai
kams padėti ir juos švenčių ar ki
tomis progomis pradžiuginti, 
prašomi dėl adresų kreiptis į 
ambasadą: “Vaivorykštė”, c/o 
Lietuvos ambasada Vašingtone, 
2622 16th St. N.W., Washington, 
DC 20009 USA.

La Platos mieste, Argentinoje, 
Lietuvių katalikų kultūros drau
gija Mindaugas su savo rodiniais 
atstovavo lietuviams įvairių tau
tybių parodoje-mugėje. Lietu
viai savo rodiniams - tautiniams 
drabužiams ir įvairiems tauto
dailės dirbiniams turėjo atskirą 
stalą. Buvo išstatyti ir kun. A. 
Lubicko tapyti paveikslai.

Parodos atidaryme dalyvavo 
valdžios, Bažnyčios, tautinių 
bendruomenių atstovai, užsienio 
kraštų konsulai. Dalyvavo ir 
Lietuvos konsulas A. Rastaus- 
kas. Parodoje du kartus meninę 
programą atliko Mindaugo tauti
nių šokių grupė. Lietuvių stalą 
aplankė radijo ir televizijos tar
nautojai.

Berisso mieste veikia 26 mo
kinių lituanistinė mokykla, mo
kytojauja Alvydas Čepulis. Vei
kia Mindaugo choras, kuris kvie
čiamas atlikti programą ir argen
tiniečių renginiuose. Inf.

Toronto jaunųjų ateitininkų metinėje iškyloje praėjusį rudenį High Parke 
Nuotr. Lino Daukšos

£> /J REMKITE LIETUVIŠKUS 
A l/(/ AC'S VERSLUS!
' -" - Naudokitės mūsų

vienintelio Kanadoje 
lietuviško kelionių 
biuro paslaugomis!

Kelionės patogiausiais lėktuvais:
— SWISSAIR, LUFTHANSA, AUSTRIAN, 

SCANDINAVIAN, KLM, FINNAIR, AIR CANADA.
Kelionės pigiausiais lėktuvais:
— STERLING AIRWAYS, LOT, ČEKOSLOVAK, AEROFLOT.

Balandžio-20, 27
Gegužės-11, 18, 25
Birželio - 8, 22

Kelionių datos grupėms:
Liepos — 6, 20, 27
Rugpjūčio -10, 24
Rugsėjo - 7, 21

Spalio-5, 19 
Lapkričio-23 
Gruodžio - 21

GRįŽIMAS - PAGAL PAGEIDAVIMĄ.

* 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 8"75 kan.

(skridimas, viešbutis, maistas ir ekskursijos)
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Keliones giminėms atvykti į Kanadą.
• Sveikatos ir kelionių draudimus.
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms.
• Keliones į Floridą ir kitus šiltus kraštus.
• Pramogines keliones laivais.
• Keliones į sveikatingumo sanatorijas.

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 

Tel. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

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. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

RF/WKK West Realty Inc. j 
1678 Bloor Street West I’ll 
Toronto, Ontario M6P 1A9 I H 
Phone: (416) 769-1616

Qniuof- ““™L”■■ nt? a I EZoldlU
TnH M fcL 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.

TADI7QUTI7insurance OIvIS^IiJlLiv brokers

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Gruodžio 30, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Antanas Riauba, 80 m. 
amžiaus; sausio 4, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Pranas Jonelis, 78 m. 
amžiaus; sausio 5, antradienį, pa
laidota a.a. Skolastika Remeikaitė, 
67 m. amžiaus.

— Anapilio knygyne galima įsigy
ti: J. Šiaučiulio knygą “Veidu į šiau
rę”, Antano Masioko — “Ateitininkų 
dvasia nepalūžo”, Jono Užpurvio — 
“Trys kalbinės studijos”, Viliaus 
Pėteraičio — “Mažoji Lietuva” ir 
“Tvanksta”.

— Lietuvoje yra pradėtos beati
fikacijos bylos kankinių arkiv. Teo- 
filiaus Matulionio, arkiv. Mečislovo 
Reinio ir vysk. Vincento Borisevi- 
čiaus. Prašome visus melsti Dievą, 
kad Lietuva greit susilauktų naujų 
šventųjų paskelbimo.

— Mišios sausio 10, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vincentą Vaitkevi
čienę, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 2 v.p.p. už a.a. Romą Lenkaitį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 130 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: S. Trumpickas iš Panevėžio, 
Dalia Grigutytė iš Punsko, S. Gra- 
naliauskas iš Port Elgin, Ont, Vik
toras, Jonas ir Saulė Remesat iš Ha
miltono. Svečius supažindino ir pra
nešimus padarė LN valdybos vice
pirmininkas ir Slaugos namų komi
teto pirm. Jonas Vytautas Šimkus.

— Gruodžio 30, trečiadienį, 8 v.v., 
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga 
(KLJS) surengė šaunų prieš Naujus 
metus susipažinimo vakarą naujais 
baldais pagražintoje svetainėje 
“Lokys”. Buvo jaunimo iš Toronto, 
Mississaugos, Hamiltono, Detroito, 
Čikagos ir kitų vietovių. Svetainė 
greitai persipildė ir teko atidaryti 
Vytauto Didžiojo menę. Dalyvavo 150 
jaunuolių. Prie bufeto smarkiai dar
bavosi: K. Janušonis ir V. Žukaus
kas. Bendrą tvarką prižiūrėjo LN 
valdybos narys Rimas Juodis. Vaka
ras praėjo gana sklandžiai, tikimės, 
kad ir tolimesnėje ateityje KLJS su
ras progų surengti panašius rengi
nius.

— Sausio 10, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių namuose LN kultūros komi
sijos rūpesčiu įvyks Kauno Sąjū
džio tarybos nario prof. dr. A. Smai; 
lio paskaita “Politinė padėtis Lie
tuvoje”. Visi kviečiami dalyvauti.

— Toronto simoninis orkestras 
rengia Shell Canada Communi
ty Concert “Music of Americas” va
sario 5, penktadienį, 1-2 v.p.p. Roy 
Thomson Hall (kampas King & Sim
coe gatvių). Išgirsite Dvorako sim
foniją nr. 9, Bernsteino, Coplando, 
Amramo ir Ridauoto kūrinius. Bilie
tai $4-75 plius 7% GST, juos galite 
užsiskayti per LN administratorę 
Danutę Sysak-Simonaitytę, tel. 532- 
3311. Prašom nedelsiant rezervuoti 
geresnes vietas.

— Vasario 6, šeštadienį, įvyks Me
džiotojų ir žūklautojų klubo “Tau
ras” tradicinis balius. Bilietai gau
nami pas J. V. Šimkų, tel. 231-9425 
ir pas V. Drešerį tel. 233-3334.

Aukos slaugos namams
— $1,000-A.S.; $500-K. E. Gudins- 

kai iš Hamiltono; $200 - A. B. Gri
nius iš Hamiltono, dr. P. Vytė; $100 - 
A. Paleckis, Pr. Mečys, P. Skablaus- 
kas, B. Saplys, V. Paulionis; $50 - S. 
Naikauskas iš Windsoro, V. K. Gapu- 
čiai; $40-J. A. Gataučiai; a.a. Sofijos 
Vinskienės atminimui aukojo: $50 - 
V. Radzevičius, S. Radzevičienė; 
$25 - K. Budrevičius; $20 - L. Balsys, 
J. A. Šimkai; a.a. Viktoro Karasevi- 
čius atminimui: $50 - W. L. Nahir- 
niak; a.a. V. Karo atminimui: $25 - 
Technician Fund Staff; a.a. Char
les Roman atminimui: $20 - D. L. 
Simanavičiai; a.a. Kosto Pakalniškio 
atminimui $25 - K. Budrevičius.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $100 — A. Pajaujienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — L. Baumgardas; 
$20 —B. Vilkus.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje Pranas 
Basys aukojo $100. Kanados Lie
tuvių katalikių moterų draugija 
už auką nuoširdžiai dėkoja.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $50 - Viktorija Dauge- 
lavičienė; $25 - Adomas ir Ramu
tė Grigoniai, Julius ir Pranė Ba- 
rakauskai, Gintautas ir Genė 
Venskaičiai, H. Gumauskas, Ig
nas Girdzevičius, Sault Ste. Ma
rie, Ont.; $20 - M. Janeliūnienė, 
Ilona, Alfredas ir Onutė; Olga ir 
Jonas Statkevičiai, Rodney, Ont; 
$10-A. Rakauskas.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sutvirtinimo sakramentui besi

ruošiančių vaikų tėvai yra prašo
mi susirinkti sausio 10, sekmadienį, 
tuoj po 10.15 v. Mišių naujame kam
baryje (už zakristijos) trumpam pa
sitarimui. Pamokos prasidės sausio 
17 d. po 10.15 v. Mišių parapijos pa
talpose.

— Tretininkų kongregacijos na
riams Mišios-šį ketvirtadienį 10 v.r.

— Kun. Ignas Mikalauskas, OFM, 
kuriam ligoninėje buvo amputuota 
koja, jau grįžo į Providence Villa 
prieglaudą (3276 St. Clair Ave. Scar
borough, Ont. MIL 1W1). Prel. J. Ta- 
darauskas tebėra Queensway ligo
ninėje.

— Krikščionių vienybės savaitė 
šiais metais bus minima sausio 24-31 
d.d. Mūsų šventovėje vyks ekume
ninės pamaldos sausio 27, trečia
dienį, 7 v.v.

— Parapijos 40-metis bus pami
nėtas vasario 27-28 d.d. Vasario 27 
d. bus iškilminga vakarienė parapi
jos salėje su menine programa ir 
paroda, o sekmadienį - iškilmingos 
Mišios 12 v. Jas atnašaus vysk. P. 
Baltakis, OFM, dalyvaujant ir kun. 
Placidui Bariui, pranciškonų pro
vincijolui bei kitiems svečiams.

— Mišios sausio 10, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Barborą ir a.a. An
taną Brakauskus, 9.20 v.r. - už a.a. 
Vytautą Vingelį, 10.15 v.r. - už a.a. 
Stasį Vaitiekūną, a.a. Antaną Vai
čiulaitį, 11.30 v.r. už a.a. Vaclovą 
Verikaitį ir už parapijos choro miru
sius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje - š.m. 

sausio 10, sekmadienį, 9.30 v.r.
— Parapijos tarybos posėdis - 

sausio 13, trečiadienį, 7.30 v.v. para
pijos salėje.

— Pamaldos sausio 17, sekmadie
nį, 9.30 v.r. su Šv. vakariene.

Lietuvių liuteronų Išganyto
jo parapijos moterų draugija “Tė
viškės žiburiams” paaukojo $75.

Toronto Maironio mokykloje 
po atostogų pamokos prasideda 
1993 m. sausio 9 d., 9 v.r. Anapi
lio Naujųjų metų orkestras “Vil
niečiai” 11 r. ryto mokykloje pa
sirodys su įdomiu koncertu, į ku
rį kviečiame tėvelius bei rėmė
jus. Vedėja

Orkestras iš Lietuvos “Vilnie
čiai” koncertuos Anapilio salėje 
sausio 10, sekmadienį, 1 v.p.p.

Bendradarbiams
Korespondencijose apie mo

teris ar aukotojų sąrašuose mo
terų pavardes reikėtų rašyti ne 
vyriška gimine. Pvz. Dana Pet
raitis ar Marija Budreika, as
menų nepažįstant, neįmanoma 
atspėti, kas Petraitis — Petrai
tytė ar Petraitienė, kas Budrei
ka? Lietuvių kalbos rašyba rei
kalauja, kad moteriškos pavar
dės būtų rašomos su atitinka
momis galūnėmis. Taipgi sten
giantis išlaikyti lietuvių kalbos 
grynumą, lietuvių tautybės žmo
nių vardai lietuvinami. Pvz. — 
ne Christine, ne Helen, o Kris
tina ir Elena. Atkreipdami į tai 
dėmesį, išvengsime pasitaikan
čių netikslumų. Redakcija pasi
lieka teisę taisyti pavardes pa
gal lietuvių kalbos reikalavi
mus. Red.

Kanados lietuvių fondas
Praėjo 1992-ji metai. Kaip 

kiekvienais, taip ir šiais metais 
teko skirstyti 1991-siais metais 
gautas pajamas, kurias sudaro 
nuošimčiai už investuotą $1,585,- 
054.31 kapitalą. Tokiu būdu pa
lūkanos $151,145.02 turėjo būti 
paskirstytos prašantiems. Šį dar
bą atliko Paramos bei stipendi
jų skirstymo komisijos, prisi
laikant nustatytų Fondo tary
bos gairių.

Fondo narių tarpe yra asme
nų, įnešusių asmeniškai ar per 
testamentinį palikimą didesnes 
sumas pinigų su tam tikrais pa
geidavimais, kam jų įnašų paja
mos turėtų būti skiriamos.

Spaudai, įvairiems projek
tams, humanitarinei pagalbai, 
archyvui-muziejui, KLB valdy
bai, įvairių vienetų bei organi
zacijų veiklai paremti išmokėta 
$130,084, stipendijoms išdalin
ta $14,010. Liko $7,051.02. Aiš
kiai matyti, kad lietuvių sudė
tas kapitalas neša naudą lietu
vybės išlaikymui. Remkime Ka
nados lietuvių fondą.

Primenama, kad anketas para
mai galima gauti paštu šiuo 
adresu: Kanados lietuvių fon
das, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6, arba skambinti A. 
Juozapavičiui tel. 239-0995. A.J.

t

Naujoji Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba, išrinkta KLB tarybos suvažiavime 1992 m. spalio 31 d. 
Sėdi iš kairės: JOANA KURAITĖ-LASIENĖ - vicepirmininkė, ALGIRDAS VAIČIŪNAS - pirm., JULIJA ADO
MONYTĖ - ižd.; stovi iš kairės: VILIJA GAČIONYTĖ - humanitarinės k-jos pirm., RAIMUNDAS LAURINA
VIČIUS - KLJS-gos pirm., GIEDRA PAULIONIENĖ - švietimo k-jos pirm., JUOZAS KRIŠTOLAITIS - lėšų tel
kimo k-jos pirm., VIRGINIJA ZUBRICKIENĖ - sekr., KAZYS DEKSNYS - revizijos k-jos pirm. Nuotraukoje 
trūksta VYTAUTO GRUODŽIO - ekonominių reikalų k-jos pirmininko

A. a. Prano Jonelio atminimui 
vietoje gėlių A. ir S. Čeponiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $10.

A. a. Vaitiekui Karasevičiui 
mirus, užjausdami artimuosius, 
Zigmas ir Ona Girdauskai auko
jo “Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Petro Bražuko dvejų metų 
mirties prisiminimui žmona Re
gina “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 13 
metų mirties prisiminimui, žmo
na Janina “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Antano Riaubos atmini
mui, užjausdami žmoną Marytę, 
dukras Gražutę ir Danutę su šei
momis ir brolį Joną, L. S. Olekai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

Kanados lietuvių muziejui-ar- 
chyvui aukojo: $300 — K. Grinius; 
$200 — K. ir E. Gudinskai, K. Mi
leris. Valdyba nuoširdžiai dė
koja už aukas.

KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos narės atšventė 
savo metinę šventę gruodžio 13 
d. Mišias atnašavo kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, už mi
rusias nares ir geradarius, ku
rie prisideda prie šios organi
zacijos veiklos. Mišiose narės 
dalyvavo su savo vėliava, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Po Mišių parodų salėje vyko aga- 
pė — pietūs. Pirm. D. Baziliaus- 
kienė padarė trumpą pranešimą 
apie skyriaus narių veiklą. Bu
vo perskaitytas laiškas iš centro 
valdybos pirm. A. Sungailienės. 
Pranešta, kiek yra surinkta au
kų statybai “Vaiko tėviškės na
mai”. Vajus tęsiamas toliau. 
Meninėje programoje smuiki
ninkas Alg. Stulgys sužavėjo 
visas savo gražiu repertuaru, 
pritaikytu dienos šventei. I. 
Punkrienė perskaitė keletą poe
to J. Aisčio ir kitų eilėraščių.

Kun. A. Simanavičiui, OFM, 
sukalbėjus maldą ir palaiminus 
vaišių stalą, visos gardžiavo- 
mės B. Stanulienės skaniai pa
gamintais patiekalais. Po kavu
tės ir pyragų buvo gausiais lai
mikiais loterija. O.K.

Prof. dr. Alfredas Smailys, Lie
tuvos Sąjūdžio seimo tarybos ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senato narys, lankosi Toronte 
ir sausio 3, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių Anapilyje kalbėjo te
ma “Popiežiaus Jono-Pauliaus II 
vizito reikšmė”. Svečias profe
sorius pabrėžė — tai istorinis 
lietuvių tautai įvykis, turėsian
tis didelių teigiamų pasekmių 
vis dar sunkius laikus išgyve
nančiam kraštui. Bus sustiprin
tas valstybingumas, iškeltas 
Lietuvos vardas tarptautinėje 
plotmėje, paskatinti žmonės 
siekti dvasinio atgimimo.

Lankymosi data dar nenusta
tyta — liepos mėn. pabaiga ar 
rugsėjo pradžia. Manoma, kad 
Šv. Tėvas norės Mišias atnašauti 
Kauno Prisikėlimo šventovėje, 
kurioje vyksta remonto darbai 
(komunistai ją buvo pavertę 
radijo įmone). Lietuvos kardi
nolas pageidautų, kad į šios 
šventovės atstatymą įsijungtų 
ir išeiviai lietuviai. Tai būtų 
didžiausia šventovė Lietuvoje, 
vienijanti visus tautiečius 
bendram dvasiniam polėkiui.

Sausio 5, antradienį, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijoje svečias 
kaip tik kalbės tema “Kauno 
Prisikėlimo šventovės atstaty
mo problemos”, o sausio 10, sek
madienį, 3 v.p.p. Toronto Lie
tuvių namuose — tema “Politinė 
padėtis Lietuvoje”. A.

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

Vilniaus radijas užsienio lietu
viams pranešė, kad nuo 1993 m. 
sausio 1 d. programos lietuvių 
kalba 17605 ir 17690 khz dažniais 
nebetransliuojamos. Jos pradė
tos transliuoti 9620 khz dažniu, 
bet kol kas Toronte jos nėra gir
dimos. Jų girdimumas tebėra 
tikrinamas. Artimiausiu laiku 
numatoma pradėti transliacijas 
lietuvių kalba 7150 khz dažniu 
19 v. (Toronto laiku) atsisakant 
angliškosios programos. Sutri
kimai radijo srityje įvyko dėl 
labai padidėjusių kainų, dėl 
Ukrainos atsisakymo nuomoti 
savo siųstuvus kitom valstybėm 
ir dėl neaiškios politinės būk
lės Moldovoje.

Solistė Slava Žiemelytė atliko 
alto partiją G. F. Haendel orato
rijos “Messiah” Kristaus gimimo 
šventei pritaikytų ištraukų kon
certe 1992 m. gruodžio 24 d. Hill
crest šventovėje. Taipgi giedojo 
solistai: sopranas Patti Gail, te
noras Daniel Stainton, baritonas 
George Ciruls.

Lietuvoje Kūčių vakarą 6.30 v.v. 
radijo bangomis buvo transliuo
jama komp. Aleksandro Stanke
vičiaus sukurta kantata (H. Na- 
gio žodžiai) “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva”, kurią atliko so
listai Gina Čapkauskienė, Slava 
Žiemelytė, Vaclovas Verikaitis 
ir Antanas Keblys. Ši kantata bu
vo parašyta 1987 m. Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai pa
minėti. Ž.

Kun. Edis Putrimas, Vasario 
16 gimnazijos kapelionas, atvy
kęs Kalėdų atostogoms į Toron
tą, kur gyvena jo tėvai, talkino 
abiejose Toronto lietuvių kata
likų parapijose, dalyvavo eku
meninėse kunigų Kūčiose Ana
pilyje, beveik ištisą savaitę ėjo 
kapeliono pareigas moksleivių 
ateitininkų stovykloje Daina
voje (prie Detroito). Sausio pra
džioje grįžta į Vokietijoje vei
kiančią Vasario 16 gimnaziją, 
kurioje šiuo metu mokosi 110 
lietuvių mokinių iš įvairių pa
saulio kraštų. Prieš Kalėdas 
kun. E. Putrimas lankėsi Seini- 
joje, kur vėl pasunkėjo lietuvių 
parapijų sielovada ryšium su 
prievartiniu Vidugirių parapi
jos steigimu ir vietinės hierar
chijos nepalankumu.

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

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.

$4.00 kg oro linija plius pristatymas $1 4.00.

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

Parūpiname dėžes:
1 kub. pėdos (131/4” 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).

PREKYBININKAI: siunčiant pilną arba dalinį konteinerį, 
skambinkite dėl kainų ir geriausio pristatymo Lietuvoje.

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

Danguolė/Donald French, 921 Concession Rd., 
Fort Erie, Ont. L2A 6B7 Tel. (416) 871 -1799.

Reikalinga pagalba
Lazdynai - tai puikus mikrora

jonas Vilniuje. Jame gyvena apie 
40.000 žmonių, bet nėra nei šven
tovės, nei jokių pastatų, kur pa
rapija (dar a.a. arkiv. J. Stepo
navičiaus įsteigta Šv. Jono Bos- 
ko vardu) galėtų pradėti savo 
veiklą.

Arkiv. A. Bačkis paskyrė kuni
gą Izidorių Sadauską (iš Mont- 
realio) organizaciniu administ
ratoriumi. Dabar yra ruošiama 
šventovės statybos dokumenta
cija, išskirtas 1,97 ha žemės skly
pas. 1993 m. pavasarį planuoja
ma pradėti statybą. Naujos šven
tovės laukia tūkstančiai mikro
rajono gyventojų, bet puikius už
mojus gali sustabdyti pinigų 
stoka. Todėl kreipiamės į visus 
geros valios žmones, gyvenan
čius užsienyje: padėkite mums 
savo aukomis!

ADRESAS LIETUVOJE: Vil
niaus Šv. Jono Bosko parapijos 
vykdomasis komitetas. Lietuvos 
banko Vilniaus skyrius, sąskaita 
nr. 701070515. Vilnius, Gedimi
no 6, Lithuania.

MONTREALYJE: Vilniaus Šv. 
Jono Bosko bažnyčios fondas 
5161-1. Adresas: Montreal Li
thuanian Credit Union “Litas”, 
1475 De Seve, Montreal, Que. 
H4E 2A8.

Kun. Izidorius Sadauskas

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

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

“Geležinio vilko” ir “Neringos” 
skautų-čių tuntai gruodžio 17 d. AV 
parapijos salėje turėjo bendras 
Kūčias. Prie jų prisijungė gausus 
būrys vilkiukų bei tėvų. Po tuntų 
sueigų Rima Piečaitienė papasako
jo apie lietuviškas Kūčių tradici
jas. Klebonui kun. Juozui Aranaus- 
kui palaiminus stalą, visi dalinosi 
plotkelėmis ir vaišinosi Kūčių val
giais.

Irena ir dr. Petras Lukoševičiai 
1992 m. gruodžio 20 d. AV parapi
jos salėje padarė platų pranešimą 
apie dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Jie ilgesnį laiką dirbo Lietuvoje, į 
kurią vėl sugrįš po atostogų. Po KLB 
Montrealio apylinkės pirm. Arūno 
Staškevičiaus Lukoševičių darbo 
Lietuvoje trumpo aptarimo pirmo
ji kalbėjo Irena Lukoševičienė. Ji, 
kaip socialinių mokslų specialistė, 
nušvietė savo profesinę veiklą, taip
gi primindama, kad dėl ekonominių 
sunkumų 50% gyventojų gyvena skur
de. Daug šeimų skiriasi, butų sto
ka, valdžios globojamų vaikų būklė 
sunki, slaugos bei sveikatos apsau
gos sistema labai paini. Nepagy
domi ligoniai ir invalidai neturi 
jokios ateities. Didelis skaičius 
abortų, nenormalių kūdikių didėji
mas, alkoholizmas, apstu savižudy
bių, ypač jaunimo tarpe. Visose sri
tyse bandoma po truputį būklę ge
rinti. Labai laukiama išeivijos žmo

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B. DONNA S VP AKA, 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: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono. 

MOKA UŽ:

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Certifikatus 1 m.-..... ... 6.50% Taupymo - special............ ... 2.75%
Certifikatus 2 m.........
Term, indėlius:

... 7.00% Taupymo - su gyv. dr........ ... 2.00%

1 metų .............. ... 6.00% Taupymo-kasdienines .... ... 3.25%
180 d. -364 d. ... ... 6.00% Einamos sąsk.................... ... 1.50%
120d.-179d. ... ... 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%

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

REIKALINGA auklė, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruo
šos darbus. Geras atlyginimas, dar 
ir pakėlimas po 3 mėnesių gerai 
dirbant. Skambinti Annai tel. 533- 
1736 iki 3 v.p.p. arba tel. 229-0477 
vakarais ir savaitgaliais.

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.

IEŠKOME AGENTŲ Windsore, 
Londone, Kitchenery, Delhi, St. 
Catharines, rytų Toronte, Oshavoje 
ir kitur, kurie norėtų su mumis 
dirbti siunčiant siuntinius į Bal
tijos kraštus. Būtina - turėti auto
mobili, mokėti rašyti lietuviškai 
ir angliškai. Skambinti Genei Kai
rienei, tel. (416) 643-3334.

J. K. METALS
Stiklo ir metalo darbai - Atnaujini- 
nimai, pridėjimai-papildymai, ga
ražų bei sandėlių stoginės - Brėži
niai ir leidimai parūpinami. Jonas 
Kripas, tel. ir fax 698-2913.

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

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progdm, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

-SAMOCmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

nių, norinčių dirbti jų organizaci
jose bei kitose srityse.

Dr. Petras Lukoševičius nusakė 
sunkumus steigiant Pasaulio lietu
vių bendruomenės būstinę dabarti
nio Seimo rūmuose. Vyriausybė šią 
įstaigą, jo paties vadovaujama, 
nuoširdžiai remia. Būstinės tikslas 
- palaikyti artimus ryšius tarp išei
vijos ir Lietuvos. Kalbėtojas pri
minė ir paskutinius seimo rinki
mus. Jo nuomone, Sąjūdis pralai
mėjo, nes atitrūko nuo Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Pasaulio lietuvių 
bendruomenė remia dabartinę, de
mokratiškai išrinktą Lietuvos val
džią. Abu kalbėtojai baigė prane
šimus optimistiškai - Lietuva nu
galės visus sunkumus ir sulauks 
šviesios ateities. Į klausimus abu 
pranešėjai išsamiai atsakė. Po A. 
Staškevičiaus padėkos gausiai susi
rinkusieji prie kavos dar galėjo pa
sikalbėti su svečiais. B.S.

Raymond Filip, Kvebeko literatū
roje pasižymėjęs rašytojas savo 
poezija ir proza, buvęs montrealie- 
tis, dabar su savo žmona gyvena St. 
Anne-de-Bellevue. Šiais metais nu
matyta išleisti jo knygą “Flowers in 
Magnetic Fields”. Pakviestas Lietu
vos rašytojų sąjungos, šį pavasarį 
lankysis Lietuvoje jau ne pirmą kar
tą. Yra gerokai pramokęs lietuvių 
kalbos ir skaito “Tėviškės žibu
rius”. Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

(MOKĖJUS 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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954 ,

.• y ,

rm chamu 21M Hurmturto $1..


