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Deimantinei Lietuvai
Šių 1993 metų Vasario šešioliktoji ryškiau susišaukia 

su 1918 metų Vasario šešioliktąja, nes sueina 75-ri metai 
- deimantinė sukaktis. Nepriklausomybės kovų dvasia, 
suliepsnojusi 1918 metais, neužgeso per tuos trumpus 
laisvės ir ilgus vergijos dešimtmečius. Ji ruseno pogrin
dyje, kovojančių partizanų būriuose, rezistentų raštuose, 
kalėjimų kamerose, slaptuose leidiniuose, sibirinėse tai
gose, pogrindžio vienuolijose, šventovėse, šeimose ... 
ir visų Lietuvai ištikimų tautiečių širdyse. Iškentėjusi 
ilgus vergijos dešimtmečius, Vasario 16 dvasia vėl su
liepsnojo prie televizijos bokšto Vilniuje ir parlamento 
rūmų. Kovo vienuoliktosios pavidalu ji prasiveržė į val
džios plotmę ir tapo nauju kūnu. Ją liudijo Baltijos ke
lias ir nauja rezistencinė kančia, susijusi su atnaujintos 
valstybės gimimu. O ir seimo rinkimai, padarę posūkį 
kairėn, nėra Vasario šešioliktosios paneigimas, nes už 
ją yra pasisakiusi ir kairė, atsikračiusi maskvinių at
skalūnų. Tai buvo ekonominės kančios padiktuotas po
sūkis, anaiptol nesišaukiantis naujos vergijos. Vasario 
šešioliktosios dvasia mūsų tautoje tebėra gyva, žengian
ti vis tvirtesniu žingsniu į ateitį.

LIETUVA, žiūrint geografiškai, po ilgų vergijos de
šimtmečių, išniro skausmingu, bet nauju veidu, ir 
tai žymiai pilnesniu. Prieškarinė Lietuva buvo 

likusi ir be Vilniaus, ir be Klaipėdos krašto. Dabar ji - 
žymiai pilnesnė: turi istorinę savo sostinę ir Klaipėdos 
kraštą. Tai jau didelis žingsnis į pilnesnį nepriklausomą 
valstybės gyvenimą. Jei Lietuvos viršūnės sugebės ir pa
jėgs atkurti gerai tvarkomą valstybę, kad ir nedidelę 
geografiniu plotu, sudarys sąlygas naujiems žingsniams, 
vedantiems į tolimesnį tautos vienijimą. Juk dar yra pa
lyginti nemažai etnografinių plotų, kuriuose tebegyvena 
ir tebevargsta mūsų tautiečiai. Tokių etnografinių plotų 
yra ir vakaruose, ir rytuose. Ekonominiu požiūriu jie nėra 
viliojantys, bet tautiniu požiūriu jie yra mūsų tautos 
dalis. Dėl to tautos kamienas, ugdydamas savo valsty
bingumą, neturėtų užmiršti savo misijos tiems, kurie to 
naujo, atgimusio valstybingumo dar nėra paliesti. Atei
ties Lietuvos vizija turėtų apimti visą tautą, sudaryti 
jai sąlygas gyventi bei klestėti savoje žemėje. Ji turėtų 
tapti mažąja Amerika ne medžiaginių turtų prasme, o 
kūrybine, kultūrine, demokratinės darnos bei tvarkos 
prasme. Tai plataus masto vizija ir užduotis, bet reali, 
nes atsiremia į tautos potencialą.

VASARIO šešioliktosios dvasia turi vesti mūsų 
tautą į ateitį. Neturime dabar karalių nei kuni
gaikščių, bet turime daugybę talentų įvairiose sri
tyse tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Tereikia centro, ku

ris telktų pajėgas ir nukreiptų siekiama linkme. Tai už
duotis valstybės vadovybės, apimančios materialines ir 
dvasines plotmes. Atėjo laikas tautai apsivalyti, išgydyti 
žaizdas ir atgimti ypač dvasine-moraline prasme. Kai 
visuomenė bus morališkai tvirta, žingsniai į valstybės 
ateitį bus irgi tvirti, vykdantys Vasario šešioliktosios 
misiją. Dėl to visi veiksniai, kurie rūpinasi dvasine-mora
line tautos sveikata, turi iškilti į pirmąsias eiles. Tokiai 
Vasario šešioliktosios nuostatai skleisti tautoje tinka 
ypač jos minėjimai, iškilmės, pamaldos ir kiti renginiai. 
Jie paskatina tautiečius ir Lietuvoje, ir išeivijoje neding
ti kasdieniniuose rūpesčiuose ir pajusti visos tautos mi
siją. Deimantinė Lietuvos sukaktis yra gera proga pla
čiau užsimoti bei rengti plataus masto iškilmes, meno 
parodas, pamaldas, Lietuvių dienas ... Renginiai netu
rėtų ribotis vienkartiniais minėjimais - jie turėtų apim
ti ištisus metus, nes 1993 metai yra deimantiniai Lie
tuvos metai. Pr.G.

Estija, Latvija, Lietuva
Politiniai dabarties vingiai

KANADOS ĮVYKIAI

Serga Kvebeko premjeras
Politinių rūpesčių Kanadai ir 

Kvebekui atnešė šios provinci
jos premjero Roberto Bouras- 
sos atsinaujinusi liga. 1990 m. 
pas jį buvo rastas odos vėžys. 
Operacijos buvo padarytos 
Montrealio ligoninėje ir gar
siame JAV vėžio institute Bet- 
hesdoje prie Vašingtono. Atro
dė, kad vėžio plėtimasis buvo 
sustabdytas, pavojus pašalin
tas. Premjeras R. Bourassa tę
sė normalų savo darbą, daug 
pastangų įdėdamas į Kanados 
konstitucijos pakeitimus, turė
jusius užtikrinti Kvebeko pasi
likimą jos federacijoje. Deja, 
jo ir kitų Kanados vadų planus 
atmetė 1992 m. spalio 26 d. viso
se provincijose pravestas refe
rendumas.

Gruodžio pradžioj premjeras 
R. Bourassa tikrinosi sveikatą 
pas odos ligų specialistę, nera- 
dusį jokių įtartinų duomenų. 
Prieš Kalėdas pats R. Bourassa 
ranka pajuto auglį savo krūti
nėje. Montrealio Notre Dame 
ligoninė gruodžio 23 d. nusta
tė, kad auglys yra piktybinis. 
Tada premjeras R. Bourassa iš
vyko atostogų Floridon, o iš tik
rųjų tik jomis užmaskavo apsi
lankymą JAV vėžio institute 
Bethesdoje. Ten sausio 6 d. bu
vo padaryta antroji jau išsiplė- 
tusio odos vėžio operacija. Pir

moji pašalino piktybinį auglį 
iš nugaros, antroji — iš krūti
nės.

Liberalų partijos premjeras 
R. Bourassa su savo ligos ir po
litinėmis problemomis kvebe- 
kiečius supažindino sausio 13 
d. Kvebeko mieste sušauktoje 
spaudos konferencijoje. Mela
noma vadinamas odos vėžys 
yra atsinaujinęs. Del to R. Bou
rassa iš dalies jaučiasi esąs 
pats kaltas. Mat 1990 m. jis su
vėlino piktybinio vėžio opera
ciją dėl Kvebeko indėnų Okoje 
pradėtos blokados. Dabar pa
aiškėjo, kad tie trys mėnesiai 
buvo labai svarbūs jo sveikatai. 
Melanomos vėžys, pašalinus 
pirmąjį auglį, išsiplėtė. Mela
noma yra pavojingas odos vė
žys, kartais labai greitas, kar
tais lėtesnis, o retkarčiais net 
ir išgydomas.

Galutinį sprendimą dėl savo 
politinės ateities R. Bourassa 
pažadėjo padaryti vasario vi
duryje, kai JAV vėžio instituto 
dr. Steven Rosenberg pradės 
gydymą savo eksperimenti
niais vaistais “Interleukin-2”. 
Jie gali sukelti organizmo reak
ciją, kuri R. Bourassai neleis
tų atlikti Kvebeko premjero 
pareigų. Tokiam pažadui pri- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Varėnoje pastaruoju metu atstatytas paminklas Lietuvos nepriklausomy
bės dešimtmečiui (1918-1928) paminėti Nuotr. Alf Laučkos

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje
Pagerbti žuvę už laisvę. Ren

giniai Vilniuje vyko prie televi
zijos bokšto, operos ir baleto 
teatre, Šv. Jono šventovėje, sei
me, Nepriklausomybės aikštė
je (memorialinės kompozicijos 
atidengimas), prie buv. KGB 
rūmų, arkikatedroje, Antakal
nio kapinėse, Sporto rūmuose.

Klaipėdos prijungimo 70-me- 
tis. “Sausio 15-oji — Mažosios 
Lietuvos diena. Tą dieną Klai
pėdos kraštas grąžintas Lie
tuvai”.

“Skubos darbą velnias renka” 
— taip apibūdino žemės ūkio 
padėtį kun. Stanislovas Dobro
volskis per Kėdainiuose įvy
kusį žemdirbių sąjungos tary
bos išplėstinį posėdį. Jame 
dalyvavo seimo agrarinio ko
miteto nariai, žemės ūkio mi
nisterijos vadovai (ministeris 
R. Karazija), rajonų valdyto
jai, žemės ūkio bendrovių at
stovai, ūkininkai. Konstatuo
ta, kad “prievartiniais admi
nistraciniais metodais vyk
doma nemokšiška, supolitinta 
agrarinė reforma” privedė 
prie ekonominės, socialinės, 
psichologinės krizės, nepa
sitikėjimo valdžia. Be žemės 
ūkio svarstyti ir poilsio reika
lai. Pabrėžta: ūkiai tarpūki- 
nės organizacijos, juose dir
bę žmonės, statė poilsio na
mus — “Liną”, “Rugelį”, “Eglę”, 
kitus, — “o juos vidury dienos 
apvogė”. Posėdžio dalyviai pri
ėmė kreipimąsi į seimą.

1992-ųjų m. derliaus ir kt. 
statistika: bendras grūdų der
lius — 67%. 1991 m. derliaus 
(vidutiniškas derlingumas iš 
ha — 19,1 cnt.); linų pluošto 
gamyba — 20%; cukrinių run
kelių 75%; pašarų, skaičiuojant 
pašariniais vienetais — 57%. 
Pernai sėta vėlai, blogai 
patręštose dirvose. Nesuartų 
dirvų liko apie 200.000 ha. 
Specialistų duomenimis dabar 
yra 700.000 melžiamų karvių, 
apie 1 mil. 400 tūkst. kiaulių — 
daug mažiau nei 1992 m. prad
žioje. Į užsienį išvežta 140.000 
galvijų, 40.000 kiaulių. Iš to pel
nėsi perpardavinėtojai.

“Atlydys vidury žiemos” — 
taip spaudoje vertinamas Lie
tuvos ir Lenkijos premjerų su
sitikimas Vygriuose. Po jo pa
skelbtas bendras komunikatas 

apie visišką lygybę “naciona
linių mažumų politikoje”.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris P. Gylys Londone 
susitiko su D. Britanijos valsty
bės sekretoriumi. Paryžiuje 
Lietuvos vardu jis pasirašė 
cheminio ginklo uždraudimo 
sutartį, susitiko su Lenkijos 
užsienio reikalų ministeriu 
K. Skubiševskiu, Estijos už
sienio reikalų ministeriu T. 
Veliste, Vengrijos užsienio 
reikalų ministeriu G. Ježens- 
kiu, Latvijos ambasadore A. 
Nagoba-Abols, Moldovos, Gu
dijos, Azerbaidžano užsienio 
reikalų ministeriais.

Septynetas prezidento rin
kimuose. K. Bobelis neatsto
vaus jokiai partijai, neprašys 
niekieno finansinės paramos, 
jau turi savo kandidatūros rė
mėjų komitetus Amerikoje ir 
Lietuvoje, tikisi, kad už jį bal
suos, “kurie siekia demokra
tijos, tolerancijos bei sugyve
nimo”; rimčiausiu varžovu 
laiko A. Brazauską. K. Uoka 
— sumanymas kelti kandida
tūrą “nebuvo derintas nei su 
Sąjūdžiu, nei su darbininkų 
sąjunga”, nes po rinkimų į AT 
“Sąjūdis nedirbo, neturėjo sa
vo programos”. Kandidato rin
kiminėje programoje svarbiau
sia — reformos teisėsaugos sis
temoje, kova su nusikaltimais. 
Numatęs galimybę atsisakyti 
kandidatūros S. Lozoraičio 
naudai. A. Brazausko rinkimų 
štabo (10 asmenų) vadovas — G. 
Kirkilas, nariai — akademi
kas R. Rajeckas, dirigentas 
S. Sondeckis...Ateinantys pa
sirašyti už kandidatą atneša 
ir pinigų rinkimų eigai. Į Vil
nių sugrįžo ambasadorius S. 
Lozoraitis. Jo rinkimų štabe 
išeivijoje minimas V. Adam
kus. Respublikonų partijos 
vadovas K. Petraitis numatęs 
atsisakyti savo kandidatūros 
K. Bobelio naudai.••

Klaipėdoje išsiliejo 50 t. ma
zuto per naftos įmonės darbuo
tojų neapdairumą. Už tai rei
kės sumokėti kelių milijonų 
talonų baudą.

Panevežietis, atsivežęs iš 
Rusijos lagamine dešimt ki
logramų vogto urano, neradęs 
kam parduoti, įmetė į Nevėžį.

Prezidentiniai rinkimai
Lietuvos demokratinė darbo 

partija, kaip skelbė žiniasklai- 
da, prezidento rinkimuose iš
statė savo kandidatą Algirdą 
Brazauską. Jis spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad nejau
čiąs vidinio poreikio būti Lie
tuvos prezidentu. Tačiau kan
didatuoti verčianti susida
riusi visuomeninė bei politi
nė Lietuvos būklė. Jį pasiū
liusi partija, turinti daugu
mą seime. Seimo dauguma pa
tvirtinusi ir jo pasiūlytą vy
riausybę. Esą natūralu, kad 
partija, gavusi didžiausią bal
suotojų pasitikėjimą, nori 
prezidento pareigose matyti 
savo kandidatą.

Tuo tarpu dešiniosios po
litinės partijos palaikančios 
Stasį Lozoraitį, linkėdamos 
jam sėkmės. Iš esmės, pasak A. 
Brazausko, norima nupjauti 
visą valdymo piramidės vir
šūnę ir uždėti naują. Kažkaip 
atrodytų nenatūralu.

Be to, tokiu atveju nauja
sis prezidentas galėtų paleis
ti vyriausybę. Su tuo nesutik
tų seimo dauguma. Po to galė
tų būti paleistas ir pats sei
mas. Tokia valdžios ateitis 
vargu pasitarnautų Lietuvai. 
Žinoma, viskas priklausysią 
nuo balsuotojų valios.

Po rinkimų, sakė A. Brazaus
kas, turėtų pasibaigti politi
nių aistrų kova ir prasidėti 
Lietuvos valstybės stiprini
mas visose gyvenimo srityse.

Neremia savo partiečio
Socialdemokratų partijos ta

ryba nusprendė vietoje savo 
partijos nario Kazimiero An
tanavičiaus remti prezidenti
niuose rinkimuose St. Lozorai
tį. Pasak partijos atstovo V. 
Andriukaičio, politinių jėgų 
priešprieša turi būti pakeis
ta įtemptu darbu. Darbiečių 
ar Sąjūdžio vadovai tai nega
lėtų atlikti. Tom pareigom 
tinkamiausias asmuo — S. Lo
zoraitis.

Socialdemokratų seimo frak
cijos narys korespondentams 
pareiškęs — jo partija nega
linti rinkimuose remti K. An
tanavičiaus, nes pastarasis 
esanti “plati ir šakota asme
nybė, jam būtų sunku apie sa
ve sutelkti komandą”. Social
demokratai, remdami K. Anta
navičių, gal sustiprintų savo 
partijos pozicijas žmonių aky
se, bet jokių būdu neprisidė-

Konkursas paminklui Anta
kalnyje sukurti. Architektų 
sąjungoje atidaryta paminklo 
laisvės gynėjams 8 projektų 
paroda. Vertintojų nutarimą 
paskelbs sausio 19 d.

Spaudos konferencija gene
ralinėje prokuratūroje. Infor
macijos ir tarptautinių ryšių 
skyriaus vyr. prokuroras K. 
Vagneris informavo apie sau
sio 13 d. įvykių bylą. Jo teigi
mu, jau nustatyti ir įvardinti 
šių įvykių organizatoriai, vyk
dytojai. Tačiau teisiami jie 
bus “matyt, dar negreitai”, nes 
Rusija ir Gudija neratifikavo 
su jomis pasirašytų teisinio 
bendradarbiavimo sutarčių. 
Generalinio prokuroro sank
cija suimti TSKP vietos akty
vistus — M. Burokevičių, J. 
Jermalavičių, A. Naudžiūną 
— duota.

Antroji Viskonsino univer
siteto profesoriaus knyga apie 
Lietuvą. Universiteto istori
jos prof. Alfredas E. Senas 1990 
m. išleido knygą apie Sąjūdį 
ir Lietuvos atgimimą (Lithua
nia awakening), o dabar rašo 
tema “Gorbačiovas ir Lietuva”. 
Apie knygos pasirodymo laiką 
pasakė: “Manau, kad kaip tik 
dabar ji gali pasirodyti, nes 
visi žinojo, kad gana kritiškai 
vertinu V. Landsbergį kaip po
litiką.” g. Gustaitė 

tų prie padėties stabilizavi
mo Lietuvoje.

Jau minėtas V. Andriukaitis 
piktinosi, kad iš kairės S. Lo
zoraitį vadina dešiniųjų kan
didatu. Jis nesąs ir nebūsiąs 
jokios politinės partijos įran
kis. Socialdemokratams nepa
tinkanti propaganda, kai kal
bama apie valdžios piramidę 
ir parlamento paleidimą. Toks 
pareiškimas esąs nekorektiš
kas. Nėra jokios valdžios pi
ramidės, priešingai, turi bū
ti valdžios balansas. S. Lozo
raitis, tapęs prezidentu, bū
tų “kaip tik korektiškas de
mokratinio proceso garantas”.

Remsis tik tauta
Kazys Bobelis, Lietuvos už

sienio ministerijos spaudos 
žiniomis, spaudos konferen
cijoje paaiškino, kad jis kan
didatuoja prezidentiniuose 
rinkimuose kaip laisvas lie
tuvis, nesusijęs nė su viena 
Lietuvos politine grupe.

Kandidatu į prezidentus K. 
Bobelį buvo pasiūliusi V. Pet
kaus vadovaujama Krikščio
nių demokratų sąjunga. K. Bo
belis apgailestavo, kad krikš
čionys demokratai Lietuvoje 
yra susiskaldę. Jaunalietuviai 
ir krikščionių demokratų są
junga jį rėmė seimo rinkimuo
se. Dabar V. Petkus pareiškęs, 
kad remsiąs S. Lozoraičio kan
didatūrą.

Taip dabar atrodo Vytauto Didšiojo paminklas Veliuonoje. Jis buvo pa
statytas 500 metų sukakčiai nuo jo mirties paminėti (1430-1930)

Nuotr. V. Kapočiaus

Šiame numeryje:
Deimantinei Lietuvai

Vasario 16-sios dvasia turi vesti tautą į ateitį 
Vilnius neteisėtai atiduotas Lietuvai?

Taip tvirtinama lenkų žurnale “Magazyn Wilenski”
Atstatykime tautos prisikėlimo šventovę 

Vyksta toli pažengę atstatymo darbai 
Partizanų Girinio kuopa 

Rašo partizanų pusbrolis Leonas Baltušis 
Pirmasis lietuviško video žurnalas 

Kalifornijoje gyvenančių tautiečių žurnalas “Lietuviai” 
Kai sovietiniai sugumiečiai siautėjo

Prel. Jono Jonio atsiminimai apie arkiv. Teofilių Matulionį
Maironis tebėra gyvas

Suėjo 130 metų nuo poeto gimimo
Plunksnos kunigas

Prel. dr. Juozas Prunskis peržengė 85-rių metų slenkstį

K. Bobelis mano, kad seimo 
rinkimuose jaunalietuvių pa
rama atnešusi tik žalos. Jis 
kreipsis paramos į lietuvių 
tautą, o ne į “popierines par
tijas”.

Į Lietuvą atvyko K. Bobelio 
žmona ir dukra padėti vykdyti 
rinkiminį vajų. JAV-se jo kan
didatūrai remti yra įsisteigę 
komitetai.

V. Landsbergio užsienio po
litika buvusi teisinga, tik trū
kę lankstumo, su buvusiomis 
sovietinėmis respublikomis. 
Taipogi pritariąs dabarti
niams užsienio politikos po
kyčiams.

Plačios apimties parama
Stasys Lozoraitis, Lietuvos 

ambasadorius JAV-se, pats sa
ve išstatė prezidentiniuose 
rinkimuose. Jis yra labiausiai 
remiamas Lietuvos politinių 
partijų bei judėjimų. Jam pa
ramą pažadėjo seimo opozici
jos vadovas Vytautas Lands
bergis, paprašydamas Sąjū
džio koalicijos rėmėjus bal
suoti už S. Lozoraitį. Iš tik
rųjų jį remia visos politinės 
jėgos, kurios pradžioje buvo 
susispietusios Sąjūdyje.

Pats S. Lozoraitis pažymi, 
kad Lietuvoje susidarė tokia 
politinė įtampa, kad reikia 
neutralaus asmens, kuris pa
mėgintų sušvelninti padėtį, 
kad demokratija būtų žmoniš- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYfEMME

Politiniai dabarties vingiai

Vilniaus universitete įsteigtas 
Religijos studijų ir tyrimo cent
ras. Iškilmingas jo atidarymas 
įvyko 1992 m. gruodžio 23 d. Ati
daryme dalyvavo universiteto 
rektorius, prorektoriai, Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
Kultūros ir švietimo ministe- 
rio pareigas einąs Darius Kuo
lys ir gausus būrys studentų. Pra
dėta universiteto reforma kaip 
tik ir suteikė galimybę univer
siteto akademinę veiklą papildy
ti moksliniais tyrimais naujose 
srityse. Viena jų - religijos spe
cializuotos studijos, kurių iki 
šiol Lietuvoje beveik nebuvo. Šio 
darbo koordinavimui bei spe
cialistų rengimui ir turėtų pa
sitarnauti šis naujasis tarpfa- 
kultetinis centras. Tai moksli- 
nis-akademinis steiginys, egzis
tuojantis daugelyje akademines 
tradicijas turinčių Europos ir 
pasaulio universitetų.

Vilniaus universiteto religijos 
studijų ir tyrimo centras pirmiau
sia bus nukreiptas į Lietuvoje 
paplitusių religijų istorijos, 
doktrinos ir socialinio vaidmens 
studijas. Tai leis centrui būti 
ne tik uždara akademine įstaiga, 
bet ir ekumenine dvasia besi
reiškiančia, viešajam gyvenimui 
reikšminga moksline-akademi- 
ne įstaiga. ,

Centro veikla siekia: sumažin
ti atotrūkį tarp kultūros ir reli
gijos, ugdyti visuomenėje eku
meninę dvasią, remiantis Lietu
voje paplitusiomis, nors ir labai 
skirtingomis religinėmis tradici
jomis. Nedvigubindamas Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos-filosofijos fakulteto 
ir kitų su hierarchija susijusių 
institucijų, centras sieks orga
nizuoti įvairių sričių studijas. 
Temų ratas labai platus: nuo re
ligijos filosofijos, sociologijos, 
istorijos iki K. Bendrijos isto
rijos, religinės psichologijos 
bei krikščioniškosios socialinės 
doktrinos.

Vieną arba du semestrus bus 
skaitomi bendri kursai (pava
sario semestre tokių kursų nu
matoma penketas; tarp jų: reli
gijotyros įvadas, religijos filo
sofija, krikščioniškoji socialinė 
doktrina ir kiti), taip pat bus 
kviečiami lektoriai skaityti trum
pesnius paskaitų ciklus, skirtus 
konkrečioms aktualioms proble
moms.

Centras turi savo tarybą, ku
rioje dalyvauja jame dirbantys 
Vilniaus ir Kauno universitetų 
profesoriai. Tarybos narys yra 
ir prel. dr. Vytautas Kazlauskas. 
Greta tarybos yra patarėjų gru

AfA 
OTUI KRYGERIUI

mirus,
žmoną OLGĄ, sūnų RIČARDĄ, dukras - HILDĄ ir 
IRENĄ su šeima giliai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

pė, kurią sudaro Lietuvoje pa
plitusių tradicinių religijų ir 
konfesijų atstovai, ne tik dva
siškiai, bet ir pasauliečiai. Ji 
dar nėra pilnai suformuota. Nuo 
Katalikų Bendrijos į ją įeina 
kun. Jonas Boruta ir “Naujojo 
Židinio-Aidų” redaktorius Pet
ras Kimbrys. Taip pat numatyta 
kviesti kunigus profesorius - 
Antaną Paškų, Antaną Rubšį iš 
JAV-bių, Paulių Rabikauską iš 
Italijos.

Belieka tikėtis, kad ši inicia
tyva - religijos studijų ir tyrimo 
centro įsteigimas susilauks pa
ramos tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje.

Romoje 1992 m. pabaigoje ir 
1993 m. pradžioje lankėsi 40 Kau
no tarpdiecezinės kunigų semi
narijos auklėtinių ir Vilniaus 
arkikatedros jaunimo choras. 
Jie dalyvavo Marijos garbei pa
švęstoje maldingoje kelionėje. 
Ši kelių dienų viešnagė Romoje 
Lietuvos pasiuntiniams buvo 
turtinga savo programa. Klie
rikai, jaunimo choras ir juos 
lydintys kunigai dalyvavo bend
rojoje popiežiaus audiencijo
je. Kartu su kitų Europos kraš
tų - Italijos, Prancūzijos, Ispa
nijos, Vengrijos ir Lenkijos at
stovais, taip pat dalyvaujan
čiais Marijos garbei skirtoje 
maldingoje kelionėje, dalyva
vo bendrose pamaldose Romos 
Šv. Andriejaus šventovėje. Pa
maldų metu Vilniaus arkikated
ros jaunimo choras giedojo lie
tuviškas kalėdines giesmes. Kau
no kunigų seminarijos klierikai 
aplankė Šv. Kaliksto katakom
bas, žymiausias Romos švento
ves, kitas garbingą krikščiony
bės praeitį menančias vietas. Di- 
jakonas Vidmantas Rudokas ir 
11 Vilniaus arkivyskupijos klie
rikų Šv. Petro bazilikoje patar
navo popiežiaus Jono-Pauliaus 
II aukojamose iškilmingose nau
jametinėse Mišiose.

Generalinis Rusijos konsulas 
Kalkutoje įteikė 1992 m. tarp
tautinę Levo Tolstojaus premiją 
motinai Teresei už jos nenuilsta
mą veiklą lengvinant vargingųjų 
dalią ir ypač už rūpestį apleis
tais vaikais. Priimdama šią pre
miją, motina Teresė kalbėjo: pa
grindinė jos misija ir esanti 
stengtis, kad visi vaikai šypso
tųsi. Ta pačia proga motina Tere
sė išreiškė viltį, kad jos įsteigta 
meilės misijonierių vienuolija 
artimiausu metu Rusijoje galės 
atidaryti penkis centrus, besi
rūpinančius apleistais vaikais.

Lietuvos krašto apsaugos atsteigtoje karo mokykloje mokosi 120 kariūnų Nuotr. V. Kapočiaus

Vilnius neteisėtai atiduotas Lietuvai?
Taip tvirtina lenkų teisininkas žurnale “Magazyn Wilenski” 1991 m. 15-16 nr., kuriame 

išspausdintas jo straipsnis “Tarptautinė-teisinė Vilniaus krašto padėtis”

STEPAS VARANKA

Pasak dr. R.S., ta dalis Vil
niaus krašto, kurią 1939 m. rug
sėjo 17 d. užgrobė Sovietų Są
jungos kariuomenė, priklausė 
Lenkijos valstybei. Tai patvir
tinęs 1922. II. 20 išrinktas Vil
niaus seimas, kuris esą rėmėsi 
1413 m. Horodlės aktais, 
1569 m. Liublino unija ir 1791 
m. gegužės 3 d. konstitucija. 
Pastarosios IV paragrafas aiš
kiai nurodo, kad Vilniaus 
kraštas neginčijamai priklau
so Lenkijos valstybei. 1922. 
IV. 18 Vilniuje buvęs pasira
šytas aktas — to krašto prisi
jungimas prie Lenkijos vals
tybės. Tai patvirtinusi ir Am
basadorių konferencija 1923. 
III. 15.

Čia galima paminėti, kad 
gen. Želigovskio užgrobimo 
žygis į Vilnių buvo įvykdytas 
be jokio teisinio pagrindo ir 
Tautų sąjungos pasmerktas. 
Ambasadorių konferencijos 
nutarimus, priimtus be Lietu
vos sutikimo, Liėtuva laikė 
negaliojančiais. Tai' buvo 
pareikšta Lietuvos notoje 
1923. IV. 16.

Kitos sutartys
Lenkijos-Sovietų Sąjungos 

taikos sutartyje, kuri buvusi 
pasirašyta 1921. III. 18, galio
jusi iki 1939. IX. 17, 3 paragra
fe numatyta: abi pusės sutin
ka, kad ginčytinos sienos tarp 
Lenkijos-Lietuvos bus spren
džiamos tik tų dviejų valsty
bių. Nepuolimo sutartis, kuri 
tarp Lenkijos-Sovietų Sąjun
gos buvusi pasirašyta 1932. 
VII. 25 ir 1934. V. 5, pratęsta 
iki 1945. XII. 31, Sovietų Są
jungos sulaužyta.

Tarptautinė konvencija 1933. 
VII. 3, aiškiai nurodė, kad už
puolikas bus tas, kuris karine 
jėga užpuls kitą valstybę, nors 
oficialiai nepaskelbęs jai ka
ro.

Tokią agresiją įvykdžiusi 
Sovietų Sąjunga, 1939. IX. 17 
užgrobdama dalį Lenkijos že
mių, nepaskelbusi jai karo. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai bu
vo Stalino-Hitlerio-Molotovo- 
Ribbentropo slapto sandėrio 
pasekmė.

Šį sandėrį ir slaptą priedą 
Sovietų Sąjungos deputatų su
važiavimas 1989 m. gruodžio 
24 d. pasmerkė ir anuliavo. 
Minimas sandėris dabar laiko
mas negaliojusiu nuo pat pra
džios.

Paskelbus tų sutarčių anu
liavimą, pasak autoriaus, atsi
darė “durys” į kitų Sovietų Są
jungos pasirašytų sutarčių ne- 
galiojimą. Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos 1939. X. 10 sutartis 
dėl Vilniaus perdavimo Lietu
vai esanti taip pat Ribbentro- 
po-Molotovo sandėrio pasek
mė.

Lietuva nusikalto?
Dr. R.S. tvirtina, kad Lie

tuva, priimdama iš Sovietų Są
jungos Vilnių, padarė nusikal
timą. Ji esą gerai žinojo, kad 
ta sritis įsigyta neteisėtai. Pri
ėmus ją, Lietuva tapusi nusi
kaltėlio bendrininke.

Emigracinė Lenkijos vyriau
sybė, tuo metu būdama Pran
cūzijoje, per Lietuvoje esantį 
konsulą pareiškusi Lietuvai 
protestą. Lietuva atsakiusi 
nepripažįstanti tos vyriausy
bės, nes Lenkija nustojusi eg
zistuoti. Protesto ženklan 
Lenkijos konsulas išvykęs iš 

Lietuvos. 1940. VII. 25 Angli- 
jon persikėlusi iš Prancūzi
jos emigracinė Lenkijos vy
riausybė diplomatine nota pa
reiškusi Lietuvai protestą dėl 
Vilniaus aneksijos — jos vals
tybės dalies užgrobimo. Prie 
to protesto prisidėjusi ir tuo
metinė Anglijos vyriausybė.

Jaltos nutarimai
Stalino, Roosevelt’o ir Chur- 

chill’io Jaltoje 1945 m. suta
rimai dėl Lenkijos rytų sienų 
ir 1945. VIII. 16 Maskvoje su 
Lenkijos vyriausybės galva 
Edvard Osobka-Morawski ir 
Molotovo sutartimi buvo pa
tvirtinti. Toji naujai nusta
tyta siena su mažais 5-8 km 
vietomis nukrypimais Lenki
jos naudai atitikusi Kurzono 
liniją, kuri nustatyta 1919. 
XII. 8 Paryžiaus taikos kon
ferencijoje. Lenkijos vyriau
sybė Londone pareiškusi pro
testą, nes tai buvęs tarptau
tinės teisės pažeidimas. Nuo 
to laiko toji neteisėta siena, 
pasak straipsnio autoriaus, 
nėra pakeista, tačiau tarptau
tiniu požiūriu Vilnius ir Vil
niaus kraštas priklausąs Len
kijai.

Lietuvos lenkų spaudoje 
(“Kurier Wilenski”, “Nasza 
gazeta”, “Znad Wilii”, “Maga
zyn Wilenski”), taip pat Len
kijos ir jos išeivijos laikraš
čiuose pasirodo straipsniai, 
kaltinantys lietuvius dėl Lie
tuvos lenkų skriaudimo ir per
sekiojimo. Tokiais straipsniais 
pasižymi Artur Plokszto, Jan 
Sinkiewicz, Jan Ciechanowicz, 
Jerzy Surwilo ir kiti. Žymus 
lenkų istorikas, prof. Piotr 
Lossowski, kuris yra laikomas 
lenkų-lietuvių santykių žino
vu, parašęs knygas “Lenkų-lie
tuvių santykiai 1918-1920 m.”, 
“Toje ir anoje Nemuno pusė
je”, pastaruoju metu rašė, esą 
Lietuva Vilnių okupavo ...

Želigovskio šešėlis
Lietuvių-lenkų santykiams 

išlyginti lietuviai pageidau
ja, kad Lenkija oficialiai pa
smerktų gen. Želigovskio 1920. 
X. 9 Vilniaus užgrobimo žygį 
ir įregistruotų pasmerkimą 
Jungtinių tautų įstaigoje. 
Tai būtų ženklas, kad lenkai 
tikrai nori užgydyti seną žaiz
dą. “Nasza gazeta” 1992. XII. 1 
straipsnyje “Atsiprašyti už 
istoriją” atsakė, kad tai juo
kingas reikalavimas.

Tuo reikalu 1992. XII. 8 “Vil
nijos” draugija, kuri rūpinasi 
Rytų Lietuvos reikalais, savo 
pareiškime “Dėl tolimesnio 
Rytų Lietuvos reikalų tvarky
mo” laikinai einančiam Lietu
vos respublikos prezidento 
pareigas Algirdui Brazauskui 
rašė: “Draugystės ir bendra
darbiavimo sutartį su Lenki
ja pasirašyti tik tada, kai 
jos seimas įvertins 1920-1939 
m. Rytų Lietuvos okupaciją ir 
ją įregistruos Jungtinėse tau
tose”.

Lenkijos kardinolas Jozef 
Glemp pasikalbėjime laikraš
čiui “Slowo powszechne” 1992. 

Gėlių parduotuvė
■VJCT0W’, |

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

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai ’Jį
Skambinti tel. 536-1994. T

II. 2 pareiškė: “Turime vieni 
kitiems atleisti. Taip pasiel
gėme su vokiečiais. To paties 
siekiame su ukrainiečiais. No
rime suprasti brolius lietu
vius ...” Tačiau, kai lietu
viai lenkams primena gen. Že
ligovskio “nuodėmę”, lenkai 
tai laiko juoku . ..

Spręsti derybomis
Teisiniai pakeitimai, sako 

autorius, turėtų būti padaryti 
derybų keliu tarp Lenkijos- 
Rusijos-Lietuvos, ypač dėl 
Vilniaus ir Vilnijos. Tokias 
derybas turėjęs Lenkijos už
sienio reikalų min. Krzysztof 
Skubiszewski ir jo patarėjas 
Kostrzewa-Zobras, nurašinė- 
dami į “nuostolius” Lenkijos 
žemes ir pripažindami dabar
tinių sienų neliečiamumą. Tai 
esą turėtų atlikti žmonės su 
daug geresne orientacija. Be 
to, esą reikėtų atsiklausti Lie
tuvos lenkų numonės, kurie 
yra tų žemių savininkai.

Savo straipsnį autorius bai
gia pažymėdamas, kad Baigmi
niame Helsinkio akte 1975 m., 
kuris nesąs jokia sutartis ir 
kuriuo daugelis remiasi dėl 
“sienų neliečiamumo”, iškrei
pia jo sąvoką. Helsinkio ak
tas kartoja 1945 m. Jungtinių 
tautų chartą. Helsinkio aktas 
nustato, kad visi sienų ginčai 
turi būti sprendžiami taikos 
ir susitarimo būdu.

Lenkų sukurta problema
Iki Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 1918. II. 16 ne
buvo jokios Vilniaus proble
mos. Visiems buvo aišku, kad 
Vilnius yra senoji Lietuvos 
sostinė, kad jis priklauso be 
jokių abejonių Lietuvai.

Vilniaus problemą sukūrė 
Lenkija, 1920. X. 9 pasiųsda
ma savo generolą Želigovvskį 
jam užgrobti. Jeigu to nepro
tingo žygio nebūtų padaryta, 
nebūtų jokios Vilniaus pro
blemos, nebūtų nesantaikos 
tarp lietuvių ir lenkų.

Dr. R. S. ir kiti į jį pana
šūs, rašydami apie neteisėtą 
Vilniaus prijungimą prie Lie
tuvos, remiasi klaidinga prie
laida, esą Vilnija buvusi Len
kijos teritorijos dalis. Tei
siškai Vilnija niekad jai ne
priklausė. Ji valdė tą sritį 
kaip okupante. Sov. Sąjunga 
tai žinojo ir Vilniją, kad ir 
ne visą, grąžino teisėtai savi
ninkei Lietuvai.

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

Dr. Gina J. Gine Juškaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kesnė ir žmogus su žmogumi 
susikalbėtų.

Jis taipogi mano, kad pas
kutinių rinkimų rezultatai 
padarė tam tikrą įspūdį Va
karuose. Užsienyje lyg ir pra
dėta abejoti Lietuvos ateiti
mi, imama atšalti nuo ekono
minių ryšių.

Lietuvoje esą manančių 
žmonių, kad galima sustoti, 
grįžti į praeitį. Bet Vakarų 
pasaulis juda, atsiranda nau
jų minčių, idėjų. Kas sustoja, 
tą gyvenimas pasuka atgal.

Lietuva turinti pirkti žalia
vų visur, kur tik gaunanti: ir 
Rytuose, ir Vakaruose. Apie 
darbiečių partiją jis sakė, 
kad ši žvelgianti į praeitį, 
o tie nariai, kurie norėtų žiū
rėti į ateitį, neturi patyri
mo. Jis neturi jokių norų pa
leisti seimą, jei būtų išrink
tas Lietuvos prezidentu. Jis 
tik norėtų tapti dabartinio 
demokratinio proceso garan
tija, o ne užsiimti machina
cijomis. Jis esąs patenkintas 
parama, kurią jam žada įvai
rios Lietuvos partijos ir ju
dėjimai.

Lietuvos centro judėjimo 
laikinoji taryba sausio 11 d. 
paskelbė, kad centristai re
mia S. Lozoraitį. Pareiškime 
sakoma, kad kairės ir dešinės 
kandidatai, laimėję preziden
to rinkimus, sudarytų tolimes
nę politinę įtampą krašte. Su 
S. Lozoraičio kandidatūra Lie
tuva turinti galimybę išsirink
ti valstybės vadovą, kuris ne
priklauso jokioms politinėms 
grupėms ir gali būti jungtis 
susiskaldžiusios visuomenės. 
Mintis išstatyti kandidatu S. 
Lozoraitį prezidentiniuose 
rinkimuose pirmiausia kilusi 
centristų judėjime. Lietuvos 
liberalų organizacija ketinan
ti taipogi remti S. Lozoraitį.

S. Lozoraitis nurodė pagrin
dines prezidento pareigas: 
garantuoti konstitucijos vyk
dymą, ginti nepriklausomybę, 
demokratiją ir žmogaus teises.

Būtinybė bendradarbiauti
Estijos ambasadorė Lietu

vai Valvi Strikaitienė kores
pondentams, ELTOS prane
šimu, pareiškė, kad kovoje 
už nepriklausomybę tarp trijų 

AfA 
JONUI VITKŪNUI

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą dukrai VIDAI VITKŪNAITEI.

Vyriausia “Atžalyno” grupė:

Edvardas Ginčauskas Danius Lelis
Ričardas Zadurskis Jonas Pajaujis
Jonas Lelis Paulius Slaboševičius

ir visi kiti

AfA
ALBINUI BLAUZDŽIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,

žmoną JANINĄ, dukteris - DALIĄ, LINDĄ, sūnus - 
REMIGIJŲ, ARVYDĄ su šeimomis, seseris - 
ANELĘ, DANUTĘ Lietuvoje, gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje 
ir kartu liūdime -

Jadvyga Ignatavičienė
Natalija Merkelienė
Joana, Vladas Plečkaičiai

PADĖKA
AfA

JUOZUI VAIČELIŪNUI
mirus 1992 m. gruodžio 8 d., 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams: 
klebonui A. Simanavičiui, OFM, A. Jurgučiai, OFM, P. 
Šarpnickui, OFM, už paskutinius patarnavimus. Dėko
jame D. Radikienei už gražų giedojimą Mišių metu.

Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems, atsilan
kiusiems į Rožinį, dalyvavusiems laidotuvių Mišiose 
bei palydėjusiems velionį į Šv. Jono lietuvių kapines, 
Mississaugoje. Ačiū visiems užprašiusiems Mišias, 
aukojusiems vienai ar kitai institucijai velionies vardu. 
Dėkojame už atsiųstas gėles, užuojautas laiškais ir 
asmeninę paguodą.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie atsisveikinimo su mano broliu.

Aleksas Vaičeliūnas ir šeima

Baltijos valstybių buvo glau
dus bendradarbiavimas. Da
bar jis esąs gerokai atvėsęs. 
Bendrų politinių kovų ir de
klaracijų laikas jau yra pra
ėjęs. Bet yra sričių, kur ko- 
operavimas turėtų pasilikti 
ir ateityje.

Estų ir lietuvių santykiuo
se, pasak ambasadorės, turėtų 
pirmą vietą užimti ekonomi
niai reikalai. Per praeitų me
tų paskutinius tris mėnesius 
Estijos eksportas į Lietuvą 
nukrito nuo 1.89 iki 1.26 nuo
šimčių viso Estijos eksporto, 
o importas iš Lietuvos suriia- 
žėjo nuo 5.44 iki 3.36 nuošim
čių.

Mes turime pripažinti, kal
bėjo ambasadorė, dabartiniu 
laiku pakliūti į pasaulinę 
rinką yra neįmanoma. Šiuo 
metu geriausia išeitis — ar
timai ekonominėje srityje 
bendradarbiauti Baltijos kraš
tams.

Papirko
Baitfax pranešimu, 125 Ira

ko kurdai praeitą mėnesį ne
legaliai perėjo Estijos sieną, 
sumokėdami pasieniečiams 
$1,100.

Estijos pasienio kontrolės 
direktorius A. Oovel pasakė 
korespondentams, kad kurdai 
papirko Estijos ir Rusijos 
pasienio tarnautojus, kad 
pastarieji jiems nekliudytų 
pereiti sieną. Visi kurdai 
norėjo patekti į Švediją. At
sitikimas buvo išaiškintas. 
Estijos pasieniečiai patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn, 
Narvos sienos perėjimo in
spektoriai pakeisti kitais. 
Šešiolikai kurdų pavyko pa
sprukti į Latviją. Estai pra
dėjo derybas 109 kurdus grą
žinti į Rusiją.

Susitarė su Gudija
Šių metų pradžioje Rygoje 

Latvijos ir Gudijos vyriausy
bių atstovai pasirašė susita
rimą, kuriuo abi pusės įsipa
reigoja per tris valandas pra
nešti apie pasienio nelegalius 
įsiveržėlius. Latvija Gudijos 
pasienyje įsteigė savo postus, 
kai tik atgavo nepriklausomy
bę. Šie postai bus laikomi ir 
toliau, o Gudija tokius postus 
įrengti numato š. m. kovo mė
nesį. J.A.



Taip atrodo Prisikėlimo šventovė Kaune dabar, vykdant atstatymo darbus ir išsikeliant sovietinės valdžios 
įrengtai radijo gamyklai

Partizanų Girinio kuopa

Atstatykime tautos prisikėlimo šventovę
Didingoji Prisikėlimo šventovė Kaune, sovietinės okupacijos paversta radijo gamykla, grąžinta 
tikintiesiems. Vyksta jau toli pažengę atstatymo darbai. Jiems užbaigti reikalinga išeivijos parama

PROF. ALFREDAS SMAILYS, 
Kauno Prisikėlimo šventovės 

atstatymo komiteto narys

“Laisvėje” 1922 m. vyskupas 
P. Būčys rašė: “Pastatysime di
džiulę bažnyčią, tautos įžadų 
bažnyčią, ant aukšto kalno, ma
tomą iš visur...”

1926 m. Kauno Rotušės salėje 
susirinkę patys žymiausi Lie
tuvos žmonės nutarė Kaune pa
statyti Kristaus Prisikėlimo 
šventovę, kuri simbolizuotų 
Lietuvos atgimimą. 1928 m. 
Kauno miesto savivaldybė iš
skyrė šiai šventovei žemės skly
pą, architektas K: Reisonas pa
ruošė projektą ir 1934 m. pra
dėta jos statyba, kuri buvo vyk
doma už aukas, surinktas iš vi
so pasaulio lietuvių. Daugiau
sia pinigų buvo surinkta Lietu
voje ir Amerikoje.

Palyginti gana greitai šios 
šventovės sienos buvo pastaty
tos, tačiau įrengti jos vidų ne
buvo suspėta, nes 1940 m. bol
ševikinė okupacija šiuos dar
bus nutraukė. Bolševikinius 
okupantus pakeitė vokiečiai, 
čia įrengę popieriaus sandėlį. 
Šventovės atstatymo darbus 
jie uždraudė. 1956 m. šioje 
šventovėje Stalino įsakymu 
įrengta radijo gamykla, kurio
je buvo kuriama ne tik radijo- 
televizijos aparatūra, bet ir 
karinių raketų valdymo deta
lės. Ji yra toje vietoje, kur ca
ro laikais stovėjo patrankėlė 
imperijos švenčių metu savo 
kosėjimais pabrėždama liūd
ną pavergtos tautos likimą. 
Ir taip po trumpo laisvės lai
ko tarpio, tautos atgimimo šven

Taip atrodė Prisikėlimo šventovės Kaune architekto K. Reisono paruoštas 
projektas, kurio vykdymas pradėtas 1934 m. Taip atrodys ši šventovė baigus 
atstatymo dasrbus

tovę užvaldė raudonasis šė
tonas ...

Tačiau ir vergijoje būna švie
sos akimirkų... Prisikėlimo 
šventovės bokšte didžiųjų tau
tos švenčių metu gūdžioje oku
pacijos naktyje drąsūs Lietu
vos patriotai iškeldavo trispal
vę. Kiek būdavo triukšmo tuo
met okupantų ir koloborantų 
stovykloje, kiek bejėgio įnir
šio ir keršto dėl to, kad lais
vės siekimas tautoje nemirė.

1989 m. buvo sudarytas Kau
no Prisikėlimo šventovės at
statymo komitetas. Nepaisant 
didelių kliūčių iš valdžios pu
sės, pritariant didžiulei dau
gumai fabriko “Banga“ darbi
ninkų, šventovė buvo sugrą
žinta tikintiesiems. Prasidėjo 
labai sunkus atstatymo darbas. 
Šventovės atstatymo tarybos 
garbės pirmininku buvo iš
rinktas kardinolas V. Sladke
vičius, o vykdomojo komiteto 
garbės pirmininku — prof. V. 
Landsbergis. Šio komiteto pir
mininku dabar dirba entuzias
tingas ir veiklus kun. E. Bar
tulis (vietoje kitur išvykusio 
kun. G. Kabašinsko). Architek
tas H. Žukauskas kruopščiai ir 
kantriai atkūrė ir papildė K. 
Reisono projektą. Darbas sekė 
darbą. Dirbo ir savanoriai dar
bininkai be užmokesčio, ir pro
fesionalai statybininkai, ir pa
sišventę šiam darbui pasaulie
čiai. Buvo nugriauti prie šven
tovės sienų prilipinti sandė
liai, didžiulė katilinė, išvalyti 
požemiai, sutvarkyta aplinka. 
Viduje išgriauti aukštų per
dengimai, atstatomos sienos, 
tvirtinamas bokštas. Šią va
sarą iš šventovės išsikels pas

kutinis fabriko skyrius.
Pagal susitarimą tarp atsta

tymo komiteto ir “Bangos” ga
myklos pastaroji privalo pa
dengti šventovės atstatymo lė
šas ligi tokios būsenos, kurioje 
buvo šventovė, kai 1956 m. ją 
perėmė fabrikas. Atstatymo ko
mitetas lygiagrečiai atlieka ir 
šventovės vidaus įrengimus. 
Šiuos darbus jis apmoka žmo
nių paaukotais pinigais.

Atstatymo komitetas, žinoda
mas, kad Lietuvos išeivijos 
žmonės yra nuolat skatinami 
aukoti pinigus įvairioms pro
gramoms ir projektams Lietu
voje, ilgą laiką nesiryžo pra
šyti išeivijos paramos. Ta
čiau neseniai sužinojome, kad 
š.m. vasaros pabaigoje į Lie
tuvę atvyks popiežius Jonas- 
Paulius II, tiek daug gero pa
daręs Lietuvai. Sužinojome tai
pogi, kad ir Kauno Prisikėlimo 
šventovę, reikės paruošti jo ap
silankymui. Visa tai iš esmės 
pakeitė situaciją. Jo Eminen
cija kardinolas V. Sladkevi
čius laišku kreipėsi į kun. Au
gustiną Simanavičių ir per jį į 
kitas katalikų organizacijas 
bei parapijas, prašydamas fi
nansinės paramos Prisikėlimo 
šventovės atstatymui.

Būtiniausias darbas šiuo me
tu yra langų įdėjimas, kuriuos 
pagamino čekų firma “Kera- 
metal”. Langai ir stiklai kai
nuoja apie 100,000.00 dolerių. 
Todėl, atsižvelgdamas į susi
dariusią situaciją Prisikėlimo 
šventovės atstatymo komitetas 
ir taryba nuolankiai prašo Ka
nados tautiečius, pagal gali
mybes, prisidėti aukomis prie 
mūsų tautos vienybės simbolio 
atstatymo. O ji taip reikalinga 
Lietuvai, draskomai prieštara
vimų ir nesantaikos. Visus vie
nijanti, virš partijų ir laiko 
tėkmės iškilusi šventovė bus 
gyvas tautos vienybės ženk
las.

Taryba ir komitetas reiškia 
nuoširdžiausią padėką Jonui 
Vitkūnui Kanadoje, padėju
siam svarbų pamatinį akmenį 
Prisikėlimo šventovėje - pa
aukojusiam jai didžiausius 
Lietuvoje elektroninius vargo
nus, kainavusius virš 100,000.00 
dolerių. Vargonai jau Lietu
voje. Garbė jam.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

LEONAS BALTUŠIS

Ši kuopa oficialiai priklausė 
Vytauto apygardos “Šarūno” 
rinktinei. Pati kuopa susidė
jo iš 3 būrių, o jos veikimo te
ritorija buvo apytikriai tarp 
Utenos-Daugailių iš vienos pu
sės, ir Daugailių-Tauragnų- 
Kuktiškės iš kitos. Ryšiai buvo 
gerai suorganizuoti. Iš visų bu
vusių ryšininkių tik viena jau 
mirusi. Tai Steputė Juškaitė 
(slpvd. Lietuvaitė) iš Katlėrių 
kaimo. Visos kitos jau pensi
ninkės, turinčios ir vaikaičių, 
gana aktyvios Lietuvos buvu
sių politkalinių ir tremtinių 
organizacijose.

Nepaslaptis, kad Girinio la
biausiai mėgstamas buvo pir
masis būrys, sudarytas Plypų 
kaime ir vadovaujamas Vytau
to Markevičiaus (slpvd. Pino
kis). Be jo, būry dar buvo jo 2 
broliai - Balys ir Stasys bei 
visa eilė vyrų iš apylinkės kai
mų. Vytautas ir Stasys Marke- 
vičiai dar ir šiandien gyvi. Tai 
buvo gerai susiorganizavęs ir 
drausmingas būrys.

Antrasis skaičiumi didžiau
sias būrys buvo iš Kubilių kai
mo, bet Girinis jų nelabai mė
go. Esą jiems trūko kultūros ir 
drausmės, o ir kovos metodai 
netinkami. Trečiasis būrys bu
vo iš Juknėnų kaimo ir Girinio 
taip pat labai mėgstamas. Jis 
čia dažnai apsilankydavo, pa
tardavo kaip laikytis, griežtai 
reikalavo neplėšikauti ir ne
padaryti gėdos Lietuvos parti
zanams. Pats Girinis su savo 
adjutantu (slpvd. Kietis) turėjo 
bunkerį miške netoli Katlėrių, 
nors mėgdavo dažniausiai vis 
kitur miegoti, kad daugiau su
maišytų pėdsakus lietuviškoms 
išgamoms - stribams.

Šią atsiminimų autorius LEONAS 
BALTUŠIS, partizanų vado Girinio 
pusbrolis ir “TŽ” bendradarbis

Įdomiausia, kad Kietis buvo 
Lietuvos rusas. Ar čia ne gy
venimo paradoksas? Vietinis 
rusas lietuvių partizanų ei
lėse kovoja už Lietuvą, o Lie
tuvos miesto ir kaimo padug
nės - už Sov. Sąjungą. Kilimo 
jis buvo iš Gojaus kaimo. Jo 
tikra pavardė - Lev Ivanov. 
Žmonių paprastai vadinamas 
Levuku. Pagal Medenių kaimo 
gyventoją Kazį Gineitį (g. 1923 
m.), tai buvo nepaprastai pui
kus vyras ir geras žmogus. Leis
kim jam pasakot:

“1946 m. Spitrėnuose buvo 
balsavimai. Žmonės jau tuo 
metu buvo gerokai prigąsdin
ti: dauguma eina, nors kiti vis 
tiek sėdi namie. Atvažiavo Gi
rinis su Kiečiu pasiskolinta 
bričkute ir arkliu. Visi matė, 
kad tai Jurgio Obolevičiaus 
arklys. Vidury Girinis su kul
kosvaidžiu, o Kietis prie va
delių. Atvažiavę prie Katlė
rių kalnų pavarė kelias seri
jas iš kulkosvaidžio, ir visi bal
savimai pasibaigė. Žmonės 
daugiau balsuot neėjo”.

* * ♦

Partizanai patys vengdavo 
tiesioginių susikirtimų su ru
sų kariuomene ar stribais, nes 
ir skaičiumi bei ginkluote bu
vo daug kartų silpnesi. Pagrin
dinis tikslas buvo, kaip galima 
ilgiau išsilaikyti ir apginti sa
vo krašto žmones. Pasiklausy
kim Kazio Gineičio (pasakojo 
1992.X.5).

“Atvažiavo čigonų taboras: 
apie 10 jaunų vyrų, moterų, 
vaikų. Kitoj pusėj kelio, kaip 
dabar Trimonio žemė, buvo 
krūmai. Šituose krūmuose pa
sistatė arklius, o tenai buvo 
mano avižos pasėtos. Tokios 
gražios - sugrėbtos, kučkom 
pastatytos. Tie čigonai neša 
tas avižas, šeria, mina. Kur 
ten juos pabarsi! Nuėjau pa
prašyt, kad nemindytų avižų. 
Ajagi, kai šoko! Vienas dar 
lazda uždavė. Matau, kad nieko 
nebus. Žinojau, kur Maumedis 
(slpvd.) stovi su keliais parti
zanais. Aš per kelią, pro Tri- 
monį nuėjau pas Antanėlį. Te

nai jie (partizanai) tada buvo. 
Sakau: ‘Vyrai, padėkit’. Tai 
Žemaitis Jonas (slpvd. Maume
dis) sako: ‘Gerai, mes juos ap- 
tvarkysim! Dabar jiems nesiro
dyk, žiūrėk iš toliau’. Aš iš kito 
krūmo ir žiūriu. Pamačiau, ke
liuku nuo Trimonio atjojo vie
nas. Ant krūtinės automatas, 
vienoj rankoj pistoletas, kitoj 
bizūnas. Prijojo čigonus, o či
gonas pripuolė prie jo: ‘Ponu- 
liukas, dabar nei tokiam, nei 
tokiam gyvent!’ ‘Klaupkitės 
visi!’ - riktelėjo.

Man net negera pasidarė. 
Sakau, kad nors nešaudytų. Iš
lindau ir aš iš krūmų. Tai jis 
sako: ‘Kam jūs šeriat avižas 
žmogaus?’ Prišoko kitas čigo
nas: ‘Ponuliuk, mums davė!’ 
Man tada pamojo: ‘Davei tu 
jiems avižų?’ ‘Niekas, sakau, 
jiems nedavė, dar prašiau, kad 
nešertų!’ ‘Klaupkitės!’ - rink- 
telėjo, nes kai kurie dar buvo 
neatsiklaupę. Kilo baisus rėks
mas: galvojau, kad šaudys. Tai 
jis nuo arklio visiems po kartą 
su bizūnu pertraukė, pertrau
kė ir nujojo. Sako, nešdinki- 
tės iš čia! Gal per valandą, o 
gal ir mažiau, jie visi ir išsi
nešdino”.

♦ * *

Kas per žmogus ir kokia as
menybė buvo tas Girinis?

Kaip pusbrolis, kuris gana 
neblogai jį pažinojęs, pasa
kysiu labai aiškiai ir trumpai: 
labai aukštos moralės, labai 
teisingas ir garbingas vyras, o 
taip pat labai vengiantis bet 
kokios reklamos. Štai ką sako 
buvusi ryšininkė Elena Taru- 
lytė-Razgienė: “Galiu pasaky
ti, kad buvo narsus, drąsus ir 
geros širdies. Kaip vadas bu
vo ir reiklus, kur reikia ir griež
tas. Mūsų krašto žmonės jį la
bai mylėjo. Vytautui negali 
prikišti nieko. Gėlės ir dabar 
dedamos daugiausia ant jo 
kapo”.

Štai ką rašo Janina Jazge- 
vičienė iš Utenos: “Girinis vi
suomet būdavo lietuviškoj uni
formoj ir su juoda barzdele. 
Labai gražiai atrodė, lieknas, 
tamsių plaukų. Matosi ir da
bar ...”

Buvęs jo kuopos vyras Alfon
sas Daunys (slpvd. Sriubas) sa
vo atsiminimuose taip apibū
dina: “Į mišką su mumis jis 
nakvoti neidavo. Labai retas 
atvejis, kad jis su mumis nak
čiai pasiliktų. Girinis buvo 
neramios sielos žmogus ir la
bai jau partizaniniam darbui 
atsidavęs”.

* * *

Pokario laikai buvo nepa
prastai baisūs. Reikėjo labai 
gerai žmogų pažinti, kad būtų 
galima juo pasitikėti. Leiskime 
šį tą papasakoti Jurgiui Obo- 
levičiui (g. 1906), gyvenančiam 
Užuliminės vienkiemy, Utenos 
rajone. Pasakojo 1992 m. spa
lio 5 d.

Partizanų kuopos vadas VYTAUTAS 
BALTUŠIS-GIRINIS, kovojęs Ute
nos srityje. Nuotrauka - 1941 m.

“Girinis buvo Pušynėlėj mo
kytoju. Buvom pažįstami. Žmo
gus jis buvo, kad reta tokių rast. 
Buvo tikras patriotas. Buvo ir 
partizanų visokių ... Jis gin
davo žmones. Gavęs skundą, 
neskubėdavo baust (...).

(...) Spiečiūnas Mykolas ma
ne buvo įskundęs, kad parti
zanams ginklus taisau. Tai man 
pasakė Rėza, stribas. Spiečiū
nas buvo prisiplakęs prie par
tizanų. Paskui partizanai išsi
aiškino, kad jis perduoda Sau
gumui žinias. Šusidarė teis
mas. Girinis ir kiti nuteisė 
Spiečiūną sušaudyt. Vieną 
naktį netoli tos vietos (prie 
Užuliminės vienkiemio) ten, 
kur tokios pakriūtes, jį išsi
varė partizanas Deniušis ir vy- 
žuoniškis toksai. Su juo aš dar 
ėjau amatų mokyklon, užmir
šau pavardę. Jie buvo įpareigo-
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Fournier rūmai Prancūzijos Paryžiuje, statyti 1878 m. Jie yra Lietuvos 
nuosavybė nuo 1925 m. ir jos diplomatinės misijos būstinė nuo 1925 m. iki 
1940 m., kai buvo okupuota rusų. Dar ir dabar Rusija negrąžina šios nuo
savybės Lietuvai

Buvusio premjero skundas
Buvusio ministerio pirmi

ninko Gedimino Vagnoriaus 
rūpesčiu, “Tėviškės žiburius” 
pasiekė informacija, kurioje 
faktais įrodinėjama, kad dien
raštis “Respublika” daug apie 
jį skelbė neteisingos, prasi
manančios informacijos. G. 
Vagnorius tuo reikalu 1992.- 
XII. 10 paskelbtame pareiški
me kvietė “Respublikos” at
sakingus pareigūnus viešai 
su juo išsiaiškinti Lietuvos 
televizijoje. Jis jau senokai 
“Respublikai” yra iškėlęs ir 
teisminę bylą.

Keletas pavyzdžių, kokius 
straipsnius spausdino “Res
publika”. Dienraštis 1992.V.22 
išspausdino straipsnį “Prem
jeras kenkia Lietuvos valsty
bei”. Jame teigiama, kad G. 
Vagnorius, susitikęs su Švedi
jos ministeriu pirmininku K. 
Bildt, nesugebėjo “paprašyti 
finansinės paramos Ignalinos 
AE saugumo stiprinimo pro
gramoms finansuoti”. “Tokia 
premjero veikla yra kenkimas 
Lietuvos valstybei” - rašoma 
straipsnyje.

Tai, pasak G. Vagnoriaus, 
neatitinka tikrovės. Pasita
rime su Švedijos ministeriu 
pirmininku ir užsienio reikalų 
ministeriu kaip tik buvę skir
ta daug dėmesio Lietuvos ener
getikos problemoms ir Ignalinos 
atominės elektrinės saugumui. 
Buvo kreiptasi ir dėl finansi
nės paramos, kuri buvo paža
dėta.

“Respublikos” 1992.V.28 lai
doje išspaudintame straips
nyje “Griūtis” premjeras ap
kaltinamas protekcionizmu. Jis 
“Draugystės” (Svečius aptarna
vimo bendrove) direktore pa
skyręs B. Litvinienę, kuri esą 
giminiuojasi su premjero šei
ma. Pasak Vagnoriaus, tai ne
teisybė. Su Litviniene jo šeima 
niekad nesigiminiavusi, o 
“Draugystės” vadove skyrė ne 

ti Spiečiūną nušaut. Išsivarė jį 
vidurnaktį. Tamsa, lietus lyja. 
Liepė krūme išsikasti duobę. 
Kasa. Išsikasė iki kelių. O De
niušis buvo jam prie giminei. 
Tas ir sako: ‘Nebūk žydas, kask, 
kask!’ O Spiečiūnas suprato: 
nebūk žydas, bėk! Tai jis kastu
vą metė šonan ir nėrė į krūmus. 
Šovė iš automato, bet gal ir ne
norėjo nušaut, nes buvo gimi
nė. Taip ir išbėgo. Paskui Spie
čiūnas gyveno Utenoj ir man 
apie tai vieną kartą papasa
kojo. Pabėgęs jis vėl visus 
skundė”.

♦ ♦ ♦

Buvo leidžiamas ir laikraš
tėlis “Aukštaičių kova”, kurį 
redagavo Pranas Ivonis (slpvd. 
Klajūnas-Skrajūnas) iš Igno- 
tiškio kaimo. Iš profesijos ma
tininkas, o jo dešinė ranka bu
vo Alfonsas Daunys (slpvd. 
Sriubas). Vyras, tarnavęs Lie
tuvos kariuomenėje, pirmosios 
bolševikų okupacijos metais 
29-tame teritoriniame korpe ir 
vokiečių okupacijos metais 
15-tame savisaugos dalinių 
batalione, kurio vadas buvo 
gen. št. mjr. A.L. .° J (Bus daugiau)

Išganymas ateina per kančią, at
rodančią beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla) 

ministeris pirmininkas, o vy
riausybės aparato vadovas Z. 
Vaišvila.

Kitame “Respublikos” 1992.- 
VI.12 straipsnyje “Turniškės 
vėl žydės” V. Vagnorius apkal
tintas, kad nemokėjęs “eksplo- 
tacijos išlaidų”. Rašoma: “Gal 
premjerui, kuris pastaruoju 
metu švaistosi milijonais, tai 
niekutis ...” Tai vėl iškrei
piama tikrovė - premjeras nei 
milijonais, nei tūkstančiais 
neturėjęs galimybių švaistytis. 
Turniškėse vienas pastatas 
esąs skirtas Lietuvos respub
likos ministerio pirmininko 
rezidencijai, kuri išlaikoma 
iš valstybės lėšų. Tai ne vasar
namis, o tarnybinės patalpos, 
kur vyriausybės vadovas gyve
na žiemą ir vasarą. Šiomis pa
talpomis naudojosi visi Lietu
vos premjerai. Tai koks nusi
kaltimas?

Tas pats dienraštis 1992. VII.- 
1 vėl kaltina, kad vyriausybė 
davusi leidimą Lietuvos žmo
nėms su užsienio bendrove 
steigti radijo stotį pajūryje. 
Pasak dienraščio, privatūs 
asmenys nori iš to neteisėtai 
pasipelnyti. Esą A. Čekuolis 
gavęs “net paties ministerio 
pirmininko palaiminimą”.

G. Vagnorius pažymi, tai 
“niekuo nepridengtas melas”. 
Tokio leidimo ar palaimini
mo nedavęs nei jis, nei jo va
dovaujama vyriausybė. Šis 
klausimas net nebuvęs ir svars
tomas. O tačiau laikraštis 1992.- 
VIII.3 rašęs: “... Vakar Bu
dingos kaimelis įgijo naują šei
mininką A. Čekuolio bei E. Pa- 
tašinsko ‘Justino Radiją’, kuris 
už 15000 JAV dolerių įsikurs 
50 ha plote. Šis sandėris, pa
laimintas G. Vagnoriaus, įvyko 
tradiciškai: slaptai ir skubo
tai. Be aukcionų, be aptarimų”.

O teisybė esanti tokia: že
mės sklypo skyrimo leidimą 
davė nauja A. Abišalos vyriau
sybė 1992 m. rugsėjo 16 d. nu
tarimu nr. 677.

Dienraščio “Respublika” 
1992.VII.15 straipsnyje “Pasku
tinis premjero melas” G. Vag
norius išvadinamas “didžiau
siu melagiu ir demagogu”, “per 
melą atėjęs į valdžią, Gedimi
nas Vagnorius su melu ir išė
jo”. Tačiau išvados pateiktos 
be įrodančių faktų.

Straipsnyje “Po Europa dan
tis sukandus” 1992.VIII.28 bu
vęs premjeras kaltinamas ta
riamu piktnaudžiavimu tarny
bine padėtimi. “G. Vagnorius 
leido savo patarėjai nemokė
ti už vasarnamį, ekspremjero 
patarėja atsidėkojo organizuo
dama (ir apmokėdma?) kruizė- 
lį po Europėlę ...” - rašoma 
straipsnyje.

G. Petrauskienė, pažymi G. 
Vagnorius, kaip užsienio eks
pertė dirba nuo 1992 m. pra
džios pagal Kanados ir Lietu
vos vyriausybių susitarimą. 
Jame numatyta, kad G. Pet
rauskienė atlyginimą valiuta 
moka Kanados valdžia, o Lie
tuva pasirūpina gyvenamo
siomis patalpomis. Tačiau G. 
Petrauskienė pati mokanti už 
patalpas, kaip ir visi bendra 
tvarka.

Tai dalis iš atsiųstos me
džiagos pavyzdžių, iš kurių ga
lima pakankamai susidaryti 
vaizdą. A.
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LAISVOJE TEVYNEJE
APVOGĖ TELEVIZIJĄ

Įsismaginę vagys neužmiršo ir 
Lietuvos televizijos Vilniuje. 
“Tiesos” pranešimu, vagystė įvy
ko prieš Kalėdas. Gruodžio 16 d. 
rytą darban atėjusi valytoja ra
do išlaužtas Lietuvos televizijos 
centrinės aparatinės duris. Poli
cija nustatė, kad aparatinėje ge
rokai pasidarbavo vagys, išsine- 
šę tris užsienietiškus vaizdajuos
tės įrašų aparatus, du televizo
rius, palydovinės sistemos signa
lų priimtuvą bei kitų prietaisų. 
Remiantis pradiniais radijo ir 
televizijos technikos direkto
riaus Juzo Vilčiausko duomeni
mis, nuostolio padaryta apie pu
sę milijono talonų. Patalpa, iš 
kurios pavogta aparatūra, turė
jo automatinę apsaugos sistemą. 
Išlaužus duris, budėtojus per
spėjantis signalas neįsijungė. 
Atrodo, vagys žinojo, kad yra 
apsaugos sistema, ir mokėjo ją 
išjungti.

ĮVAŽIAVIMO mokestis
Įtampos Lietuvos pasienio 

muitinėse atnešė 1992 m. gruo
džio 4-15 d.d. imtas mokestis už 
įvažiavimą automobiliais Lie
tuvos teritorijon ir tranzitą per 
Lietuvą. Tas mokestis buvo 300 
Lietuvos talonų, o iš tų, kurie 
jų neturi, buvo reikalaujama 5 
JAV dolerių. Apie įvestą mokes
tį Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija nebuvo painformavusi 
kitų valstybių. Tad protesto no
tos buvo gautos iš Latvijos, Esti
jos ir Gudijos, o Rusija šį reika
lą bandė išsiaiškinti žodžiu. 
Tokį mokestį Lietuvos vyriausy
bė buvo numačiusi 1992 m. birže
lio 30 d. Tačiau nutarimas ne
buvo vykdomas, kol jo specialiu 
raštu gruodžio 4 d. neįsakė vyk
dyti Lietuvos muitinės biurokra
tai, šio reikalo neišsiaiškinę su 
užsienio reikalų ministerija. 
Ankstesnį nutarimą gruodžio 
15 d. sustabdė A. Abišala. Atva
žiuojantys ir pravažiuojantys už
sieniečiai Lietuvos muitinėse 
negalėjo JAV dolerių išsikeisti 
į talonus. Penki JAV doleriai ge
rokai viršijo 300 lietuviškų ta
lonų vertę. Tad dolerius buvo 
bandoma keisti į talonus pas 
muitininkus ar kitus jų turin
čius lietuvius, šia proga taip pat 
galėjusius pasipinigauti. Matyt, 
dėl to muitininkai ir buvo pra
dėję vykdyti šį užmirštą valdžios 
nutarimą.

KARINIS AERODROMAS
Apie 10 kvadratinių kilomet

rų Šiauliuose užima sovietų kari
nis aerodromas — šeštadalį viso 
Šiaulių miesto teritorijos. Tai 
būtų didelis turtas Lietuvai, 
jeigu jis būtų paliktas su visais 
pagalbiniais įrenginiais. Laima 
Peleckienė “Lietuvos ryto” skai
tytojus su sovietų kariniu aerod
romu Šiauliuose supažindino 
jau 1992 m. spalio 28 d. paskelb
tu rašiniu “Šiaulių šeštadalis, 
kurio ateitis ir įdomi, ir miglo
ta”. Jau tada buvo sudaryta komi
sija aerodromo turtui perimti. 
Įtampos atnešė kai kurių sovie
tų karininkų pastangos parduoti 
aerodromo įrenginius priva
čioms miesto įmonėms. Netgi 
buvo pradedamas ardyti ir nu
tartas parduoti lėktuvų pakili
mo takas. Tokius veiksmus su
stabdė griežtas Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos įsikiši
mas. Sovietų karinį aerodromą 
Šiauliuose gerai įvertino Olan

Siuntinių ( 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 kūb. pėdos (13'/4” x 13’/4" x 10’A”) už 50 centų. 
2.4 kūb. 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. Pristačius siuntinius į Lietuvą, 
tuoj pat pranešime jums telefonu. 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. L8E5A6. 
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.

dijos specialistai. Mat jo pagrin
dinis pakilimo ir nusileidimo ta
kas yra 3,5 km ilgio, atsarginis — 
3,2 km. Abu takai turi dviejų met
rų betono, asfaltbetonio ir arma
tūros sluoksnį. Dėl jo jiems ne
pakenks nei gamtiniai faktoriai, 
nei svoris. Olandijos orauosčių 
statybos firmos “Teobodin” at
stovų nuomone, tai pasaulinio 
lygio takai. Įrengus orauostį 
Šiauliuose, nereikėtų ilginti pa
kilimo bei nusileidimo takų 
nei Vilniaus, nei Kauno orauos- 
čiuose. Juos iš Šiaulių greit bū
tų galima pasiekti mažesniais 
lėktuvais.

DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE
Šiauliai galėtų turėti didžiau

sią orauostį Lietuvoje, pritaiky
tą ir keleiviniams, ir komerci
niams reikalams. Sovietų kari
nio aerodromo vertę padidina 
geras privažiavimas autotran
sporto ir geležinkelio linijomis. 
Lietuvos civilinės aviacijos de
partamento direktorius D. Ba
landis labiausiai yra susidomė
jęs prie sovietų aerodromo esan
čia karine aviacijos remonto ga
mykla. Visoje Sovietų Sąjungoje 
buvo tik trys tokios karo aviaci
jos remonto įmonės. Moderniau
sia, didžiausia ir galingiausia 
buvo Šiauliuose. Pasak D. Balan
džio, ja būtų galima sudominti 
didžiausius civilinės aviacijos 
centrus pasaulyje. Šioje įmonė
je dirbo apie tūkstantį aukštos 
kvalifikacijos specialistų. Jie 
dabar atleidinėjami ir greit liks 
tik pora šimtų. Devynis dešimta
dalius dirbančiųjų sudarė Lietu
vos piliečiai. Šią gamyklą būtų 
galima įregistruoti kaip bendrą 
Lietuvos ir Rusijos įmonę. Kari
nis sovietų aerodromas Šiauliuo
se turi ir betono gamyklą.

ESPERANTININKŲ VEIKLA
Prieš Kalėdas Kaune buvo 

surengtas Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos XXVIII-sis su
važiavimas, susilaukęs poros 
šimtų šios kalbos žinovų iš Lie
tuvos, svečių iš Švedijos, Kini
jos ir Vokietijos. Lietuvos es
perantininkų sąjunga turi pen
ketą šimtų narių, o šią kalbą 
moka apie 2.000 Lietuvos gyven
tojų. .Beveik visuose Lietuvos 
miestuose veikia esperantinin
kų klubai. 1992 m. vėl buvo at
gaivintas esperantininkų žur
nalas “Litova stelo” (“Lietuvos 
žvaigždė”). Suvažiavę esperan
tininkai surengė koncertą, kei
tėsi knygomis esperanto kalba. 
Visi džiaugėsi suvažiaviman 
įsijungusiu Kauno burmistru 
Arimantu Račkausku, aktyviu 
esperantininku. Specialiu ren
giniu “Zamenhofo dienos 92” 
buvo prisimintas esperanto kal
bą sukūrusio žydų kilmės akių 
gydytojo Liudviko Lazerio Za
menhofo 133-čiasis gimtadie
nis. Jis gimė 1859 m. gruodžio 
27 d. Balstogėje, o mirė Varšu
voje 1917 m. balandžio 27 d. Kau
ne yra L. Zamenhofo gatvė ir pa
statas, kuriame dažnai gyven
davo esperanto kalbos kūrėjas. 
Jame dabar steigiamas Lietuvos 
esperantininkų sąjungos veiklos 
centras. 1992 m. vasarą Lietu
voje buvo surengtas 65-tasis 
tarptautinis esperantininkų 
kongresas, sutraukęs apie 600 
dalyvių iš 30 pasaulio šalių. 
Informaciją apie Lietuvos es
perantininkų veiklą paskelbė 
“Lietuvos rytas”. y Kst.

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

Lietuvos vaikų piešinių parodos atidarymas Vašingtone. Kalba ambasados pareigūnas VIKTORAS NAKAS

Hamilton, Ontario
A.a. SKOLASTIKOS REMEIKAI- 

TĖS atminimui Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $100 - St. Kačins
kas, A. M. Kiškiai, Waterloo, Ont.; 
$50 - A. E. Kybartai; $40 - J. A. Lu
košiūnai, Islington, Ont; $20-V. E. 
Sakai, V. L. Kybartai, St. L. Kybar
tai, Čikaga, JAV, J. J. Stanaičiai, M. 
D. Jonikai, A. G. Skaisčiai; $15 -
L. G. Vyšniauskai, Mississauga, 
Ont, S. Tumosienė, Etobicoke, 
Ont; $10 - R. Butkevičienė, An- 
caster, Ont, Al. D. Matulicz.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams. KLF

“GYVATARAS” 1992 m. gruodžio 
20, sekmadienį po 10.30 Mišių, sėk
mingai pravedė kalėdinę loteriją. 
“Gyvataras” dėkoja visiem už para
mą. Dar yra neatsiimta šokolado 
dėžė, laimingas bilietas mėlynas 
nr.5764. Skambinti E.Tarvydienei, 
tel. 385-3676. Prieš loteriją “Gyva- 
taro” vaikų grupė pašoko kelis šo
kius. Jiems vadovauja mokytoja 
Silvija Otto ir padėjėja Kristina 
McAllister. Vaikai labai gražiai 
pasirodė. “Gyvataras” rengiasi 
koncertuoti V. Petro Čepo jaunimo 
fondo vakare Bostone. Iš Jaunimo 
centro salės išvykstame penktadie
nį, vasario 5, koncertas įvyks šeš
tadienį, vasario 6. Grįšim prie sa
lės sekmadienį, vasario 7. Kartu 
groti važiuoja ir orkestras “Žaga
rai”. “Gyvataras” nuoširdžiai dėko
ja “Talkai” už didelę finansinę pa
ramą. E. T.

St. Catharines, Ontario
KALĖDŲ ŠVENTĖS praėjo tyliai 

ir jaukiai, kaip ir turi būti mažoje 
lietuvybės saloje. Viskas sukon
centruota apie Tėvų pranciškonų 
jau daug metų vedamą tautinę pa
rapiją. Gražiai papuošta prakartė- 
lė, gerai skambėjo šventovėje lie
tuviškos giesmės. Nuopelnai tenka 
parapijos klebonui ir parapijos so
listams, atliekantiems ir vargo
nininko pareigas.

Buvo ir svečių iš kitur, kad ir 
nedaug, nes žiemos blogi orai ne 
vieną atgrąsina leistis į tolimes
nes keliones. Malonu skaityti ir 
šventinius sveikinimus. S. Šetkų 
ypatingai nudžiugino sveikinimas 
grupelės jo buvusių mokinių bei 
auklėtinių iš Panevėžio, tada ko
mercinės, o vėliau ekonominės 
mokyklos. Be galo jautrus sveiki
nimas, nes daugelis mokinių tada 
išėjo partizanais ir tik nedauge
lis besugrįžo.

S. Janušonis taip pat gavo svei
kinimą iš Panevėžio gimnazijos 
direktoriaus, nes jis, A. Gverzdys,
M. Šetkuvienė ir dar keli yra bai
gę tą gimnaziją. Jie tą mokslo židi
nį parėmė nusiuntę Lietuvių enci
klopedijos komplektą. Sunkiausią 
siuntos darbą atliko J. Dervaitis.

Šv. Kalėdų proga lankėsi iš To-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' v

(Esu “Union Gas” /K\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954 

FUI CH AML 11K HuronUrto Si.. 27f-7M*

BONCUVAUU CHAFtl «m RoncMvallM'Av*.
SM-7M4

• YOKKt CHAML 2397 Bloor St. W. 
7*7-2192

burner į įįTbrtir

ronto keli buvę parapijiečiai, jų 
tarpe buvusio žymaus lietuvybės 
veikėjo a.a. Petro Balso žmona 
Bronė Balsienė su sūnumi Almon- 
du, gerai įsitaisiusiu vienoje in
žinerijos bendrovėje.

Lankėsi ir buvęs skautas bei 
tautinių šokių šokėjas Marius Šet- 
kus, baigęs atominės fizikos moks
lus Thunder Bay un-te, Kūčių 
vakarienės metu galėjęs leistis į 
diskusijas su tais dalykais besido
minčiu klebonu kun. K. Butkumi, 
OFM. Kor.

Ėdmonton, Alberta
A.a. VINCAS RADŽIŪNAS, at

vykęs Kanadon apie 1928 m., mirė 
1992 m. gruodžio 7 d., sulaukęs 89 
metų amžiaus. Velionis buvo ne
vedęs; paliko liūdesyje krikšto 
dukterį Jody Filiwich su šeima 
Edmontone bei daugelį tolimes
nių giminių Lietuvoje. A.a. Vin
co pageidavimu kūnas buvo sude
gintas. Religines apeigas atliko 
kun. J. Leo Cordeau. Po jų daly
viai buvo pakviesti kavutei ir 
užkandžiams į Rosslyn Lodge už
eigą.

VASARIO 16 MINĖJIMAS, KLB 
šios apylinkės valdybos pastan
gomis, rengiamas vasario 13, šeš
tadienio vakarą, Lietuvių namuo
se, 11629-83 Str. Sekmadienį va
sario 14, Lietuvių namų koplyčioje 
kun. L. Bouchard už Lietuvą bei 
lietuvius tėvynėje ir išeivijoje 
atlaikys specialias pamaldas su 
pritaikytu tai dienai pamokslu. 
Valdyba kviečia visus minėjime ir 
pamaldose kuo gausiau dalyvau
ti. Dobilas

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.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Hamiltono “Gyvataro” šokėjai. Iš kairės: ST. KARECKAS, K. ENSKAI-
TYTĖ, D. MEŠKAUSKAITĖ Nuotr. E. Tarvydienės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A y A v LIETUVIŲ KREDITO 
JL /V-L/lVzV KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% asmenines paskolas ... 12.75% 
santaupas....... .....................3% nekiln. turto pask. 1 m. . 7.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75%
90 dienų indėlius ........... 5.75% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .........6.00% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius .......... 6.50% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% dyd( iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m...........6.00% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................  6.50% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”

Washington, D.C.
ANTROSIOS SAUSIO 13-TOSIOS 

ŽUDYNIŲ METINĖS. 1993 m. sau
sio 5 d. administraciniame Atsto
vų rūmų Cannon pastato Rotunda 
salėje atidaryta Lietuvos vaikų 
piešinių paroda, skirta 1991 m. 
sausio 13-tosios įvykiams paminė
ti. Piešiniai atgabenti iš Lietuvos 
Sausio 13-tosios brolijos pirminin
kės Jadvygos Bieliauskienės ir Lie
tuvos ambasadoriaus Vašingtone 
Stasio Lozoraičio pastangomis. Pa
rodą rėmė kongresmenas Richard 
Durbin, kuris oficialiai ją ir ati
darė. Savo kalboje kongresmenas 
pažymėjo: kai beginkliai žmonės 
viso pasaulio akivaizdoje stojo 
ginti savo krašto nepriklausomy
bės, amerikiečiams tai padarė be
ne didžiausią įspūdį per visą sovie
tų imperijos irimo laikotarpį. 
Kongresmenas iš Texas valstijos 
William Sarpalius susirinkusiai 
publikai patvirtino savo kolegos 
žodžius, kad amerikiečiai niekuo
met nebuvo ir nebus abejingi ne
teisybei ir kančiai. Kalbą pasakė 
ir Lietuvos ambasados Vašingtone 
atstovas spaudai ir politiniams 
reikalams Viktoras Nakas. Jis 
trumpai priminė susirinkusiems 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo ir 1991-ųjų sausio įvykių ei
gą, papasakojo, kaip žmonės gynė 
laisvės idėją nuo eilinės imperi
nės agresijos, iš kur ir kaip tie 
vaikų piešiniai atsirado ir ką jie 
reiškia lietuviams. Parodos atida
ryme dalyvavo JAV kongreso dar
buotojai, Lenkijos ir Armėnijos 
ambasadų bei Tarptautinio valiu
tos fondo atstovai, Vašingtono 
lietuvių bendruomenė. Ši vaikų 
piešinių paroda pirmą kartą iške
liavo už Lietuvos ribų. Parodoje — 
51 piešinys. Autorių amžius — nuo 
4 iki 17 metų. Paroda veiks iki sau
sio 16 d., o mėnesio pabaigoje per
sikels į Vašingtono Vaikų muzie
jų, kur išbus apie mėnesį. Kor.

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lituanistinė Maironio mokykla 
Niujorke, šiais mokslo metais 
sumažėjus mokinių skaičiui, šeš
tadieniais veikia Kultūros židi
nyje Bruklyne. Vidurines klases, 
turinčias mažiau mokinių, teko 
sujungti. Padidėjo tik daugiau 
vaikų susilaukęs darželis. Ra
sos Juškienės vadovaujamoje li
tuanistinėje Maironio mokyklo
je šiemet yra daugiau iš Lietu
vos atvykusių šeimų vaikų, gerai 
kalbančių lietuviškai. Jie padės 
išmokti lietuvių kalbą čia gimu- 
siems vaikams su jais žaisdami. 
Mokykloje veikia ir specialūs 
lietuvių kalbos kursai jos visiš
kai nemokantiems vaikams.

Vidudienio pašnekesių sam
būrį Čikagoje yra suorganiza
vęs veiklusis visuomenininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. 1992 
m. gruodžio 22 d. šio sambūrio 
nariai atšventė žurnalisto ir 
daugelio premijų laureato prel. 
dr. Juozo Prunskio aštuonias
dešimt penktąjį gimtadienį. 
Sambūriui priklausantys Čika
gos lietuviai žurnalistai ir vi
suomenininkai sukaktuvininkui 
prel. dr. J. Prunskiui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Atsiminimais 
apie susitikimus su juo Lietu
voj ir išeivijoj dalijosi Teodo
ras Blinstrubas, Mečys Valiukė
nas, Juozas Laučka, Vladas Bū
tėnas, Antanas Juodvalkis ir 
Juozas Žygas, o juos papildė po
kalbiui vadovavęs dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Sukaktuvininko 
prel. dr. J. Prunskio gyvenimui 
ir veiklai nušviesti nepakanka 
tokio vieno pokalbio. Reikia iš
samios monografijos.

Vaclovas Kleiza, Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje, Lietu
von išvykusį konsulato reika
lų vedėją Aidą Palubinską pa
keitė šioms pareigoms pakvies
ta Daiva Vaitkevičiūte-Meilie- 
ne. Ji yra baigusi Ilinojaus 
universitetą Čikagoje, dvejus 
metus dirbusi ALTos centro 
reikalų vedėja, vienos archi
tektų bendrovės prekybos sky
riaus direktore. Lietuvos kon
sulatas Čikagoje savo patalpas 
turi Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus pastate, 6500 So. Pu
laski Rd. Tel. (312) 582-5487. 
Konsulatas veikia penkias sa
vaitės darbo dienas nuo 10 v. 
ryto iki 1 v.p.p.

Australija
A. a. Aldona Šleževičiūtė-Ado- 

mėnienė, pasižymėjusi skautų 
veikėja, mirė Sidnyje 1992 m. 
lapkričio 4 d. Velionė, gimusi 
Kaune 1922 m. gegužės 19 d., 
buvo “Aušros” mergaičių gimna
zijos auklėtinė, Vytauto Didžio
jo universitete lankiusi chemi
nės technologijos fakultetą. 
Dėl II D. karo įvykių ji nesu
skubo išlaikyti baigiamųjų eg
zaminų. Pokarinėje Vokietijo
je, ištekėjusi už Alfonso Ado
mėno, gyveno Greveno DP sto
vykloje. Australijon su vyru 
Alfonsu, dukromis Rita, Dalia 
ir sūnumi Linu atvyko iš Bri
tanijos, ten su šeima praleidu
si devynerius metus. Australi
joj pirmiausia įsikūrė Sidny
je, bet septyneriems metams 
teko išsikelti į Džilongą, kur 
jos vyras Alfonsas Adomėnas 
buvo gavęs chemijos inžinie
riaus darbą. Jie su šeima Sid- 
nin grįžo 1985 m. ir pastoviai 
įsikūrė Eppingo priemiestyje. 
Velionė skautišką veiklą, pra
dėtą “Aušros” mergaičių gim
nazijoje, nutrūkusią su studi
jomis Vytauto Didžiojo univer
sitete, atnaujino Sidnyje, ei
dama skautų židinio kanclerės 
pareigas, įsijungdama į akade
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mikų skautų eiles. Ji taipgi 
buvo veikli Sidnio lietuvių mo
terų socialinės globos draugi
jos narė. Gedulines Mišias at
našavo ir į Rookwoodo kapines 
palydėjo lietuvių kapelionas 
kun. Povilas Martūzas. Kaimy
nų vardu su velione atsisvei
kino Elena Jonaitienė, skautų 
— Balys Barkus, moterų draugi
jos — Tamara Vingilienė ir ve
lionės jaunystės dienų bičiulė 
Elena Karažijienė.

Prancūzija
Kun. Jonas Petrošius, ilgame

tis Prancūzijos lietuvių katali
kų misijos vadovas, pernai vasa
rą lankėsi Lietuvoje, praėjus 
keturiasdešimt aštuoneriems 
metams. Ten jis pavadavo Nidos 
kleboną, susitiko su Vilniaus 
arkiv. A. Bačkiu, vysk. A. Vai
čiumi Telšiuose ir vysk. S. Tam- 
kevičiumi Kaune. Pokalbiuose 
buvo pritarta jo minčiai, kad 
Prancūzijos lietuvių katalikų 
misijai Paryžiuje reikia naujo 
vadovo iš Lietuvos. Mat kun. J. 
Petrošių jau vis labiau slegia 
didėjanti amžiaus našta. Jis 
yra gimęs 1915 m. gruodžio 26 
d., kunigu įšventintas 1951 m. 
gegužės 16 d. Sprendimas jo pa
keitimo klausimu nebuvo pada
rytas.

Vokietija
Kūčios Vasario 16 gimnazijos 

moksleiviams buvo surengtos 
gruodžio 18 d. vakarą. Jas teko 
paankstinti beveik savaite. Mat 
gruodžio 19 d. moksleiviai išsi
skirstė trijų savaičių atosto
goms. Kūčioms valgyklos salėje 
susėdo apie 180 dalyvių. Buvo 
džiaugiamasi ne tik puošnia 
kalėdine eglute, bet ir naujais 
stalais bei kėdėmis. Šiuos 
Plungės fabriko gaminius gim
nazijos valgyklai padovanojo 
kaunietis prekybininkas Kęs
tutis Paškauskas. Kūčias su
kalbėtomis maldomis pradėjo 
abu Vasario 16 gimnazijos ka
pelionai — evangelikų liute
ronų kun. Fr. Skėrys ir katali
kų kun. E. Putrimas. Eglutės 
žvakutes uždegė gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas ir 
mokinių seniūnas Henrikas 
Martens. Moksleiviai suvaidi
no mokytojų Bronės Lipšienės 
ir j, Genovaitės Venckuvienės 
paruoštą vaizdelį apie Kūčias. 
Kalėdinėmis mintimis dalijosi 
gimnazijos direktorius A. Šmi
tas, Vokietijos lietuvių evan
gelikų liuteronų valdybos pirm, 
kun. Tamara Šmitienė, Huetten- 
feldo ir Neuschlosso evangelikų 
liuteronų parapijos klebonas 
kun. Sartorius. Tada tradici
nį kalėdaičių laužymą su gim
nazijos direktoriumi A. Šmitų 
pradėjo klasių auklėtojai ir 
seniūnai. Kūčių dalyvių laukė 
dvylika mėsos neturinčių pa
tiekalų. Kalėdines giesmes 
giedojo mokytojo Arvydo Pal- 
tino paruoštas keturiolikos 
jauniausių mergaičių chore
lis, melodijas grojo aštuonių 
jaunų instrumentalistų orkest
rėlis. Kalėdų senelis su do
vanomis šį kartą vėlavo, gim- 
nazijon atvykęs iš tolokai esan
čios Lietuvos. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis tikrai buvo iš Lietuvos, 
iš Kriukų kaimo Joniškio rajo
ne. Mat Kalėdų senelio vaidme
nį atliko žemės ūkio savininku 
tapęs mechanikos inž. Vladas 
Stankevičius. Šį metinį tradi
cinį renginį Vasario 16 gimna
zijoje jau trisdešimt aštuntą 
kartą suorganizavo evangelikų 
liuteronų kun. Fr. Skėrys. Va
karo aprašymą paskelbė abu 
kaimyniniai dienraščiai — 
“Mannheimer Morgen” ir “Lam
pertheim Zeitung”.



LIETUVA, 
vasario 14 — paskutinis tavo posūkis

į kelią, kurio ieškai nuo 1991 Kovo 11 — nepriklausomybės paskelbimo dienos.
Turi jau savo Seimą, Vyriausybę, viso pasaulio pripažinimą. Valstybės kūrimui užbaigti dabar išsirinksi

PREZIDENTĄ
UŽ KOKĮ kandidatą kviesi savo piliečius balsuoti?

Mes, JAV ir Kanados lietuviai, kviečiame visus Lietuvą mylinčius brolius ir seseris pasisakyti už:
Lietuvos Konstitucijos bei įstatymų sąžiningą vykdymą ir vykdymo 
priežiūrą, 

okupacijos palikimo atsikratymą ir valstybės sienų užtikrintą 
apsaugą, 

vakarietišką demokratiją ir valstybingumo išsaugojimą, 

Įstatymais saugomas žmogaus teises VISIEMS Lietuvos žmonėms, 

laisvą žodį, laisvą mokslo, kultūros, meno kūrybą,

privačią nuosavybę, laisvą ūkį, laisvą gamybą, laisvą verslą, laisvą 
rinką,

darbo ir atlyginimo pusiausvyrą, laisvą darbdavio-darbininko 
susitarimą,

vakarietiškos sąrangos modernią valstybės administraciją, 

žmonių privataus gyvenimo neliečiamybę ir apsaugą, 

prieš Konstitucijoje Ir įstatymuose numatytų laisvių varžymą,

už šviesesnę Lietuvos ateitį per
LAISVĘ, VIENYBĘ IR GEROVĘ

-n

Todėl visus raginame balsuoti už AMBASADORIŲ
DIRBU IR DIRBSIU LIETUVAI. 

PASISAKAU UŽ DEMOKRATINIO 
GYVENIMO DŽENTELMENIŠKUMĄ.

St. Lozoraitis 
VILNIUS, 1992.XII.29

STASĮ LOZORAITĮ!

Stasio Lozoraičio rinkimams padėti siunčiu----------------dol.

Vardas ir pavardė-----------------------------------------------------------

Adresas --------------------------------------------------------------------------

Galima skelbti spaudoje □ taip □ ne

Aukas prašome siųsti:

LOZORAITIS FOR LITH. PRESIDENT COMMITTEE 
STANDARD FEDERAL BANK 

Account No. 1101363869 
4192 Archer Avenue 

Chicago, IL 60632

Komitetas už „Lozoraitį 
į prezidentus”:
Dr. J. Adomavičius, A. T. Antanaitis, St. Baras, dr. 
P. Kisielius, dr. A. Razma. R. Domanskis, A. 
Milūnas, dr. J. Valaitis, L. Maskaliūnas, dr. T. 
Remeikis, R. Dirvonis, Br. Juodelis, dr. T. Kisielius, 
K. Jablonskis, Ed. Vitkus, R. Rimkus, R. Juškus, 
Alg. Regis, dr. L. Ragas, Vyt. Radžius, L. Narbu- 
tis, Vyt. Maciūnas, R. Mieželis, P. Petrulis, A. 
Laukaitis, J. Paliukaitis, B. Vindašienė, dr. R. 
Povilaitis, R. Mozeliauskas, A. Juodvalkis, dr. J. 
Šmulkštys, J. Žygas, B. Jasaitienė, K. Dočkus, dr. 
V. šaulys, V. Momkus, dr. K. Ambrazaitis, VI. Bū
tėnas, Br. Siliūnas, Alg. Kėželis, Gr. Liautaud, Edm. 
Korzonas, dr. A. Kisielius, P. Aleksa, A. Stepona
vičienė, M. Remienė, dr. G. Balukas, V. Januškis, 
dr. Austė ir dr. Mindaugas Vygantai, Ignas Juzėnas, 
V. Mikūnas, dr. Edm. Ringus, R. Jurevičius, Z. Za- 
bulienė, kun. dr. V. Cukuras, Alfonsas ir Dalia 
Dzikai, J. Karmūza, dr. Č. Masaitis, A. Paliulis, dr. 
E. Vaišnienė, V. Vaitkus, V. Vėbraitė-Gustienė, 
Tadas ir Alina Alinskai, A. Alksninis, dr. V. Bie
liauskas, V. Blažaitis, kun. dr. K. Bučmys, Ramutė 
ir Algirdas Česnavičiai, V. Daugirdas, Z. Dičpinigai- 
tis, Vida ir Alg. Jankauskai, č. Janušas, Ž. Jurienė, 
J. Kiznis, P. Jurkus, St. Karmazinas, M. Klivečkienė, 
dr. J. Lenktaitis, A. Mackevičienė, Alg. Mačiulaitis, 
J. Matiukas, J. Matulaitienė, Kęstutis ir Ona Miklai,

L. Milukienė, P. Nasvytis, dr. B. Nemickas, kun. J. 
Pakalniškis, G. Penikas, A. Naokaitė-Pintsch, P. 
Povilaitis, E. Remėza, A. Samušis, R. Sližys, V. 
Steponis, dr. J. Stukas, dr. R. Vaičaitis,,. J. Vainius, 
J. Valaitis, Irena ir Julius Veblaičiai, A. Vedeckas, 
G. Žemaitaitis, V. Žukas, Vitalis ir dr. Marija 
Žukauskai, dr. Alg, Avižienis, dr. Z. Brirkis, R. 
Dabšys, R. Gasparonienė, V. Gedgaudienė, dr. R. 
Giedraitis, A. Markevičius, J. Matulaitis, R. Mulokas, 
D. Navickienė, Z. Viskanta, J. Janušaitis, K. 
Barūnas, St. Daržinskis, A. liekis, A. Skridulis, G. 
Lapėnas, V. Bagdonienė, J. Kapcius, M. Rumbai- 
tis, Ed. Senkus, Edm. Vengianskas, Albinas ir 
Angelė Karniai, P. Žygas, Alg. Visockis, A. Banio
nytė, Vytautas Birieta, K. Maglicas, A. Čiuplinskas, 
J. Stankus, R. Kurienė, H. Stepaitis, J. Karasiejus, 
V. Skrinskas, Č. Senkevičius, S. Čepas, H. Nagys, 
dr. O. Šumskaitė, J. Danys, dr. J. Uleckas, Ged. 
Morkūnas, I. Kinderienė, dr. R. Palčiauskas, Juozas 
ir Zita Petkai, N. Palūnienė, dr. K. Gudėnas, B. 
Raugas, J. Majauskas, L. Kučas, P. Mašalaitis, R. 
Stirbys, J. Dantienė, Algimantas ir Teresė Gečiai, 
F. Andriūnas, V. Matonis, R. Jakas, Juozas ir Rasa 
Juškai, R. F. Narušienė, Stepas Ingaunis, M. 
Vaitkienė, Antanas ir Birutė Vilučiai, M. Bakus, J. 
Rugelis, .Kęstutis ir Rūta Sušinskai> dr. V: Ma
jauskas, dr. P. Zundė, J. Paliulis, A. Vėlavičius, 
Vytautas Petrulis, Vytas Rugienius, Vytautas 
Kutkus, Jonas Urbonas, kun. Alfonsas Babonas, dr.

Algis Barauskas, Regina Juškaitė, Stasys 
Šimoliūnas, Saulius Šimoliūnas, dr. Vainutis K. 
Vaitkevičius, Eduardas Milkus-Milkauskas, Vincas 
Tamošiūnas, Algis Lapšys, Raymond V. Petrauskas, 
Bernardas Brizgys, Jurgis Jurgutis, dr. Stefa ir Kęs
tutis Miškinis, Yolanda ir Algis Zaparackai, Robert 
Boris, Viktoras Memėnas, Janina ir Narimantas 
Udriai, Nijolė ir Algis čerekai, Audronė 
Tamulionytė-Lenz, Birutė šaulytė-Čečkienė, prof. 
Leonardas Gerulaitis, Algis ir Liūda Rugieniai, R. 
Mikulionienė, A. Butkūnas, V. Jonaitis, E. Gri
gaitienė, dr. R. Kriaučiūnas, D. Petrusevičiūtė, dr. 
Ramūnas Kondratas, Skirmantė A. Kondratienė, An
tanas Dundzila, dr. Vytautas Kavolis, dr. Vitolis E. 
Vengris, Pranas Baltakis, Arvydas ir Daiva Barz- 
dukai, dr. Stasys ir Aldona Bačkaičiai, dr. 
Kazimieras ir Diana Čampės, Algis ir Dalia Lukai, 
Juozas ir Izabelė Laučkai, dr. Saulius ir Sigita 
Naujokaičiai, dr. Domas ir Gražina Krivickai, 
Vytautas Eringis, Juozas Gaila, Aleksandras Akutė, 
Stasys Augonis, Birutė Banaitienė, dr. Valius 
Bergen, dr. Romas Buivydas, Gintaras Čepas, 
Jonas Čereška, Aleksandras Chaplikas, Vytas Dilba,

Andrius Dilba, Stasys Eiva, dr. Stasys Goštautas, 
Antanas Januška, Rūta Kalvaitytė, Juozas 
Kapočius, Liudas Končius, Aidas Kupčinskas, 
Česlovas Mickūnas, Petras Molis, Alfonsas Petru
lis, Vytautas Rastonis, Juozas Rentelis, Algis Ska- 
beikis, dr. Antanas Klimas, Paulius Klimas. Vytautas 
Brizgys, Vaclovas Rociūnas, Vladas Čyvas, Pranas 
Joga, dr. Edmundas Lenkauskas, A. šnipaitė, B 
Stoškienė, I. Tamulevičienė, B. Veitas, R. Veitas, 
P. Viščinis, A. Nakas, R. Šidlauskienė, dr. Regina
S. Čiurlienė, dr. Juozas B. Dičpinigaitis, dr. Juozas
T. Dičpinigaitis, dr. Petras Dičpinigaitis, dr. Vita 
Dičpinigaitienė, dr. Stefa Dimienė, Pranas Gvildys, 
kun. Vytautas A. Palubinskas, kun. Stasys Raila, 
dr. Janina Snieškienė, Ričardas Šokas, dr. Rožė 
Šomkaitė, Kazimieras Gimžauskas, Klemas Jurgėla, 
Algis Dūda, Juozas Navakas, Janina Gerdvilienė, 
Pranas Zelba, Alfonsas Arlauskas, Alfonsas Vėla
vičius, Ona Adomaitienė, Vytas Dubauskas. Elena 
Jonušienė. Vilija Sužiedėlienė, Rėdą Pliūrienė, 
Vytautas Janušonis, A. Sinkevičius, L. Gylys, P. 
Griškelis, Indrė Tijūnėlienė, Vacys ir Viktorija Šauliai

Valdas Adamkus, 
Šiaurės Amerikos Stasio Lozoraičio 

Rinkiminio Štabo Vadovas

© SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Viename rašoma: “Dar nėra ba
do, dar nesušalom, ir mes, kurie 
uždirbam mažiausia - nesiskun
džiant, pasiruošę viską iškentėti, 
kad tik neprarastume laisvės ir 
nepriklausomybės”.

O kitame (kitas tautietis): “Tuo 
laiku (suprask sovietiniu) už 10 
rublių buvo galima nusipirkti 5 
kg mėsos (...), o dabar už visą pen
siją galima nusipirkti 5 kg mė
sos ..S.

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖ
“TŽ” 1993.1.5 rašė, kad prof. dr. 

Alfredas Smailys lankėsi Toronte, 
kur kalbėjo apie popiežiaus Jono- 
Paulius II vizito reikšmę Lietu
voje. Tikimasi, jog Šv. Tėvas at
našaus šv. Mišias ir Kauno Prisi
kėlimo šventovėje, kurioje dabar 
vyksta remonto darbai. Lietuvos 
kardinolas pageidauja, kad į šios 
šventovės atstatymą įsijungtų ir 
užjūrio lietuviai savo aukomis. 
Tai gera proga parapijoms ne tik 
pavieniams asmenims, atsiliepti 
į šį prašymą. Kanados ir Ameri
kos lietuvių parapijos, laikosi 
gana stipriai. Ir kodėl jos nega
lėtų paaukoti bent po $1,000 dol.? 
Tai sudarytų gražią sumą ir dide
lę paramą Lietuvos Prisikėlimo 
šventovei Kaune. .. . ,K. Ambrasas,Montrealis

LIETUVIŠKUMO ŽIDINYS
Jūsų “TŽ” į mano namus ateina 

iš tikrųjų lyg šviesus pasaulyje 
neužmiršto lietuviškumo žiburys. 
Skaitau Jūsų laikraštį su meile ir 
susidomėjimu . . . Siunčiu rėmė
jos auką. Labai brangiu svečiu 
“TŽ” norėčiau matyti ir ateinan
čiais metais.

Janina Vaitkevičienė,
Šveicarija

LEONAI, ATSILIEPK!
Pačiam teko vienam suole sėdėti 

su Leonu Valium (dabar “Spindu
lio” spaustuvės Kaune vyr. inž.) 
Rietavo vidurinėje mokykloje, o 
man - būti mokiniu Tamstos a.a. 
tėvelio Jono Ržešausko. Jūsų visa 
šeima ir trys tetos (motinos sese
rys) Stasė, Regina ir jauniausioji 
Liucija Geidukytės, baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui, mū
sų žiniomis, iš Rietavo išvyko 
Austrijon, o po karo - Kanadon.

Su Regina Geidukyte iki 1978 
metų, 175 Catharine Str. S, Apt. 
62, Hamilton, Ont. L8N 2C2 susi
rašinėjo Benedikta Baltrušytė- 
Pancerienė, gyvenusi Kauno ra
jone.

Leono amžius - arti 60 metų. 
Tėvas Jonas žuvo auto katastro
foje 1978.06.18, motina Barbora 
Geidukytė-Ržešauskienė mirė 
1978.06.25.

Leonai, Tamstą nori surasti 
Lietuvos kultūros fondo Rietave 
klubas “Pilalė”. Padėtute mums 
daug ką istorinio išsiaiškinti. 
Rašyti: LKF klubo “Pilalė” paly
dovinės grupės Kaune pirminin
kas Adolfas Liaugaudas, 3000 
Kaunas, Trakų 14-8, Lithuania.

NĖRA FILMO IŠ LIETUVOS
Amerikiečių “Academy of Mo

tion Pictures Arts and Sciences”, 
(8949 Wilshire Blvd., Beverly Hills, 
California 90211, USA) 1992 m. 
gruodžio pradžioje pranešė, kad 
šiais metais 33 valstybės atsiuntė 
po vieną filmą, iš kurių geriausi 
bus apdovanoti “Oscar’o” premija. 
Tarp daugelio varžovų pirmą kar
tą gauti filmai iš: Kroatijos, Es
tijos, Kazakstano, Latvijos, Ru
sijos (ne Sovietų Sąjungos) ir 
Urugvajaus. Estija atsiuntė 
“Those Old Love-Letters”, Lat
vija atsiuntė “The Child of Man”. 
Iš Lietuvos filmo negavo.

Amerikiečių filmus, televiziją, 
taip pat užsienio valstybėse pa
gamintus filmus kasmet premijuo
ja “Hollywood Foreign Press As
sociation” (292 South La Cienega 
Blvd., Suite 316, Beverly Hills, 
California 90211, USA). Jie irgi 
negavo filmo iš Lietuvos siūlomo 
geriausiu užsieniečių filmu. Pre
mijuoti apdovanojami “Golden 
Globe” (Auksinio gaublio) statu
lėle. HFPA slaptu balsavimu pa
rinktų filmų premijavimo iškilmės 
už 1992 m. pagamintus filmus įvyks

1993 m. sausio 23 d. Iškilmės te
levizijos bangomis bus parodytos 
įvairiose pasaulio valstybėse.

Alg. Gustaitis, 
Los Angeles, Calif.

VALSTYBĖS MUZIEJUS
Malonu ir džiugu, kad išeivijos 

spaudoje gyvai svarstomi Lietu
vos kultūros reikalai. Tik apmau
du, kad dėl informacijos stygiaus 
kartais pasitdiko nepagrįstų ver
tinimų, pernelyg skubių apibend
rinimų.

Atsakydamas į 1992 m. lapkričio 
10 dieną “Tėviškės žiburiuose” 
paskelbtą Aurelijos Balašaitie- 
nės straipsnį “Nutarta panaikinti 
Valstybės muziejų”, norėčiau pa
tikslinti, jog Lietuvos valstybės 
muziejus nėra uždaromas. Jis tik 
įjungiamas į buvusį Lietuvos isto
rijos ir etnografijos muziejų. Ka
dangi čia saugomos pagrindinės 
Lietuvos valstybingumo istoriją 
ir kultūros raidą atspindinčios 
kolekcijos, šis muziejus nuo šiol 
bus vadinamas Nacionaliniu Lie
tuvos valstybės ir kultūros isto
rijos muziejumi. Jame bus sten
giamasi aprėpti visą mūsų tautos 
bei jos kultūros istoriją nuo se
niausių iki dabartinių laikų; ja
me kaupiamos bei demonstruoja
mos vertybės turėtų šią istoriją 
liudyti ir atspindėti. Tremties 
ir pastarieji Lietuvos valstybin

gumo atkūrimo metai - Lietuvos 
istorijos dalis bei tąsa, tad prie 
Kultūros ir švietimo ministerijos

suburtos ekspertų komisijos nuo
mone, šį laiką liudijanti archy
vinė medžiaga turėtų būti saugo
ma ir demonstruojama kartu su re
likvijomis bei rodiniais, bendrą
ją Lietuvos valstybės bei lietu
vių kultūros raidą atspindinčiais.

Lietuvos valstybės ir kultūros 
istorijos muziejus toliau plečiamas 
Vilniaus Šventaragio slėnyje, pi
lių teritorijoje, kurioje Lietuvos 
valstybingumo raidą prasmingiau
sia atskleisti. Kol kas sovietinį 
genocidą liudijantys eksponantai 
bus saugomi bei rodomi ten pat, 
kur ligi šiol. Išeivijos ir Lietuvos 
žmonių surinktos relikvijos rū
pestingai saugomos ir pagarbiai 
eksponuojamos.

Manome, kad ir išeivijos lietu
viai pritars, jog Lietuvai būtinas 
Nacionalinis muziejus, išsamiai 
ir detaliai jos istorinę raidą at
skleidžiantis, deramai šimtametes 
Lietuvos valstybingumo tradici
jas liudijantis. Apmaudu, kad dėl 
iškreiptos informacijos dėl Lie
tuvos kultūros dalykų kartais ne- 
besutaria vienminčiai, bendrų 
siekių žmonės. Dar apmaudžiau, 
kad Valstybės muziejaus direkto
riumi, Ministerijai suklydus, bu
vo paskirtas su KGB bendradar
biavęs žmogus. Apgailestauju, 
jog tik dabar, B. Gajausko vado
vaujamai komisijai ėmus tirti 
KGB archyvus, tai paaiškėjo.

Su pagarba - Darius Kuolys, 
laikinai einantis ministro pareigas 

Vilnius, 1992 m. gruodžio 15 d.

Dr. Vydūno vardo Mažosios Lietuvos fondo 
skinama ir organizuojama $5000premija
1. Dr. Vydūno vardo $5000 JAV vertės Mažosios Lietuvos fon

do premija skiriama už mokslo veikalą tema: “Mažosios Lietuvos 
(žmonių ir krašto) reikšmė, svarba ir vaidmuo Didžiajai Lietuvai 
(praeityje, dabartyje ar ateityje)”.

2. Premijuotiname rankraštyje minėtoji tema nagrinėjama isto
riniu, kultūriniu, literatūriniu, geografiniu, politiniu, teisiniu ir kt. 
požvilgiu. Rankraštis yra ne trumpesnis kaip 350 mašinėle ra
šytų puslapių (maždaug 35 eil. puslapyje) lietuvių, anglų, vokie
čių ar p.ancūzų kalba, su maždaug 30 psl. santrauka kita kalba.

3. Premijos siekti gali visi MLF nariai ir nenariai, bet su Lietuva 
ryšius turintys, be tautybės, pilietybės ar gyvenamosios vietos 
skirtumo.

4. Kiekvieno rankraščio pageidautinos trys kopijos ir jos ne
bus grąžinamos autoriams, nebent iš anksto susitarus.

5. Siuntėjui bus pranešta, kad rankraštis gautas.
6. MLF skiriama $5000 JAV premija nebus skaldoma.

P.S. Gavus du premijos vertus rankraščius, antra premija 
$3000 vertės gali būti skiriama MLF pritarimu.

7. Premijos vertinimo komisija, į kurią (eis išeivijos ir Lietu
vos specialistai, bus paskelbta 1993 m. gale.

8. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1994 m. gruodžio 31 d. 
Mažosios Lietuvos fondo valdybos adresu:

6980 Cote St. Luc Rd., Con. Nr. 807, Montreal, Que., 
Canada, H4V 3A4, tel. 514-485-9144.

9. Premija (ar premijos) bus (teikta(-tos) 1995 m. rugsėjo 
mėn. pradžioje Čikagoje MLF visuotinio susirinkimo metu.
10. Premijuotas darbas bus leidžiamas kaip MLF leidinys.

Mažosios Lietuvos fondo valdyba

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

EUROPARCEL

IAIK CARGO
už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- Į VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

!M0NTREALYJEgM3ft^
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v. r -4 v p p

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 

Vylas Gruodis. Jr. BET KADA - 7 DIENAS

St-Patrick

Ctxdner

|can?ava|

_Cacf.,ne ęana,

Newman

S 
š 
§

Vilniaus turguje pietietiški vaisiai - pirkite! Pietietiški ir pardavėjai Nuotr. V. Kapočiaus

MEDELIS CONSULTING
■ 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGI ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

Skrendantiems įšiltus kraštus parūpinam bilietus 
ir draudą pigiausiomis kainomis.

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604
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Pinnasis lietuviškas video žurnalas
Kalifornijoje gyvenantieji lietuviai 1992 m. paruošė pirmąjį 

lietuvišką video žurnalą LIETUVIAI. Sumanytojas ir 
redaktorius — Vytautas Petrulis

ALGIRDAS GUSTAITIS

Pasaulyje švietimui, infor
macijai, pramogai jau naudo
jamos ne vien knygos, spauda, 
radijas, filmas bet ir garsinės 
vaizdajuostės, kuriomis gali
ma pigesniu būdu ekrane pa
rodyti įvykius, vaizdus, žmo
nes, perduoti jų kalbas, muzi
ką, dainas.

Iš Arizonos valstijos į Ka
liforniją atvykęs V. Petrulis 
pastebėjo gyvą Los Angeles gy
venančią lietuvių veiklą. Po
truputį susikristalizavo min
tis tokius įvykius, asmenis pa
rodyti plačiajai visuomenei. 
Įvairūs asmenys noriai prita
rė, talkino, rėmė. Nutarta pa
ruošti serijinį video žurnalą 
Lietuviai. Jis nėra varžovas 
lietuviškai spaudai. Priešin
gai, jis talkins lietuviškai raš
tijai.

Be periodinių Lietuviai lai
dų, atskirai bus parengiamos 
garsinės vaizdajuostės. Jau 
pagamintas Los Angeles lie
tuvių dramos sambūrio pa
ruoštas Lietuvos rašytojos Iza
belės Lukošienės teatrinis 
veikalas Karalius vagis, ekra
ne bėgantis pusantros valan
dos.

Norima artimiau bendrauti 
su Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija, Lietuvos kul
tūros fondu, Lietuvos televi
zija, Lietuvos universitetais, 
gimnazijomis, mokyklomis, bi
bliotekomis ir pavieniais as
menimis, kuriems tokie daly
kai rūpi.

Ieškoma ryšių ne vien su Lie
tuva, bet ir su kiekviena lie
tuvių grupuote, kolonija įvai
riose pasaulio valstybėse. Vi
si kviečiami dalyvauti.

“Lietuviai” nr. 1
Ekrane sušvinta pasaulio 

gaublys: lietuviai gyvena įvai
riose pasaulio valstybėse, vi
suose kontinentuose. Paulius 
Jasiukonis įdėjo daug triūso, 
kompiuterio priemonėmis pa
ruošęs modernų vaizdinį įva
dą. Vedamuoju pateikiama ra
šytojo ir žurnalisto Bronio 
Railos kalba. Toliau — pasi
kalbėjimas su iš Lietuvos 
trumpam atvykusia liaudies 
dainininke Veronika Povilo- 
niene. Su ja kalbasi Jolanta 
Borisaitė. V. Povilionienė, 
tarsi vaidilutė baltuose dra
bužiuose, jausmingai dainavo 
viena ir su pilna dalyvių sa
le Šy. Kazimiero parapijos 
salėje Los Angeles mieste.

Ekrane smagiai prabėga Los 
Angeles Lietuvių diena. Įvai
rūs meniški dirbiniai, paveiks
lai, skulptūros, keramika, dro
žiniai, tautiniai šokiai ir dai
nos, Klaipėdos uosto muzikan
tai, jauni virėjai, sportinin
kai, žymūs svečiai, įvairių dai
lininkų tapyba, lietuviški 
kepsniai...

Apie tautines juostas kalba 
Lietuvos tautinių juostų au
dėja Palmyra Damijonaitienė, 
Los Angeles mieste surengusi 
savo austų juostų parodą. Ji 
tarė: “Jokia kita liaudies me
no šaka nėra turtingesnė savo 
raštu, spalvingumu, technikos 
įvairumu, kaip mūsų tautinė 
juosta.” Lietuvai 1990 m. ko
vo 11 d. paskelbus atstatomą 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Palmyra Damijonaitienė Vy
tautą Landsbergį perrišo di
dele lietuviška tautine juosta.

Los Angeles mieste gyvenan
ti tautinių raštų audėja Julija 
Šlapelytė rodo, kaip savo stak
lėmis audžia. Rodomos tauti
nės juostos iš Antano ir Ana
stazijos Tamošaičių knygos 
apie lietuvių juostas. Stebi
me, kaip audžia Birutė Pres- 
lauskienė.

Sigutė Mikutaitytė, vaizda- 
garsinio žurnalo pranešėja, 
supažindina su Algirdu Gus
taičiu. Jis kalba Lietuvos 
teritorijos reikalu, būtinumu 
Lietuvai atgauti mūsų tautai 
priklausiančias sritis.

Kalifornijos kalnuose įsikū
rę lietuviai skautai. Malonu 
stebėti lietuvių jaunimą gra
žiai linksminantis, žaidžiant. 
Jiems kalba ir jėzuitas kun. 
Antanas Saulaitis. Laužui 
vadovauja Vilius Bražėnas.

Užsienyje yra daug lietuvių 
dailininkų. Supažindinama su 
Ilona Peteriene. Jos paveiks
lai pasižymi spalvingumu, gy
vumu, savotišku paprastumu, 

švelnumu, ramybe. Vyrauja 
gamtos vaizdai.

Video žurnalas “Lietuviai” 
baigiamas taip:

“Būsimų video žurnalo ‘Lie
tuviai’ apimtis ir turinys 
priklausys ir nuo jūsų, mieli 
žiūrovai, klausytojai. Laukiam 
atsiliepiant. Leidėjams svar
bu žinoti jūsų nuomonę apie 
tai, ką matėte, girdėjote. 
Laukiame pasiūlymų, pageida
vimų.

Jau turime pasižadėjusių 
bendradarbiauti keliose lie
tuvių gyvenvietėse. Ieškome 
naujų bendradarbių. Prašome 
atsiųsti video juostų iš lie
tuviškos veiklos jūsų aplin
koje su leidimu panaudoti vi
deo žurnale ‘Lietuviai’ redak
cijos nuožiūra. Juo daugiau 
talkos, juo geriau.

Be prenumeratos ar parei
kalavimo jokia periodika, 
ypač kultūrinė, negali išsilai
kyti. Užsisakykite video žur
nalą ‘Lietuviai’. Šio nr. 1 ir ki
tų mūsų video juostų prenume
ratos ar mokesčio šiuo metu 
dar neskelbiame, nes nežino
me, kiek kopijų reikės paga
minti. ‘Lietuviai’ video žurna
las numato likti grynai kultū
riniu leidiniu. Pasirodys kas 
keli mėnesiai, gal dažniau”.

Dabartiniai vadovai
Vaizdinio-garsinio, spalvo

to žurnalo “Lietuviai” dabarti
nę vadovybę sudaro: Vytautas 
Petrulis, Paulius Jasiukonis, 
Almis Kuolas, Amandas Ra
gauskas. Nori sudaryti nepel
no (Non profit) organizaciją. 
Bendradarbių jau turi Los 
Angeles, Niujorke, Toronte, 
Čikagoje, San Franciske.

Talkininkų, bendradarbių 
numatoma rasti Lietuvoje, 
Vokietijoje, Australijoje, Ar
gentinoje ir kitose valstybė
se. Numato “Lietuviai” garsi
nės vaizdajuostės paruošti ne 
tiktai lietuvių, bet ir anglų, 
gal ir kuria kita kalba, atitin
kamai suredagavus, išvertus. 
Ambasados prašo duomenų 
apie Lietuvą, lietuvius ne tik
tai Lietuvoje, bet ir užsienio 
valstybėse. Jei pavyktų užsie
niečius supažindinti su lietu
vių tautos veikla užsienio lie
tuviuose, mūsų tautos poten
cialas žymiai padidėtų. Naudo
jama “Copyright” teisė, kad ne
būtų savivaliavimų.

Pasaulyje vartojamos skir
tingos video sistemos - VHS, 
NTSC, PAL, SECAM. “Lietu
viai” žurnalo vadovai gali pri
taikyti vaizdajuostes įvairiom 
sistemom. Visais reikalais ra
šyti: “Lietuviai”, 817 - 2nd 
Street, No. 105, Santa Monica, 
CA 90403, USA. Telefonas 1- 
310-587-0711. Nr. 1 ekrane bė
ga apie 145 minutes. Sekantieji 
numatyti trumpesni.

Dabartiniai video žurnalo 
“Lietuviai” vadovai: režisūra - 
Vytautas Petrulis; redakcija - 
Paulius Jasiukonis, Jolanta 
Borisaitė, Vytautas Petrulis; 
scenarijus - Vytautas Petru
lis, Antonija Petrulienė; mu
zikos vedėjas - Viktoras Ra
lis; grafika - Paulius Jasiuko
nis; įkalbėtojai (diktoriai) - Si
gutė Mikutaitytė, Almis Kuo
las, Amandas Ragauskas; ko
respondentė -Jolanta Borisai
tė; programiniai autoriai - 
Bronys Raila, Algirdas Gustai
tis; pokalbininkai - Palmyra 
Damijonaitienė, Veronika Po- 
vilonienė, Ilona Peterienė; 
talkininkai - Julija Šlapelytė, 
Birutė Preslauskienė; video- 
grafai - Rita Dirsytė-Mikala- 
jūnienė, Vytas Pacevičius, Vy
tautas Petrulis, Gėris Penikas, 
Almis Kuolas.

1992 m. gruodžio pradžioje 3 
egz. garsinės vaizdajuostės 
“Lietuviai” nr. 1 buvo pasiųs
tos į Lietuvą. Lauksime, ar ro
dys Lietuvos televizija, ar pa
siųsta tiksliais adresais.

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

REAL ESTATE LTD. REALTOR
Nijolė Baranauskaitė-Bates 

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

. Patarnauja lietuvių kalba
. Nemokamas namų įvertinimas. 

2254 Bloor St.VV., Toronto, Ontario M6S 1N6
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Kaip prisikelti Lietuvai iš griuvėsių? O moralinių griuvėsių turbūt daugiau negu fizinių... Nuotr. D. Meilūno

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mėgdavo keliones
Labai mėgdavo pavažinėti, 

aplankyti bažnyčias. Kiekvie
ną dieną bent 50 kilometrų nu
važiuodavome. Rytą po pamal
dų dažnai klausdavo:“Ar tėve
lis šiandien nebūsi užimtas? 
(Mat jis kiekvieną kunigą va
dindavo tėveliu). Jeigu neužim
tas, tai kur šiandien važiuo
jam?”

Kaišiadorių vyskupijos kuni
gai susidėję nupirko “Moskvi- 
čių”, kad vyskupą pavežiočiau. 
Važiuodamas grožėdavosi baž
nyčiomis, aplinka, gamta, gy
venvietėmis.
Pravažiuojant užeidavo į baž
nyčią, trumpai pasimelsdavo, 
grožėdavosi bažnyčios vidumi, 
kreipdavo dėmesį į švarą, tvar
kingumą. Kartais pastebėjęs 
bažnyčioje kokią netvarką, at
sargiai, gražiai primindavo kle
bonui.

Didžiojoje savaitėje lankyda
vo Kristaus karstus. Pavyz
džiui, Didįjį ketvirtadienį pir
ma kelionė buvo tokia: po pus
ryčių išvažiavome iš Birštono 
ir aplankėme Pūiiiį; Alytų, 
Nemunaitį, Merkinę, Perloją, 
Bobriškį, Daugus, Pivašiūnus, 
Butrimonis, Jiezną, Nemaniū- 
nus ir grįžome į Birštoną. Didį
jį penktadienį aplankėme Jiez
ną, Stakliškes, Kalvius, Kruo
nį, Kaišiadoris, Žiežmarius, 
Žaslius ir grįžome pro Žiežma
rius, Kruonį, Jiezną. Didįjį 
šeštadienį — Alovę, Daugus, 
Dusmenis, Onuškį, Aukštadva
rį, Semeliškes, Užuguostį ir 
pro Stakliškes, Jiezną grįžome 
atgal.

Dažnai aplankydavo vys
kupas Jiezną. Mat tuomet buvo 
remontuojama Jiezno bažny
čia. Vyskupas pasižiūrėdavo, 
kaip einasi darbai, pasikalbė
davo su klebonu kun. M. Bal
niu. Kai kurie klebonai, pa
vyzdžiui, Kalvių klebonas kan. 
J. Jaruševičius už nepraneši- 
mą, kad aplankysime, bardavo 
mus. Taigi, kai kuriems klebo
nams, ypač kan. J. Jaruševičiui, 
telegrama pranešdavau.kad 
pro šalį važiuosime. Kan. J. Ja
ruševičius būtinai užsivesdavo 
mus į kambarį ir duodavo už
kąsti. Bobriškio klebonas kun. 
B. Bulika taip pat pakviesdavo 
į kambarį ir pavaišindavo.

Vyskupas nebijojo prastų ke
lių, mėgo greit važiuoti. Auto
mobilyje turėdavo pakabinęs 
Kristoforą. Vieną kartą žiemą 
važiuojant pasitaikė lijundra, 
kelias pasidarė slidus. Važia
vome į Aluntą, vyskupo tėviš
kę. Ukmergėje automobilis pa
slydo ir atrodė, kad užkabins 
šalikelėje esantį cementinį 
stulpelį. Aš vairuodamas net 
išsigandau, o vyskupas nė kiek. 
Klausiu Ekscelenciją, ar neiš
sigando, o jis parodė man Kris
toforą ir pasakė:

— O ko jis čia sėdi, jei ne tam, 
kad mes saugiai važiuotume?

Vyskupas juokaudamas saky
davo: “Gazuok, nebijok, pakra- 

I

tys, tai bus sveikiau, geresnė 
bus kraujo cirkuliacija”

Lankytojai
Labai mėgdavo vyskupas sve

čius. Sakydavo — svečias į na
mus, tai Kristus į namus. Sve
čius vaišindavo, duodavo po 
truputį vyno.

Šv. Mišias atnašaudavo labai 
lėtai ir pamaldžiai, gražiai, 
aiškiai ištardamas žodžius. Iš
pažinties eidavo kiekvieną sa
vaitę ir labai jai ruošdavosi. 
Konfesarijus pagal galimybes 
turėdavo pastovius. Kad neuž
mirštų, vyskupas kai ką užsira
šydavo.

Dažnai vyskupą aplankydavo 
tiek savos vyskupijos, tiek ir ki
tų vyskupijų kunigai. Kai kada 
atvykdavo valdytojas kan. J. 
Stankevičius. Jie pasikalbėda
vo asmeniškai. Kartą vyskupas 
T. Matulionis priminė kan. J. 
Stankevičiui, kad teikiant Sut
virtinimą Kaišiadorių vyskupi
jos ribose nedėvėtų mitros. 
Kan. J. Stankevičius, gal kiek 
užsigavęs, pasakė:

— Jeigu Ekscelencija raudo
name siūle įžiūrite kažką, tai 
jau senatvės požymis.

Kitą kartą buvo atvažiavęs 
kan. J. Stankevičius su kun. P. 
Bakšiu. Jie ilgai su vyskupu 
kalbėjosi. Paskui per pietus 
kun. P. Bakšys ir sako:

— Ekscelencija, nesirūpinki
te niekuo, tik laiminkite kaip 
Mozė nuo kalno, o mes valdy- 
sim, reikalus tv^rkysim.

Aplankydavo vyskupą ir prel. 
J. Labukas, bet labai atsargiai, 
lyg slėpdamasis, kad kas jo ne
pamatytų. Su vyskupu taip pat 
slaptai kalbėdavosi. Vieną kar
tą prelatui Labukui išėjus, vys
kupas T. Matulionis pasakė:

— Dieve apsaugok, kad tik 
prelatas Labukas netaptų vys
kupu!

Vyskupas K. Paltarokas ir 
vyskupas J. Steponavičius at
vykdavo uniformuoti, su viso
mis insignijomis, viešai, nesi
slapstydami.

Religinių kultų įgaliotinis 
Pušinis atvykdavo su Saugumo 
valdininkais, korespondentais, 
kartais ir su magnetofonu. Vie
ni kalbindavo, o kitas, nuoša
liau pasidėjęs magnetofoną, 
užrašinėdavo. Kartą prašė vys
kupą atsakyti į klausimus. Jie 
norėjo, kad vyskupas ką nors 
įkalbėtų transliavimui per ra
ją užsienio lietuviams, pavyz
džiui, kad bute turi koplyčią ir 
laiko pamaldas, kad jis čia ge
rai, laisvai ir savarankiškai gy
vena. Bet vyskupas visuomet 
kalbėdavo labai atsargiai.

Nauji kanauninkai
Sustiprėjęs vyskupas T. Ma

tulionis pradėjo rūpintis nau
jų kanauninkų paskyrimu. 1956 
m. gegužės mėnesį kapitula, 
pirmininkaujant prel. Labu
kui, įteikė vyskupui kandidatų 
į kanauninkus sąrašą. Vysku
pas T. Matulionis, peržiūrėjęs, 
apsvarstęs, iš minėto sąrašo 
1956 m. liepos mėn. 16 dieną 
paskyrė kapitulos kanaunin
kais šiuos kunigus: Joną Dze- 
kunską, Juozapą Meidų; garbės 
kanauninkais — Juozapą Jaru
ševičių, Joną Jonį, Petrą Las- 
kauską, Kazimierą Liesevičių, 
Joną Mintaučkį, Joną Pilką, Jo
ną Vaišnorą.

1956 m. liepos 19 d. vysku
pas T. Matulionis pats dar pa
pildė kanauninkų sąrašą, pa
skirdamas garbės kanauninku 
kun. Vincentą Sladkevičių ir 
pasakė norįs, kad šis raštas 
būtų įteiktas V. Sladkevičiui 
jo vardo dienoje. Nuvykęs į 

Kauno kunigų seminariją, kur 
kun. V. Sladkevičius dirbo dės
tytoju, tą dieną ir įteikiau 
jam raštą. Kitiems visiems mi
nėtiems kanauninkams buvo 
parašyti raštai ant vysk. T. 
Matulionio blankų. Juos įtei
kė pats vyskupas asmeniškai.

Dėl kun. J. Meidaus vyskupas 
turėjo abejojimų, kažkas apie 
jį neigiamai atsiliepė, ir vie
toj Meidaus į kapitulos kanau
ninkus planavo ką nors kitą. 
Vyskupas ilgai buvo lageriuo
se, nuo vyskupijos buvo ati
trūkęs, nelabai pažino kuni
gus. Todėl kartais neaišku
muose klausdavo mano ir kitų 
kunigų nuomonės. Į kapitu
los kanauninkus rekomenda
vau kun. J. Andrikonį. Vysku
pas T. Matulionis vėliau ir pa
skyrė kun. J. Andrikonį kapi
tulos kanauninku. Dėl kun. 
Meidaus irgi pakeitė savo nuo
monę. Vėliau kanauninkais 
dar buvo paskirti šie kuni
gai: kapitulos kanauninku — 
Stanislovas Kiškis, garbės ka
nauninkais — Povilas Bakšys, 
Romualdas Stundžia, Česlovas 
Krivaitis ir Kazimieras Mik- 
nevičius.

Kun, Č. Krivaitį skirti ka
nauninku rekomendavo vysku
pui kun. J. Stakauskas. Vys
kupui kilo abejonių dėl kan. 
Č. Krivaičio ir yra nuomonių, 
kad šį kanauninkatą vyskupas 
atšaukęs, vėliau grąžinęs.

Priešmirtinė krata
Prieš mirtį penktadienį (vys

kupas mirė pirmadienį) pas 
vyskupą T. Matulionį buvo da
roma krata. Kratai vadovavo 
Vilniaus Saugumo darbuotojas 
Narvidas, dalyvavo dar vienas 
Vilniaus saugumietis (pavar
dės nežinau). Kratos metu 
kviestiniais buvo vietos milici
ninkas, vyskupo šeimininkė A. 
Misiūnaitė ir tuomet buvusi 
pas Misiūnaitę viešnia iš Kai
šiadorių Baranauskaitė Viktu
tė.

A. Misiūnaitė pasakojo, kad 
kratos metu vyskupas turėjo du 
parašytus laiškus. Vienas jų 
adresuotas kun. Vabalui, o ki
tas į Ameriką. Saugumietis 
Narvidas abu laiškus atklijavo 
ir balsiai perskaitė. Viename, 
adresuotame kun. Vabalui, 
vyskupas rašo bardamas jį, 
kam jis vadina vyskupą kardi
nolu. Į Ameriką sunčiamame 
laiške dėkoja už siuntinį.

Kratos metu vyskupas sėdėjo 
fotelyje ir jautėsi silpnai. Bai
gus kratą, saugumietis Narvi
das paėmė kai kuriuos vyskupo 
raštus.

Kitą dieną — šeštadienį vys
kupas padavė A. Misiūnaitei 
tuos du laiškus išnešti į paštą 
ir daugiau jokių laiškų nerašė, 
nes silpnai jautėsi. Nuo kratos 
ligi vyskupo mirties dienos nie
kas iš pašalinių nebuvo užėję.

Ramiai iškeliavo
Pirmadienio rytą, apie pusę 

septynių, A. Misiūnaitė, atida
rydama iš lauko pusės langi
nes, pamatė, kad vyskupo kam
bariuose tamsu. Greit įbėgusi 
į kambarį, ji rado vyskupą sė
dintį ant lovos krašto su nakti
niais baltiniais. Jis lyg dejuo
damas pasakė, kad blogai jau
čiasi. Tada A. Misiūnaitė greit 
nubėgo pas kleboną kan. Mise
vičių, pasakė, kad vyskupas 
silpnas, paskui pas gydytoją.

Klebonas tuoj pat atėjo pas 
vyskupą. Pastarasis prieš ke
lias dienas jau buvo kan. Mise
vičiaus aprūpintas paskuti
niaisiais ligonių sakramentais.

Atėjęs gydytojas suleido 
vaistus ir atliko kitas gydymo 
procedūras. Gydytojas išeida
mas liepė budėti, nes vyskupas 
esąs visai silpnas.

Netrukus vyskupui pasidarė 
šiek tiek geriau. Jis pasakė 
klebonui, kad brevijorius dar 
nekalbėtas. Tada klebonas lė
tai skaitė brevijorių, o vysku
pas kartojo.

Vyskupui pasidarė vėl blo
giau. Per kaktą nutįso balta 
dėmė—juosta, ir vyskupas pra
dėjo silpnėti. Atėjo kun. Pranc- 
kietis (aklas), jo šeimininkė, 
kun. Misevičiaus sesuo, bažny
čios zakristijonas ir kiti kaimy
nai. Prie vyskupo visą laiką bu
vo jo šeimininkė A. Misiūnaitė. 
Kan. Misevičiui vadovaujant, 
visi meldėsi, degindami grab
nyčios žvakę. Baigus kalbėti 
maldas, vyskupas giliai atsidu
so ir lengvai mirė — 1962 m. 
rugpjūčio 20 d., 14 valandą.

. II
Būdamas stipresnis, sveikes

nis, vyskupas T. Matulionis ra
šydavo daug kam laiškus čia 
vietoje ir į užsienį. Į kiekvieną 
pasveikinimą laiškučiu padė
kodavo.

Vieną kartą marijonas kun. 
Dambrauskas (vardo nežinau), 
būdamas pas vyskupą užsimi
nė, ar vyskupas nėra numatęs 
ką nors į savo vietą įpėdiniu. 
Vyskupas sakėsi galvojąs apie 
tai ir žadėjęs netrukus parašy
ti laišką Šv. Tėvui, nurodyti 
kandidatus.

Vyskupas T. Matulionis susi
domėjo kun. V. Sladkevičiumi, 
klausinėjo apie jį aukštos dva

Š. m. sausio 6 d. Toronte oficialiai atidaryta nauja siuntinių persiuntimo 
ir kitų paslaugų lietuviška įstaiga “Gintaras Express”. Nuotraukoje - 
įstaigos vadovai GINTARAS ir ASTA SLIŽAUSKAI atidarymo dieną (

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:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ..............................................$6.00
arba 1 kg.......................................................$1 .OO
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ...............................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 10 dienų. 
Siuntinių pristatymas į namus, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ...................... $1 2.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

pristatymu į namus ............... 4%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
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. 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 v.r. - 7 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

GINTARAS

EXPRESS

sininkijos ir kunigų nuomonės. 
Kiek žinau, klausė prel. Kurai
tį, kuris labai gerai atsiliepė, 
išgyrė visais atžvilgiais; klau
sė prel. J. Labuką, kan. J. Stan
kevičių ir kitus kunigus. Teira
vosi ir klierikų atsiliepimų. Ir 
visi apie kun. V. Sladkevičių at
siliepė labai gerai.

Kandidatai į vyskupus
Apie 1956 m. vyskupas T. Ma

tulionis, norėdamas sau turėti 
pagalbininką ir įpėdinį, para
šė Vatikanui — Šv. Tėvui raštą, 
nurodydamas tris kandidatus. 
Pirmuoju siūlė kun. V. Sladke
vičių, antruoju — kan. S. Kiškį, 
trečiuoju — prel. B. Sužiedėlį.

Tą raštą suderinimui su val
džia nuvežė religinių kultų įga
liotiniui B. Pušiniui. Vysk. T. 
Matulionį nuvežiau savo auto
mobiliu ir abu buvome pas įga
liotinį. B. Pušinis priėmė tą 
raštą ir ilgokai tuo reikalu kal
bėjosi su vyskupu. Įgaliotinis 
neprieštaravo, žadėjo apsvars
tyti raštą ir artimiausiu laiku 
persiųsti Vatikanui.

Po kiek laiko vyskupas T. Ma
tulionis rašė laišką į Ameriką, 
rodos, Dėdino pavarde.

Šiame laiške vyskupas nuro
dė tris kandidatus į vyskupus 
— tuos pačius, kuriuos įteikė 
B. Pušiniui. To laiško turinio 
pažodžiui neatsimenu, maž
daug buvo toks: iš pradžių pa
sveikino, klausė, kaip gyvena, 
paskui pradėjo rašyti naujie
nas iš mūsų krašto, lyg apie sa
vo pažįstamus. (Bus daugiau)

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime



Prelatas dr. JUOZAS PRUNSKIS, peržengęs 85-rių metų amžiaus slenkstį 
Nuotr. J. Tamulaičio

Žvilgsnis į prelatą daktarą JUOZĄ PRUNSKf, peržengusį 85-rių metų slenkstį

Maironis tebėra gyvas
Jo vardas vis iškyla ypač tautos kančių bei kovų dienomis. 
1992 m. lapkričio 2 d. suėjo 130 metų nuo jo gimimo. Čia apie 
jį pasakoja artima giminaitė DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ, 

gyvenanti JAV-bėse

Jei ne dėdė Maironis, būtu
me likę bemoksliai, nes tėviš
kė Bernotai per karą bu
vo sudeginta. Reikėjo kurtis 
tėvams iš naujo. Dėdė Mairo
nis padėjo mums planuoti gy
venimą, kurti ateitį, bręsti 
žmonėmis. Gal ne sykį jam per
šėdavo širdis, kad jo globoti
niai ne tokiais keliais eina, 
ne tokie, kaip jis norėtų, 
kaip jis iš mūsų tikėjosi, ta
čiau per daug nusivilti netu
rėjo priežasties.

Maironis buvo mūsų mamu
tę, jauniausią savo seserį Ko
tryną, nuoširdžiai mylintis 
brolis, padėjęs visiems mums 
— septyniems jos vaikams ir 
ypač man jauniausiajai pa
grandukui, siekti mokslo. Lei
do naudotis tuščiais savo na
mų kampeliais, kartais gal ir 
turėdamas kęsti mūsų jaunat
viškas išdaigas.:.

Dėdės namuose, jo globoje, 
gyvenau nuo 1923 m. su seseri
mi Tekle, broliu Stasiu. Be 
mūsų, tada dar gyveno Helė 
Bitytė, tolima giminaitė, ir 
šeimos pažįstama Koste Ru- 
daitytė, kaip matote, beveik 
visas bendrabutis. Visi mes 
norėjome mokytis ir veržėmės 
į šviesą. Bet... kas vaiku bū
damas ar jaunas, nesubrendęs 
nepasiduoda tinginiui, išdy
kavimui, kad ir nenorėdamas, 
apleidžia kartais savo parei
gas arba į jas žiūri pro pirš
tus? Taip . . . jei mano pažy
miai gimnazijoje nusmukdavo 
iki 3, o, neduok Dieve, dar 
žemiau (iš matematikos), tai 
dėdės akiniai nusmukdavo ant 
nosies galo ir galva imdavo 
judėti... Tada jis pasakyda
vo trumpai ir drūtai: “Na, ši
taip, vaikeli, tai jau negražu. 
Gėda .. . Kad taip daugiau ne
būtų ...”

O kai vieną kartą, dvejetuką 
iš matematikos gavus, pasiry
žau ištrinti ir, persistengus 
spaudžiant, skylė dienyne at
sirado, kai beveik ant kelių, 
drebėdama nušliaužiau į dė
dės rašomąjį kambarį, jis ap
žiūrėjo dienyno lapą iš abiejų 
pusių, atsiduso ir tepasakė: 
“Tai vėl buvo dvejetas ... Pa
bėgo ... Žiūrėk, kad taip dau
giau nedarytum. Jei suklydai, 
nusikaltai, turėk ir drąsos pri
sipažinti”.

Niekad dėdė Maironis nėra 
piktai mane baręs. Daugiau 
skaudino, gėlė jo tylėjimas, 
kai kartu valgydavom vakarie
nę. Tik dabar, subrendusio 
žmogaus akimis ir širdimi 
žvelgdama, svarstydama, — 
suprantu, kokie skaudūs iš
gyvenimai jį slėgė tais keliais 
metais, man, nerūpestingai 
gimnazistei pas jį begyvenant.

SAMOGITIA'^ Knygų rišykla L 
Wjjf' “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Maironis jau anais laikais 
piktinosi Vakarų Europos abe
jingumu Lietuvai prisikeliant. 
Jisai skaudžiai išgyventų šian
dieninius Lietuvos vaikų nesu
tarimus, moralės smukimą, 
vienybės stoką, kad lietuvis 
lietuviui tapo vilku, kad maža 
idealizmo, darbo meilės, kad 
ištiesiama ne atvira, pagalbi, 
mylinti ranka, o sugniaužtas 
kumštis.

Pirmosios Lietuvos nepri
klausomybės metu Maironis 
buvo kaip pavasario neuž
tvenkiama upė, kuri išneša 
žiemos ledus ir nešvarumus, 
o vasarą bėga gyva srove ir 
gaivina. Jis tada buvo susirū
pinęs, kad nesutarfmai savo’ 
tarpe gali pakenkti bendram 
Lietuvos reikalui. Maironiui 
rūpėjo prikelti Lietuvą iš mie
go, atgaivinti, atstatyti ją į jai 
priklausančią vietą. Tai jis 
darė su spindinčia meile, tikru 
jausmu, mylinčia ir kenčian
čia širdimi. Kaip turintis tei
sę tėvas ir pabara, ir pamoko. 
“Jaunojoj Lietuvoj” eiliavo:
Betgi nelaimei —jaunoji karta 
tik peikti ir griauti temoka. 
Manijos siekių naujų apimta, 
o mokslo ir meilės jai stoka ...

“Mūsų varguose” rašė:
Ne svajotojų silpnų suvargusi 

Tėvynė laukia,
kuriuos naudos asmeniškos 

viltis
į kitą rojų traukia.
Ir ne ištižėliai silpni ištvers... 
Tik vyrai milžinų drausmės 
ir geležinės ištvermės 
vargingą išganys Tėvynę ...

Maironio kūryboje lietuvis 
ras savo išgyvenimų atitikme
nis, savo jausmų, kaip ir psal
mėse, išsakymus. Ir sausio 13 
dieną žuvusiųjų motinos gal 
prisiminė Maironio eiles:
Oi neverk motušėle, 
kad jaunas sūnus eis ginti 

brangiosios Tėvynės, 
kad pavirtęs, kaip ąžuolas 

girių puikus,
lauks teismo dienos paskutinės, 
taip nelaužyk sau rankų, kaip

beržo šakas
kad laužo užrūstintas vėjas. 
Tau dar liko sūnų ...

Maironio eilėse kalba šir
dis. Jis buvo giliai religingas. 
Visur — ir kasdienybėje ir vi
suose reikaluose įžvelgė Dievo 
Apvaizdos veikimą. Jo žo
džiais: . Tikyba šventa ...
Jog žemė nebus be Dangaus”.

Maironis liko ištikimas sau 
ir Lietuvai. Giliai tikėjo mal
dos galia. Šaukė visus tautinės 
ir asmeninės kančios laikais 
“prie galingos maldos”:
Kad širdį tau skausmas kaip 

peiliais suspaus,
kad žmonės pabėgs ir tavęs 

neužstos,
Pakelk tada širdį nuo žemės 

aukščiau,
O bus tau be žodžių kentėti 

lengviau.
Ei, bėk prie galingos maldos: 
Ramiau tau krūtinė vaitos!

Šis straipsnis paruoštas Lietuvoje 
išeinančiam žurnalui “Naujasis 
židinys-Aidai” ir jam pasiųstas te
lefaksu. Pagerbdami sukaktuvinin
kų - dosnų “Tėviškės žiburių” rė
mėjų, spausdiname tų straipsnį ir 
“TŽ”. RED.

Lietuvių tautos raštijoje ir 
gyvenime iškilo dinamiška 
Juozo Prunskio figūra, pasi
reiškusi plačiu mastu savo raš
tais ir veikla. Mūsų spaudos gy
venime iki šiol buvo nemažai 
kunigų, dirbusių toje srityje, 
bet J. Prunskis tarp jų visų iš
kyla savitu veidu.

Ilgą savo gyvenimo kelią jis 
pradėjo Žvilbučių kaime, Ute
nos apskrityje 1907.XII.22. Bai
gęs Utenos “Saulės” progimna
ziją ir Rokiškio gimnaziją, po
rą metų darbavosi Dūlių pra
džios mokykloje.

Praktiškai pažinęs mokytojo 
darbą, ryžosi kunigystei. Bai
gęs filosofines ir teologines 
studijas Kauno kunigų semina
rijoje ir Vytauto D. universi
teto Teologijos-filosofijos fa
kultete, 1932 m. įšventintas 
kunigu.

Jau esant kunigų seminari
joje jam rūpėjo platesni veik
los horizontai. Dėl to gilino 
savo studijas kanonų ir civi
linės teisės srityje. Išlaikęs 
egzaminus ir parašęs atitinka
mus darbus, gavo kanonų tei
sės licenciato laipsnį 1935 m. 
Kaune. Po dešimtmečio, t.y. 
1945 m., gavo minėtos srities 
daktaro laipsnį katalikų uni
versitete Vašingtone, JAV-bė- 
se, kur anglų kalba parašė di
sertaciją apie Lietuvos konkor
datą.

Sielovadoje
Pirmieji kun. J. Prunskio 

veiklos žingsniai, Panevėžio 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
sprendimu, buvo nukreipti į 
praktinę sielovadą, būtent į 
Kupiškio parapiją ir tenykštę 
vidurinę mokyklą (1932-1934).

Dinamiškam jaunam kunigui 
ir ten darbuojantis rūpėjo pla
tesni horizontai. 1935 m. per
sikėlęs į Kauną, pradėjo reikš
tis praktinėje sielovadoje pa
mokslais ir straipsniais. Bu
vo pakviestas tvarkyti religinį 
skyrių savaitiniame “Mūsų laik
raštyje”, kurį redagavo rašyto
jas Juozas Grušas.

Šia linkme sielovadinė kun. 
J. Prunskio veikla plėtėsi. Ka
talikų veikimo vadovai, pa
stebėję jauno kunigo plunks
nos gabumus, pakvietė jį spau
dos biuro vedėju. Čia jis už
simojo plačiau — sekė vidaus 
ir užsienio spaudą, darė at
ranką ir plačiai informavo Lie
tuvos visuomenę.

Sielovadinę kun. J. Prunskio 
veiklą Lietuvoje nutraukė so
vietinė okupacija. Pasitraukęs 
1940 m. į Vakarus ir jau 1941 
m. pasiekęs Ameriką, jis tęsė 
sielovadinę veiklą naujose są
lygose. Pastebėjęs religinės 
literatūros stoką išeivijoje, 
jis rašė ne tik straipsnius, bet 
ir knygas. Gyvendamas Lietu
voje ir Amerikoje, jis parašė 
apie 10.000 straipsnių ir apie 
30 knygų, įskaitant jo redaguo
tąsias.

Dauguma tų straipsnių ir 
knygų - religinio turinio. Visa 
ta jo raštija nėra filosofinė, 
gelminė. Autorius joje nesie
kia probleminių sprendimų, 
rašo lengvu stiliumi aktua
liais klausimais, įsiklausyda
mas į to meto poreikius. Jis 
tuo būdu pasitarnavo ypač pa
mokslininkams, paskaitinin
kams, surinkęs daugybę isto
rinių ir kitokių gyvenimiškų 
pavyzdžių, ryškinančių mora
lines bei religines tiesas. Iš- 
leisdino ne vieną tokio pobū
džio knygą.

Už visą savo darbą, ypač sie
lovadoje, kun. J. Prunskis susi
laukė hierarchijos įvertinimo 
- buvo pakeltas prelatu.

Spaudoje
Bene plačiausiai kun. J. 

Prunskio talentas išsiskleidė 
spaudoje, ypač periodinėje. Iš 
sielovadinės veiklos, kuri ri
bojosi religiniais bei morali
niais rūpesčiais, jis perėjo į 
pasaulietinę veiklą. Pagrin
dinį žvilgsnį ta linkme jis pa
darė tapdamas dienraščio “XX 
amžius” redaktoriumi Kaune. 
Tai įvyko 1936 m., gana stai
giai susiklosčius to meto ap
linkybėm. Tuometinės Lietu
vos valdžios potvarkiu uždrau
dus dienraščio “Rytas” leidy
bą, būrelis jaunosios kartos 
katalikų veikėjų suplanavo 
naujo pobūdžio dienraštį. Prieš 

tai kun. prof. Stasys Yla, Kazi
mieras Čibiras, buvęs “Šalti
nio” redaktorius, ir šių eilu
čių autorius buvo paruošę pla
ną leisti naują religinio turi
nio mėnraštį. Tą planą jie pa
teikė platesniam katalikų vei
kėjų būreliui susipažinti. Ja
me ir kilo mintis - geriau leis
ti krikščioniškos minties dien
raštį vietoj uždaryto “Ryto”. 
Redaktoriumi buvo pakviestas 
kun. J. Prunskis. Jisai, remia
mas bei talkinamas kolektyvo 
(J. Ambrazevičius, Pr. Dieli- 
ninkaitis, A. Maceina, kun. St. 
Yla, Z. Ivinskis, I. Skrupskelis, 
J. Grinius), išugdė “XX amžių” 
į stiprų, aktualų, populiarų, 
modernų dienraštį, pasiekusį 
plačias lietuvių mases visame 
krašte, ėjusį iki sovietinės oku
pacijos (1940). Kun. J. Pruns
kis iš jo pasitraukė 1939 m., 
įgijęs žurnalistinę patirtį, taip 
reikalingą išeivijoje.

Dėl sovietinės grėsmės kun. 
J. Prunskis pasitraukė 1940 m. 
į Vokietiją. Porą savaičių pa
buvęs Gleisgarbeno pabėgėlių 
stovykloje, gavo leidimą vyk
ti į Berlyną, kur gana greitai 
gavo leidimus persikelti į JAV. 
Ir taip 1941 m. jis atsirado lie
tuvių išeivijos sostinėje Čika
goje.

Ten prasidėjo naujas jo žur
nalistinio darbo tarpsnis. Pra
džioje bendradarbiavo įvai
riuose išeivijos laikraščiuo
se, vadovavo katalikų spaudos 
biurui, o nuo 1948 m. pradėjo 
dirbti dienraščio “Draugas” 
redakcijoje (iki 1972). Turė
damas redaktorinę patirtį, jis 
ir “Draugą” pagyvino, ypač kul
tūrinį jo priedą, padarė pa
trauklų plačiajai visuomenei. 
Aktualiais savo straipsniais, 
kelionių aprašymais jis daug 
prisidėjo prie “Draugo” popu
liarumo. Pasirašinėjo savo pa
varde, kartais J. Žvilbučio ir 
J. Daugailio slapyvardžiais.

Šalia darbo “Draugo” redak
cijoje, kun. J. Prunskis reda
gavo: žurnalistikos skyrių “Lie
tuvių enciklopedijoje”, religi
nį mėnraštį “Laivas”, “The Ma
rian” ir įvairių^, neperiodinius 
leidinius.

Taigi labai gausi kunigo pre
lato dr. J. Prunskio raštija. Ji 
ypač būdinga savo vaižgantiš- 
kumu-pozityviu žvilgsniu. Jo 
straipsniuose gana ryškus dei
mančiukų ieškojimas kitų dar
buose. Jeigu ir sumini neigia
mybes, tai labai retai ir švel
niai. Jo žodis dvelkia orumu. 
Periodinėje spaudoje daug kas 
pasižymi puldinėjimais, ieško
jimu neigiamybių, priekaišta
vimais, vienašališkumu. To nė

Aš — Lietuvos emigrantas
Ne auksą, deimantus — Tave turėjau. 
Tu — mano laimė, laisvė ir kančia. 
Visu gyvenimu susimokėjau, 
Kad kada nors sugrįžčiau čia.

Tu iš New York dangoraižių tokia mažytė — 
Lyg lašas siautulingoje Niagaroj.
Matau Tave sušalusią, sulytą, 
Vis susisupusią į prosenelės skarą.

Atnešiu Tau gležnutį edelveisą
Nuo Telio kalno Rigi Kulm.
Iš ten, kur niekas nepareina, aš pareisiu, 
Atplauksiu debesiu poliariniu dangum.

Iškrisiu ledine snaige Amūro, 
Juoda kasyklų dulke ant pečių. 
Paklydęs tarp akligatvių ir mūrų, 
Parbėgsiu drobės rankšluoščio raštu.

Sugrįšiu iš tamsių miškų Kanados, 
Juose palikęs kojas ir rankas.
Tu — mano išsvajotoji Grenada, 
Saulėta vizija ir pasaka žila.

Dainuosiu Tau egzotiškoj šaly kengūrų, 
Raudosiu raudą tolimų krantų.
Aš Tavo senas, aklas trubadūras 
Iš padavimų, iš milžinkapių šventų.

Pamosiu Tau praėjęs Triumfo arką, 
Ir pasimelsiu prie bazilikos Vatikane. 
Tu man šventa — išniekinta, išbarta — 
Visad, visur suprantanti mane.

Pašoksiu šokį Tau Bolivijos indėnų, 
Užgavęs kanklių stygą širdyje.
Ir tūkstančių minioj aš vienui vienas 
Lietuviškus žodžius paslėpęs savyje.

Aš — emigrantas nuo galvos lig padų. 
Išrautas su šaknim iš gintaro sakų.
Nereikia man noktiurnų, serenadų — 
Ilgiuos lakštingalos už lango ant šakų.

Aš — emigrantas iki juodo karsto.
Lig marmurinės plytos ant širdies. 
Ir kaip dalia manoji beapkarstų — 
Laimingas aš, jei Tu geriau jauties.
Janina Vaitkevičienė,
Šveicarija, 1992

ra prel. J. Prunskio raštijoje. 
Jo spausdintas žodis - konst
ruktyvios tiesos nešėjas.

Būdingas prel. J. Prunskio 
reportažų bruožas - sparta ir 
tiesumas. Dar nepriklausomo
je Lietuvoje prof. M. Biržiška 
sakydavo, kad redaktoriaus 
kun. J. Prunskio reportažais 
bei atpasakotais pokalbiais 
galima pasitikėti (magnetofo
nų dar nebuvo). Esą jis nieko 
neiškraipo. O korespondenci- 
nius reportažus jis paprastai 
rašo salėje, sekdamas rengi
nio programą ir, jai pasibai
gus, neša spaustuvėn. Galbūt 
dėl to jo reportažai būna fo
tografiniai, perduodantys ren
ginio eigą, bet nepateikiantys 
suvestinio įspūdžio.

Netrūko prel. J. Prunskio 
žurnalistinėje veikloje ir verž
lumo bei žvalumo. Tai matyti 
gausiuose jo kelionių raši
niuose. Kaip redaktorius jis 
visur prieidavo, prasiveržda
vo. Pvz., kai N. Chruščiovas 
lankėsi Čikagoje su savo žmo
na, prel. J. Prunskis sugebėjo 
prieiti ir prie jų, įteikti pra
šymą, kad paleistų jo motiną, 
kalinamą Sibire. Tuo būdu jis 
laimėjo laisvę savo motinai. 
Panašūs atvejai ypač buvo 
gausūs įvairiose kelionėse ir 
painiose situacijose.

Būdinga prel. J. Prunskio 
veikloje ir tai, kad jis mokėjo 
jungti kunigystę su žurnalis
tika. Tiek savo išore, tiek vi
dine nuostata jis visur reiškėsi 
ir kaip kunigas, ir kaip spau
dos žmogus. Spauda jam - pla
čioji tautos dirva, kurion ber
ti žmones maitinančius grūdus 
dera ne tik pasauliečiui, bet 
ir kunigui.

Visuomenėje
Nepilnas būtų žvilgsnis į 

prel. J. Prunskio darbus, ne
žvilgterėjus į jo teikiamą pa
ramą krikščioniškajai mūsų 
tautos kultūrai. Kaip savo raš
tuose jis kėlė konstruktyvinę gy
venimo pusę, taip visuomeni
niame gyvenime jis tai darė lė
šomis, kurias per ilgą savo gy
venimą sutaupė. Kultūriniams 
reikalams, ypač spaudai, jau
nimo veiklai, labdarai, fon
dams jisai skyrė gausias premi
jas ir tebeskira, tuo siekdamas 
paskatinti pozityviąją bei krikš
čioniškąją veiklą tiek išeivi
joje, tiek dabartinėje Lietu
voje. Pvz. vien A. Jakšto spaus
tuvės statybai Kaišiadoryse jis 
paaukojo $20,000.

Būki pasveikintas, mielas 
Prelate, garbingoje sukaktyje, 
spindinčioje šviesiais darbais!

Pr. G.
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Stepo Zobarsko (1911-1984), ra

šytojo ir knygų leidėjo, archyvinė 
medžiaga, iš Niujorko išsiųsta 
1992 m. birželio 25 d. keturiomis 
dėžėmis “Caritas” organizacijai 
skirtame konteineryje, rugpjūčio 
3 d. tvarkingai pasiekė Maironio 
literatūros muziejų Kaune. Gautu 
archyvu džiaugiasi muziejaus di
rektorė Aldona Ruseckaitė ir jį 
lankantys kauniečiai.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje 1992 m. spalio 
30 — gruodžio 6 d.d. surengė įdo
mią politinių karikatūrų parodą 
“Plunksna galingesnė už Raudo
nąją armiją”, susietą su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos išsilaisvi
nimu iš sovietinės vergijos 1988- 
91 m. Parodos pavadinimą papildė 
pastaba: “Baltijos valstybės po
litinių karikatūristų akimis”. Šim
tus šmaikščių karikatūrų iš JAV 
bei užsienio laikraščių, žurnalų 
ir kitų šaltinių šiai parodai mu
ziejaus dailės galerijoje sutelkė 
Valentinas Ramonis. Jam pavyko 
gauti net ir kai kurių karikatū
ristų atsiųstų geros kokybės re
produkcijų bei originalių pieši
nių. Parodą aplankė ir Čikagoje 
viešėjęs krašto apsaugos minis- 
teris Audrius Butkevičius, šioms 
pareigoms pasilikęs ir Algirdo 
Brazausko sudarytoj dabartinėj 
vyriausybėj.

Kanadoje mirusi dail. Anasta
zija Tamošaitienė pirmųjų mir
ties metinių proga buvo prisimin
ta ir pagerbta Niujorke 1992 m. 
spalio 24 d. Jos atminimui skirtą 
vakarą Kultūros židinyje Bruk- 
lyne surengė Lietuvių tautodai
lės Niujorko skyrius, vadovauja
mas Lilės Milukienės. Šis rengi
nys taipgi buvo ir velionei skirtos 
monografijos sutiktuvės. Tad su 
dail. A. Tamošaitienės gyvenimu 
ir kūryba dalyvius supažindino 
iš Montrealio atvykęs literatū
ros kritikas Vytautas Aleksand
ras Jonynas, jos monografijai 
parašęs platų įvadą. Jis kalbėjo 
ir apie abiejų dailininkų Tamo
šaičių — Anastazijos ir Antano 
bendrus leidinius, tautodailės 
reikalams įsigytą sodybą Ontario 
provincijoje prie Kingstono, kur 
dažnai lankydavosi išeivijos lie
tuvių jaunimas. Tai liudijo paro
dytos vaizdajuostės, įamžinusios 
ne tik šeimininkų kūrybinę veik
lą, bet ir jaunimo laužą, tauti
nius šokius. Viena vaizdajuostė 
buvo įkalbėta angliškai. Mat ją 
rodė Londono televizija, kai 1981 
m. princesei Dianai buvo dovano
ti dail. A. Tamošaitienės išausti 
tautiniai lietuvių drabužiai. į 
dail. A. Tamošaitienės pagerbtu- 
ves buvo įjungti ir kai kurie pa
siskolinti kūriniai, keliolika Vy
tauto Maželio nuotraukų, atspin
dinčių Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių gyvenimą, kūrybinį dar
bą.

Filatelistą draugija “Lietu
va”, Čikagoje veikianti nuo 1946 
m., kas antri metai surengia tra
dicine tapusią pašto ženklų ir nu
mizmatikos parodą. Dvidešimt 
ketvirtoji paroda “LITHPEX 
XXIV” 1992 m. spalio 23-25 d.d. 
įvyko žemutinėje Jaunimo cent
ro salėje. Parodai buvo sutelkta 
apie 120 rėmų pašto ženklų, tal
pinančių po šešis standartinius 
lapus. Paroda buvo suskirstyta 
į keturias grupes, apimančias 
Lietuvą, teminius ženklus, nu
mizmatiką ir specialius rodinius. 
Ją atidarė Lietuvos garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Parodon įsijungė išeivijos ir 
Lietuvos filatelistai su keliais 
kitataučiais. Vertintojų komisi
ja dvi didžiąsias premijas paskyrė 
amerikiečiui F. W. Baumgartne- 
riui ir V. S. Lukoševičiui. Jiems 
premijas laimėjo pašto ženklai. 
F. G. Baumgartner buvo išstatęs 
keturiolika rėmų užėmusį rinkinį 
“Lietuvos okupacijos”. Rinkinys, 
pradėtas carinės Rusijos okupa
ciniais ženklais, apėmė vokiečių 
okupaciją I D. karo metais, Klai
pėdos krašto okupaciją 1920-23 
m., vokiečių vėl okupuotą Lie
tuvą II D. kare, Lenkijos okupuo
tą Vilniaus kraštą 1920-39 m. V. 
S. Lukoševičiaus rinkinys, užėmęs 
20 rėmų, buvo skirtas nuo 1918 m. 
iki dabartinių laikų Lietuvos te
ritorijoje vartotiems pašto vokams 
ir ženklams. Auksinę premiją nu- 
mizmatikui Jonui Augustiniui lai
mėjo kasmet gausėjantis lietuviš
kų pinigų ir medalių rinkinys. Gar
bės auksinės premijos susilaukė 
ir Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, parodai pateikęs dalį do
kumentų iš Stepo Dariaus archyvo 
dėžės. Premijomis buvo įvertintos 
ir kai kurių kitų parodos dalyvių 
pastangos. Filatelistų “Lietuvos” 
draugijai vadovauja jaunesniajai 
kartai atstovaujantis inž. Jonas 
Variakojis.

Suomijos nepriklausomybės 
šventei skirtą parodą Meninin
kų rūmuose Vilniuje surengė du 
grafikai — lietuvaitė G. Didelytė 
ir suomis H. Palasma. Dail. G. Di
delytė parodai sutelkė naujausius 
savo grafikos kūrinius, knygų ilius
tratorius dail. H. Palasma — joms 
sukurtus knygženklius.

Naują savo grupę “Vienas” 
Vilniuje sudarė vienuolika dai
lininkų — A. Skliutauskaitė, R. 
Katiliūtė, K. Zimblytė, D. Kasčiū
naitė, D. Jonkaitytė, V. Jurkūnas, 
A. Puipa, V. Jankūnas, A. Pakal- 
ka, A. Giedrimas ir A. Dzikaras. 
Pirmąją savo darbų parodą jie su
rengė “Arkos” galerijoje, kiekvie
nas išstatęs po vieną tapybos ar 
grafikos kūrinį. Pasirinktu “Vie
no” pavadinimu grupės nariai nori 
pabrėžti individualybę.

Vysk. Antanas Baranauskas, 
“Anykščių šilelio” autorius, mi
rė 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuo
se. Jo devyniasdešimtosios mirties 
metinės paminėtos Anykščių III- 
joje vidurinėje mokykloje, nese
niai pavadintoje Vysk. A. Bara
nausko vardu. Jo gyvenimui ir kū
rybai skirtoje konferencijoje pra
nešimus skaitė Šiaulių pedagogi
nio instituto docentas Skirman
tas Valentas, Vilniaus universi
teto dėstytoja Regina Kaženiaus- 
kienė, studentės Karia Gruodytė 
ir Dainora Pociūtė. Koplyčioje 
buvo surengtas iškilmingas minė
jimas ir koncertas, kuriame da
lyvavo aktoriai Virginija Kochans- 
kytė, Mindaugas Capas ir Ramū
nas Abukevičius, Anykščių Šv. 
Mato šventovės jaunimo choras, 
Anykščių etnografinis ansamb
lis, vokalinė trijulė — Jonė Mar- 
ciukienė, Sofija Pakalnienė, Emi
lija Petrokienė. Anykštėnų atsto
vai lankėsi Punske ir Seinuose. 
Punsko lietuvių gimnazijoje jie 
surengė vysk. A. Baranausko mir
ties metinių minėjimą ir koncer
tą, o Seinų katedroje, kur jis yra 
palaidotas, dalyvavo Mišiose.

Poetą Vytautą Mačernį (1921- 
1944), savo žemės sūnų, specia
liame pokalbyje prisiminė Vil
niaus žemaičių kultūros draugi
ja. Pokalbis įvyko prie dail. P. 
Germano sukurto velionies V. 
Mačernio portreto. Literatūros 
kritikė V. Daujotytė priminė jo 
sąsajas su Žemaitijos žeme, at
nešusią žmogaus būties apmąsty
mus. Vilniaus technikos institu
to dėstytojai J. Strėbalius ir R. 
Kalinauskas, istorikas E. Alek
sandravičius kalbėjo apie V. Ma
černio apdainuotas bendražmogiš- 
kas vertybes ir gyvenimo prasmę. 
Susitikimų su V. Mačerniu atsi
minimais dalijosi etnografas V. 
Milius. Kalbininkas A. Girdenis 
pokalbio dalyviams skaitė V. Ma
černio amžininkų atsiminimus 
apie jį ir jo gimtąjį Šemelės 
kaimą dabartiniame Plungės ra
jone, kur dabar yra priglausti 
velionies poeto palaikai. Pokal
byje prisimintas skaudus Mačer
nių šeimos likimas, palietęs dau
gelį jos narių. Birutė Jūronytė 
“Tiesos” skaitytojams pasakojo: 
“Tragiškai žuvo senelis, jautis 
subadė tėvą. Du jo brolius par
tizanus nušovė stribai, vienas žu
vo, nukritęs nuo linų prikrauto 
vežimo, kitas prigėrė besimaudy
damas. Motina daugelį metų išbu
vo Sibire. Na, o patį, vos 23 me
tų sulaukusį poetą, 1944 m. ru
denį mirtinai sužeidė greta spro
gęs sviedinys ...”

Lietuvos teatro pradžia yra 
laikomas Vilniaus jėzuitų kolegi
jos, vėliau tapusios Vilniaus uni
versitetu, Didžiajame kieme 1570 
m. suvaidintas italo S. Tučio vei
kalas “Hercules”. Jam buvo skirta 
mėgėjiškų teatrų šventė “Her- 
cules-92”, surengta dabartinio Vil
niaus universiteto kiemo teatre 
1992 m. lapkričio 15 d. Mėgėjiškų 
teatrų šventei A. Lenkausko reži
suotą Vydūno komediją “Numa
nė” paruošė Mažeikių naftos per
dirbimo įmonės kultūros namų 
teatralų grupė. Mažasis Kel
mės teatras, vadovaujamas rež. 
A. Armono, žiūrovus linksmino 
kaukių komedija, jai panaudojęs 
Žemaitės “Tris mylimas”. Vil
niaus universiteto kiemo teatras 
šventėn įsijungė M. Misiūnaitės 
režisuota nerimstančio prancūzų 
poeto Francois Villon (1431-1463) 
gyvenimo ir kūrybos tragikomiš
ka fantazija “Juokis, Francois”. 
Šventę jautriais sveikinimo žo
džiais ir linkėjimais pradėjo Lie
tuvos dramos teatro veteranė Kazi
miera Kymantaitė. Baigminį žodį 
apie mėgėjiškų teatrų jėgą, ku
rią simbolizuoja Herkulis, tarė 
Lietuvos liaudies kultūros centro 
teatro skyriaus rež. V. Vičius, 
įteikdamas atminimo dovanėles 
tris spektaklius paruošusiems re
žisieriams. V.Kst.
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D R I s I K E I I VI OParapijos kredito kooperatyvas
■■■ 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

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

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.patuk  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.

taupymo sąsk............... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ..   9.50%

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičlus 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

1 East Mall Crescent 
lyvyrlnftk Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Professionals Inc. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker___________________________________ANTANAS GENYS

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

“Ali THE

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

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

__ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

3 NATIONAL REAL
□ ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 

'( Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 7’66-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Dalis Klivlando LSK “Žaibo” jaunųjų lengvaatlečių su treneriu ALGIRDU 
BIELSKUMI (su skrybėle)

T.’V.

SPORTAS
---------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 

telefonas (416) 766-5367 

“Žaibo” sporto žurnalas
“Žaibas” — Klivlando lietuvių at

letų klubo pusmetinis sporto žurna
las. Tokiu pavadinimu lietuvių ir 
anglų kalbomis redaguojamas Arūno 
T. Apanavičiaus pasirodė pirmasis 
16 puslapių apimties numeriukas.

Apie vyrų “A” klasės krepšinį jame 
rašo jų treneris Gediminas Puško- 
rius. Jis sako: “Pirmą kartą po dau
gelio metų Klivlandas turės koman
dą “A” klasėje. Daugelis krepšinio 
žinovų teigia, kad tai bene stipriau
sia bus krepšinio komanda “Žaibo" 
klubo istorijoje. Mes esame pilnai 
pasiruošę atsiekti to, ko per dauge
lį metų nebuvo įstengta...Tai nugalė
tojo taurės “Žaibo” vyrų krepšinio 
“A” klasėje”.

Su vyrų “B” klasės krepšiniu supa
žindina Tadas Kijauskas. Matyti ryž
to ir pragiedrulių ateičiai. Vyrų 
“B” komanda, kuriai vadovauja Rai
mundas Jonaitis, reguliarų sezoną 
užbaigę 2-je vietoje su 6 laimėjimais 
ir dviem pralaimėjimais, abu prieš 
“Lincoln Elektric” komandą. Čem
pionato turnyre “Žaibas” ketvirtfina
liuose įveikė “Bellamy” komandą 
70:52, pusfinaliuose laimėjo prieš 
“Verniers” 72:61 ir finaluose nugalė
jo “Lincoln Elektric” 65:54. (Miesto 
lygos varžybos. Red.)

Straipsnyje “Sugrįžta ‘Žaibo’ jau
niai” Vidas Tatarūnas pažymi, kad 
pirmą kartą po daugelio metų “Žai
bas” turės berniukų “D” klasės ko
mandą 1992 m. ŠALFASS-gos žaidy
nėse Toronte. Apie 20 berniukų, ku
rie yra suskirstyti į tris komandas: 
“sunkiasvoriai” (10-13 metų), “leng
vasvoriai” (7-9 metų) ir “Peewees” 
(5-6 metų). Jaunimui vadovauja ilga
mečiai “Žaibo” krepšininkai: John 
Morris, Kęstutis Petraitis, Rusty 
Bollom ir Vidas Tatarūnas. Jie su
pažindina jaunuosius su krepšinio 
pagrindais.

Marius Laniauskas savo straipsny
je iškelia atgimstantį klubo tinklinį 
moterų ir vyrų klasėse, pristato tink- 
lininkų nuotaikas ir entuziazmą žvel
giant ateitin...Moterų yra dvi koman
dos ir vienoje iš jų dar ir šiandien 
žaidžia buvusios tinklinio žvaigždės, 
a. a. Ryto Babicko, buvusio gabaus 
trenerio laikų. Nepamirštamos pa
vardės: Aušra Babickienė, Rita Klio- 
rienė, Eglė Laniauskienė, Rūta Ma- 
želytė, Danutė Sirgedienė, Valdonė 
Žiedonienė ir Jane Gužauskienė. 
Šios sportininkės daugelį metų lai
kė ŠALFASS-gos meisterių titulą, 
pirmavo baltiečių varžybose ir bu
vo pasiekusios stambių laimėjimų 
Amerikos AAU varžybose, kuriose 
nuolatos dalyvaudavo ir būdavo pir
maujančių vietose. Vyrų tinklinis rū
pinasi jaunimu. “Seniai” treniruoja
si su jaunaisiais ir šis amžiaus deri
nys prisideda prie rimto ruošimosi.

Apie šio klubo “softball” rašo John 
Morris. Tai sporto šaka, jau 17 metų

os MXMICO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

+

ALGIRDAS BIELSKUS, išeivijos 
sportinio gyvenimo veikloje iš
varęs gilią vagą

Nuotr. Sig. Krašausko

kultivuojama. Pagrindiniai vadovai 
yra Juozas Vasys ir Algis Nagevičius.

Visus šiuos rašinius paruošė jau
nieji “Žaibo” sportininkai-vadovai. 
Įvairių žinių skyriuje savo rašiniu 
įsiterpia sporto veteranas, “Žaibo” 
steigėjas ir iš viso.vjenintelis išeivi
jos sporto darbuotojas, vertas patri
archo titulo — Algirdas Bielskus. Jis 
pristato “Žaibo” tarybos išrinktą 
naują klubo valdybą šios sudėties: 
Vidas Tatarūnas — pirmininkas, 
Leonardas Kedys — I vicepirminin
kas, Gediminas Puškorius — II vice
pirmininkas, Algirdas Bielskus — 
sekretorius, Vytas Apanavičius, 
Juozas Kijauskas ir Romas Apanavi
čius — nariai ir Danius Šilgalis — 
atstovas prie Lietuvių bendruome
nės Klivlando apylinkės. Vidas Tata
rūnas yra jau 5-tas “Žaibo” pirminin
kas. Nuo klubo įsisteigimo — 1950 
metų pirmininkais buvo šie asmenys: 
Vytautas Januškis (1950), Algirdas 
Bielskus (1950-1957), Rytas Babickas 
(1957-1975) ir Juozas Kijauskas (1975- 
1992).

Algirdas Bielskus supažindina su 
Tatarūnu. Jis 32 metų amžiaus. Žai
džia krepšinį, raketbolą ir kėgliuo 
ja. Nesvetimas jam yra tinklinis. Kai 
buvo jaunesnis, reiškėsi ir lengvo
joje atletikoje. Vidas šiuo metu yra 
ir Klivlando lietuvių žūklautojų klu
bo pirmininkas. Jis pasižymi kaip 
energingas ir geras organizatorius. 
Nuo 1990 m. rudens vadovauja “Žai
bo” krepšinio sekcijai, kurios veik
la labai pagyvėjo. Yra sukūręs lietu

višką, sportišką šeimą su “Žaibo” 
lengvaatlete irtinklininke Daina Mo
tiejūnaite ir augina 3 sūnus, iš ku
rių 2 vyresnieji Tomas 7 ir Simas 6 
jau yra “Žaibo” sportininkų eilėse.

Taip pat A. Bielskus rašo apie vete
raną Juozą Kijauską, “Žaibo” krepši
ninką nuo klubo įsisteigimo laikų. 
Vėliau jis buvo krepšinio treneris. 
Reiškėsi dar stalo tenise ir tinkliny
je. “Žaibo” valdyboje darbuojasi nuo 
1954 m., o pastaruosius 17 metų — klu
bo pirmininkas, ŠALFASS-gos cent
ro valdybos narys 1962-65 ir 1968-70 
m. Jis buvo organizatorius ir vadovas 
ŠALFASS-gos moterų krepšinio ko
mandos, dalyvavusios III-se PLS žai
dynėse 1988 m. Australijoje. Jam pir
mininkaujant, “Žaibas” dalyvavo 
1991 m. IV-se, PLS žaidynėse Lietu
voje.

Baigiant norisi nuoširdžiai svei
kinti Klivlando “Žaibo” jaunuosius 
vadovus už iniciatyvą ir veiklą tę
siant lietuviškas sportines tradici
jas ir neužmirštant mūsų jauniausio
jo grūdo, sėjamo išeivijos lietuviško 
išsilaikymo dirvoje.

Meilė sportui ir muzikai
Algirdo Bielskaus 70-tasis gimta

dienis kukliai paminėtas Klivlande, 
1992 m. rugsėjo 29 d., LSK “Žaibo” 
sportininkų ir draugų tarpe. Šia pro
ga bent trumpai apie šį entuziastą, 
mecenatą, trenerį ir vadovą, jo neap
sakomą pasišventimą lietuvių jauni
mui būtina kai ką prisiminti. Iš
samiau suminėti jo veiklos kelią 
sportinėje, o taip pat muzikos srity
je reikėtų atskiros studijos.

Fizinio auklėjimo srityje — spor
tas, o plačioje kultūrinėje veikloje 
— muzika, užėmė jo gyvenimo dienas 
išeivijoje. Nuo pačių pirmųjų gyveni
mo dienų išeivijoje Algirdas Biels
kus reiškėsi kaip akordeonistas, dai
nininkas, chorvedys, dainų kūrėjas ir 
dainos grupių vadovas. 1978 m. Ohio 
lietuvių gydytojų draugijos apdova
notas žymeniu ir tūkstanties dolerių 
premija už jo sportinę veiklą. 1983 m. 
ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo 
metu už nuopelnus išeivijos lietuvių 
sportui pakeltas į sąjungos garbės 
narius. Tai neabejotinų talentų ir di
delės energijos žmogus. Pasak jo, 
sportas ir muzika buvusios pačios di
džiausios jo gyvenime meilės... Per
šasi mintis, kad iš dalies dėl to jam 
buvo lemta likti viengungiu...!

Pokario Vokietijoje gyvenimas DP 
(išvietintų asmenų) stovyklose at
mintinas kaip sunkus laikotarpis. 
Nepritekliai visose srityse, tačiau 
didelis Bielskaus entuziazmas, už- 
krėsdavęs kitus burtis bendram lie
tuvių sportinės veiklos darbui. Jis 
vienas iš daugelio, kuris ne tik orga
nizaciniais reikalais rūpindavosi, 
bet ruošė lengvaatlečius sportinei 
ateičiai. Jo mokinės Elvyra Šikšniū- 
tė (dabar Vodopalienė), Danutė Toči- 
lauskaitė (mirus) ir kt. buvo pasieku
sios žymių laimėjimų.

Algirdas Bielskus yfa vienas iš 
pagrindinių Klivlando “Žaibo“ stei
gėjų. Buvęs ŠALFASS-gos pirminin
ku ir paskutiniuosius 15 metų ŠAL
FASS-gos — generalinis sekretorius. 
Yra sukaupęs ir saugo išeivijos spor
tinės veiklos dokumentacinį archyvą.

iiii S 40
PARAMA 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 it 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 M6P 1A6

Telefonas 532-1149

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai važiuoja iškylauti sausio 24 d. 
Išvykstama 9 v.r. nuo Lietuvių 
namų. Iškylos vieta — Woodland 
Trails prie Auroros. Visi grįš 
5 v.p.p.

• Skautų-čių tėvų k-to posėdis 
šaukiamas sausio 26 d., 7.30 v.v. 
skautų būkle.

• Deimantinės sukakties Vasa
rio 16-tosios minėjimas bus va
sario 7 d. Mišiomis Prisikėlimo 
šventovėje ir iškilminga sueiga 
po pamaldų.

• Artėjant Kaziuko mugei jau 
laikas paruošti įdomius muginu- 
kus. Reikia naujų sumanymų. Pra
šomi tėvai talkon. Sėkminga mugė 
padidina draugovių iždus.

• LSS šalpos fondas kviečia 
visus prisidėti aukomis ir pada
ryti gerąjį darbelį. Pagalbos rei
kia Lietuvos skautininkams-kėms 
ir kai kuriems kitur gyvenantiems. 
Toronte aukas priima v.s. V. 
Skrinskas, 116 Wincott Dr., Wes
ton, Ont. Tel. 249-4591. M.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavalier
CLEANERS

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

(namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

BALTIC CONSTRUCTION
Namą Įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall) 
'. * dažymas * elektros įvedimai ♦ vandentiekio sistemos 

įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary) 
'• * kiemų sutvarkymas (landscaping)
i * prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

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

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).

Mūsų Įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,
Holland Landing Ontario 4

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

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

nr. 1 Port St. E., Mississauga, Ont. L5G 4N1

Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

• 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

oro paštu 4.60 už kg, 
laivu 1.99 už kg. 
Nėra papildomų 

mokesčių
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The Queensway

The QEW

Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

• Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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



15 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI KARTU!

Rygą, Taliną, Kijevą
Balandžio 20, 27 Liepos 6, 7, 20, 21,27, 28
Gegužės 11,18,19, 25, 28 Rugpjūčio 10,11, 24, 25 
Birželio 8, 9, 22, 23 Rugsėjo 1,7, 21
Grįžimas pirmadieniais, trečiadieniais arba pagal
Skridimai patogiomis oro linijomis ir pigiomis kainomis. 
$100 nuolaida užsisakantiems kelionę vasarai iki kovo 15 dienos. 
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje.

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

pageidavimą.

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą.
• Sveikatos ir kelionių draudimus.
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms.
• Keliones lėktuvais bei traukiniais.
• Keliones pramoginiais laivais.
• Keliones į Floridą ir kitus šiltus kraštus.
• Keliones į sveikatingumo sanatorijas.

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

® BįMĮĮiS
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

TRAVEL LTD.

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

Toronto, Ontario M6P 4A8 Hamilton, Ont. L8P1S2 

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

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

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

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x1 2”)..... $ 7.50
11/2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x1 8”) ... $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

premjerui R. Bourassai pavyks 
pašalinti Kvebeko liberalų su
siskaldymą, laimėti provinci
nio parlamento rinkimus ir už
tikrinti Kvebeko pasilikimą fe
deracijoje. R. Bourassos pasi
traukimas ir pakeitimas nauju 
vadu gali baigtis dar didesniu 
Kvebeko liberalų skilimu. Ne
turėtume užmiršti, kad ir da
bartinėj premjero B. Bouras
sos vadovybėj jaunųjų libera
lų sparną jau buvo palietosios 
separatizmo bacilos.

Moterys Kanadoje vis dažniau 
reikalauja lygių teisių su vy
rais, vienodo atlyginimo už tą 
patį darbą. Tačiau jos nevisa- 
da būna patenkintos, kai tokią 
galimybę pasiūlo darbovietė. 
Nikelio kasyklų bendrovė “In
co Ltd.” Ontario provincijos 
Sudburyje prieš Kalėdas nuta
rė 84 savo raštinės tarnauto
jus perkelti į kasyklas ir pa
ruošti darbui požemyje. Triuk
šmą sukėlė ton grupėn įjungtos 
58 moterys. Požemyje jau anks
čiau dirbanti Sue Vallier joms

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir 
pristatymas:

Bet koks kiekis JAV ir Kan. 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.

Įvairios žinios
U.S. - Baltic Foundation US BF 

(JAV-Baltiečią fondo) pirminin
kas Linas Kojelis praneša, kad 
Vilija Jonkaitytė paskirta šio fon
do raštinės direktore Vilniuje. 
Ji yra Sąjūdžio veikėja ir pasižy
mėjusi administraciniais sugebė
jimais. Birutė Voverienė paskirta 
raštinės administratore. L. Koje
lis taip pat praneša, kad O. L. Barš- 
kėtytė išrinkta US BF Board (tary
bos) direktore. Ji yra baigusi Čika
gos universitetą ir Prancūzijoje 
studijavusi prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Ji yra susijusi su keliom 
finansinėm bendrovėm Čikagoje.

US BF Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje padeda įvairiose srityse 
įgyvendinti demokratinius ir lais
vos rinkos principus. US BF adre
sas Lietuvoje: Gagarino 4-108 Vil
nius 2039, Lithuania. Tel. 620-942, 
faksas 623-012. Inf.

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

“TŽ” leidėjai

rj/l O/į O perkelkite JAV ar Kanados dolerius Į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

r

Tel:

....12.00. ...15.00.

Gavėjas •

Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

Kanado
(Atkelta iš 1-mo psL) 

taria jo ministerių kabineto na
riai, įsipareigodami nepradėti 
tarpusavio varžybų, vedančių j 
Kvebeko liberalų naujo vado 
rinkimus.

Premjero R. Bourassos iškri- 
mas gali atnaujint referendu
mu atmesto federacinės Kana
dos vienybės atstatymo proble
mas. Kanados konstitucijos pa
keitimą Kvebeko provincijoje 
atmetė 55,4% referendumo da
lyvių, o jam pritarė 42,4%. At- 
metusiųjų grupę sutelkė sepa
ratistinė Kvebeko partija ir 
jos vadas Jacques Parizeau, 
pritariančiųjų — Kvebeko libe
ralai su premjeru R. Bourassa. 
J. Parizeau tada pareiškė, kad 
Kvebeko nepriklausomybės 
klausimą teks atidėti iki 1994 
m. Mat tada rudenį turi įvykti 
Kvebeko provincinio parla
mento rinkimai. Juos tikisi lai-

s įvykiai
priminė, kad ten ji per metus 
uždirba 50.000 dolerių, o jos 
raštinėje — tik apie 35.000 do
lerių. Tokia pastaba nuramino 
tik kai kurias drąsesniąsias.

Didžioji moterų dalis atmetė 
darbovietės pasiūlytą lygybę 
su vyrais, vienodą atlyginimą ir 
netgi naujokėms požemyje pa
žadėtą lengvesnį darbą. Nepa
dėjo ir pakartotinė pastaba, 
kad “Inco Ltd.” bendrovė, ma
žindama išlaidas, dalį raštinės 
tarnautojų turės atleisti. Mat 
ten jų yra per daug, o požemyje 
trūksta darbo jėgos. Galutinis 
sprendimas šiuo klausimu, įsi
kišus darbo unijai, buvo atidė
tas vėlesnei datai.

Dar keistesne sabotažo taktika 
pasižymėjo kai kurie automobi
lių gamyklos “General Motors” 
darbininkai Ontario provinci
jos Ošavoje. Matyt, suerzinti ki

mėti J. Parizeau su separatisti
ne Kvebeko partija ir tada spe
cialiu referendumu gauti gy
ventojų daugumos pritarimą 
provincijos nepriklausomybei.

Kanada rėmėsi viltimi, kad

tose vietovėse pradėtų atleidi
mų iš darbo, jie į automobilių 
dažus įmetė smulkių monetų, 
įpylė smėlio bei kitų priedų, 
sugadindami 40 pagamintų au
tomobilių, kurių kiekvienas 
kainuoja 17.000 dolerių. Dėl sa
botažo buvo nutrauktas darbas 
ir visi darbininkai tą dieną bu
vo pasiųsti namo, praradę še
šių valandų uždarbį. Dėl darbo 
nutraukimo “General Montors” 
bendrovė turėjo 4 milijonus 
dolerio nuostolio. Mat per tą 
laiką būtų buvę pagaminta 400 
automobilių.

Vėliau, atrodo, buvo susekti 
ir iš darbo atleisti trys sabota
žininkai, nepaskelbus jų pa
vardžių. Dabar paaiškėjo, kad 
“General Motors” bendrovė ir 
Ošavoje darbininkų skaičių su
mažins tūkstančiu. Atleidimai 
yra pradėti beveik visose jos 
gamyklose ir JAV, ir Kanadoje, 
sumažėjus automobilių pa
klausai dėl jų per aukštų kai
nų. V. Kst.

Dabartiniai Tautos fondo vadovai: ALGIRDAS SPERAUSKAS - tarybos 
pirmininkas (kairėje), ALEKSANDRAS VAKSELIS - valdybos pirmi
ninkas Nuotr. R. Šakienės

Atnaujinta Tautos fondo veikla
Lietuvai atgavus valstybinę nepriklausomybę, VLIKas (Vy

riausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas), atlikęs savo uždavinį, 
užbaigė pusšimtį metų trukusią veiklą.

Glaudžiai su VLIKu bendradarbiavęs Tautos fondas yra 
pasiryžęs tęsti savo darbą nevalstybinėje ir nepolitinėje srityje, 
padėdamas Lietuvą ir jos žmones vaduoti iš ekonominių sunkumų 
bei dvasinės žalos, padarytos Lietuvai ir lietuviui per penkias 
dešimtis okupacijos metų.

Tautos fondo tarybos posėdyje 1992 m. gruodžio 13 d. 
priimti sekantys

ATEITIES VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Remti tas Lietuvos pastangas, kurios siekia ugdyti ir įtvirtinti 

Vakarų valstybių sampratos demokratinę santvarką, paremtą 
asmens apsauga ir žmonių gerove.

2. Sudaryti sąlygas individualiems aukotojams paveikiau Lie
tuvai padėti.

3. Pirmoje eilėje remti tokius projektus, kurie duotų progą Lie
tuvos jaunimui tinkamai pasiruošti dirbti Lietuvos gerovei ūkio, 
technikos, gamtos apsaugos ir panašiose srityse.

4. Remti Lietuvos aukštojo mokslo institucijas ryšium su čia 
anksčiau minėtais uždaviniais.

5. Remti Lietuvos mokyklas ir mokytojus, siekiančius atsikra
tyti sovietinio galvojimo ir kitų sovietinės sistemos įteigtų 
neigiamų savybių.

6. Skatinti Lietuvos jaunimo tautinį susipratimą, remiant lietu
viškų patriotinių organizacijų veiklą.

7. Remti pastangas, skatinančias lietuviškos šeimos ugdymą.
8. Pirmenybę skirti konkretiems ir didesnio masto projektams.
9. Lėšas skirstant, pirmenybę skirti buvusių partizanų, Sibiro 

tremtinių ir politinių kalinių šeimoms per jų organizacijas.
10. Šių gairių ribose remtinų projektų iniciatyva laukiama iš 

Lietuvos. Tautos fondo taryba svarsto ir tvirtina projektus, 
atsižvelgdama į aukotojų pageidavimus.

11. Lėšas skirstant laikomasi Lietuvos respublikos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių nuo mokesčių atleidžiamoms organiza
cijoms taikomų įstatymų ir taisyklių.

Tautos fondo taryba

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio (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
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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

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

Dr. R. KARKA, d.d.s. m.S. Dip. Orth. 
( Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2
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.

RF/WKK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P1A9 
Phone:(416)769-1616

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

QnfUIJf-
» KE rival Co la I v

TSEL -ffTdCl 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.

FWI7QIJI7D insuranceJU IVlLkjIjLILIX BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys "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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Vasario šešioliktoji
Artėja deimantinė Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo sukaktis. Visuose lietuvių išeivijos telkiniuose ji bus 
minima su didesniu dėmesiu ir iškilmingumu. Toronte ji bus 
minima vasario 14 ir 21 d.d. Vasario 14, sekmadienį, 2 v.p.p., 
bus iškilmingos pamaldos Šv. Mykolo katedroje, kurioms va
dovaus vyskupas Paulius Baltakis, OFM, dalyvaujant vieti
nių lietuvių parapijų kunigams, generaliniam Lietuvos kon
sului, Bendruomenės pareigūnams, organizacijų vėliavoms, 
chorams. Vasario 21, sekmadienį, 4 v.p.p., bus šventės iškilmė 
didžiojoje Anapilio salėje, kur pagrindinį žodį tars buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas Aleksandras Abišala. Jis 
atvyks po Lietuvos prezidento rinkimų. Visi tautiečiai kvie
čiami šiose iškilmėse ypatingai gausiai dalyvauti. Inf.

TORONTO"

ffl MONTREAL

Anapilio žinios
— Sausio 17, sekmadienį, buvo 

prisimintos Sausio tryliktosios ant
rosios metinės. Ta proga melstasi 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir už juos aukotos 11 v.r. Mišios. 
Mišiose su vėliavomis dalyvavo 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa.

— Sausio 10, sekmadienį, pakrikš
tyta Richard ir Ritos (Markauskai- 
tės) Hanesiak dukrelė Laura-Elz- 
bieta.

— Mišios sausio 24, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Adolfą ir Reginą 
Klemkas ir Gvazdaičių bei Sidera- 
vičių mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Petrą Ba- 
becką.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje - sausio 

24 d., 9.30 v.r. Jas laikys studentė 
Ana Kasiulytė.

— Sausio 24 d. prasideda Maldos 
savaitė už krikščionių vienybę. Mū
sų šventovėje sausio 31 d. pamoks
lą pasakys kun. A. Simanavičius, 
OFM, Prisikėlimo parapijos klebo
nas. Giedos parapijos choras.

— Choro repeticijos sausio 18 d.,
7.30 v.v., šventovėje.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 185 žmonių. Svečių knygoje pa
sirašė: Irena Dambrauskienė ir Go- 
rodeckiai, L ir R. iš Kauno. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos vicepirm. ir Slaugos 
namų komiteto pirm. J. V. Šimkus.

— LN valdybos posėdis — sausio 
28 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN vedėjas T. Stanulis išvykęs 
atostogų iki vasario 1 d. Adminis
tracijos reikalais kreiptis į Danu
tę Sysak, finansiniais — į buhalte
rę D. Šerienę tel. 532-3311.

— Šalia Lietuvių namų išnuomo
jamas dviejų miegamųjų butas su 
atskiru įėjimu. Suinteresuoti as
menys prašomi skambinti V. Dreše- 
riui tel. 233-3334.

— Yra likęs ribotas kiekis ka
sečių su populiaraus Lietuvos ak
toriaus ir dainininko Vytauto Ker
nagio dainomis. Suinteresuoti as
menys prašomi skambinti LN buhal
terei D. Šerienei tel. 532-3311 ar
ba į namus tel. 764-3980.

— Toronto simfoninis orkestras 
rengia Shell Canada Community 
Concert “Music of Americas”, vasa
rio 5, penktadienį, 1-2 v.p.p. Roy 
Thomson Hall (kampas King & Sim
coe gatvių. Bilietai — $4.75 plius 
7% GST. Išgirsite: Dvoržako sim
foniją nr. 9, Bernsteino, Coplando, 
Amramo ir Ridaoto kūrinius. Bi
lietus galima užsisakyti per LN 
administratorę D. Sysak tel. 532- 
3311. Prašoma nedelsiant rezervuo
ti geresnes vietas.

Aukos Slaugos namams
$200 — Margarita Zubrickas; $100

— Eugenija Čepienė; $20 — V. S. 
Lenktaitis. Jono Vitkūno atm. $100
— Sofija Radvilas; $75 —' Steve 
Gallgo; $50 — Strain Kevin; $30 — 
Lydija Balsienė, M. Jurėnas; $25 — 
A. Mašalas; $20 — Valteris Dreše- 
ris, S. Macijauskas, V. Grenke, Ani
cetas Zalagėnas, Janina Vingelienė, 
P. L. Jurėnas, G. Ginčauskaitė, Eu
genija Ginčauskienė, Vytas ir Ange
lė Kulniai, Augustas Langas; $15
— Ona Jurėnienė; $10 — B. O. Sto- 
nelle. Ievos Dulkienės atminimui 
$30 — aukojo Dalia Amstrong ir 
šeima; Oto Krygerio atminimui $20
— paaukojo Lydija Balsienė. Iš viso 
statybos fonde yra $862,997.83. Au
kos priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W„ Toronto, Ont. M6P 1A6.

“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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLEA/V
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.
Sausio mėnesį nemokamai bus uždedama ant baldų “Stainguard”.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK moterų draugijos Prisi

kėlimo parapijos skyriaus susirin
kimas sausio 24, sekmadienį po 12.30 
v. Mišių Parodų salėje. Programoje - 
svečio Dainiaus Vaidilos praneši
mas apie finansus.

— Sausio 11 d. palaidotas a.a. Jo
nas Vitkūnas, sausio 18 d. - a.a. Sta
sys Ignotas, 84 m.

— Krikščionių vienybės savaitė 
mūsų parapijos šventovėje bus mi
nima specialiomis ekumeninėmis 
pamaldomis sausio 27, trečiadienį, 
7 v. v.

— Bilietai į parapijos vakarienę 
platinami po Mišių parapijos salė
je. Kitu laiku skambinti Br. Genčiui 
tel. 532-8531.

— Dainininkė Lilija Turūtaitė ir 
akompaniatorius bei dainininkas 
Arūnas Gaulia, svečiai iš Lietuvos, 
sausio 31 d., 1 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje atliks naujų estra
dinių dainų koncertą. Įėjimas-auka.

— Mišios sausio 24, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Anelę ir a.a. Praną 
Vaserius, 9.20 v.r. - už a.a. Stella Li- 
ni, 10.15 v.r. - už a.a. Alfonsą Simo- 
navičių, už a.a. Tomą Žilį, už a.a. Ka
zimierą Šilininką, a.a. Joną Tunaitį,
11.30 v.r. - už parapiją.

A. a. Kosto Pakalniškio atmi
nimui vietoje gėlių V. K. Naru- 
Sekoniai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Sofijos Vinskienės atmi
nimui, užjausdami seserį Kris
tiną, jos šeimą ir gimines, A. T. 
Sekoniai “Tėviškės Žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Sofijos Vinskienės atmi
nimui, užjausdami seserį Kris
tiną ir Bronių Žutautus bei ki
tas gimines, St. B. Matulevičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A. a. Juozo Vaičeliūno atmi
nimui Vėgėlių šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Skolastikos Remeikai- 
tės atminimui, užjausdami se
serį ir šeimą, E. P. Žuliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. aviacijos kapitono Juozo 
Vaičeliūno atminimui Bronius 
ir Ona Sergaučiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Sofijos Vinskienės atmi
nimui, užjausdami seserį Kris
tiną Žutautienę, ir visus arti
muosius, Ona ir Bronius Sergau
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Toronto Lietuvių pensininkų 
klubas paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $100.

A. a. Vytauto Balsio 3 metų mir
ties prisiminimui Valentina 
Balsienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Stasio Permino 20 metų 
mirties prisiminimui Vanda De- 
mikienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $200.

Prisikėlimo šventovės atsta
tymui Kaune aukojo: $100 — J. 
Prišas.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $50 — V. O. Anskiai.

A. Skolastikos Remeikaitės 
atminimui A. Kvedarienė Pa
galbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje aukojo $50. 
Už auką nuoširdžiai dėkoja — 
KLK moterų draugija

Atitaisymas. Bronės Vilkienės 
padėkoje “TŽ” 2 nr. yra netikslu
mas. Turi būti “Nuoširdžiai dėkoju 
Prisikėlimo parapijos kunigams 
už atnašautas Mišias ir poniai už 
jautrų giedojimą Mišių metu”.

PIRKSIM TORONTE namą priva
čiai (be agento). Prašoma siūlyti 
tel. 1-416-434-1847.

Toronto Lietuvių namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, 

| šeštadienį, VALENTINO DIENOS ir 
a rengiamas

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ VAKARAS.
" Meninę programą atliks ir šokiams gros nuo 7.30 v.v. iki 1O v.v.
| muz. sol. Lilija Turūtaitė ir muz. Arūnas Gaulia.
' Nuo 10 v.v. šokiams gros “DJ”. Veiks baras, karštų valgių bufetas, loterija.
i Geriausios kaukės bus premijuojamos. įėjimas — $5. Salė atidaroma 7 v.v. 
" Rengia ir visus maloniai dalyvauti kviečia — Lietuvių namai ir
a Maironio mokykla

Dainininkės Lilįjos Turūtai- 
tės ir Arūno Gaulios koncertas 
įvyks š. m. sausio 31, sekmadie
nį, 1 v.p.p. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Maloniai kviečiami 
visi dalyvauti. Įėjimas — laisva 
auka.

Lietuvių namų vyrų būrelio 
metinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. vasario 7, sekmadie
nį, 1 v.p.p. Lietuvių namuose. 
Susirinkime bus padaryti valdy
bos pirmininko, iždininko, ūk
vedžio ir revizijos komisijos 
pranešimai. Bus taipogi valdy
bos ir revizijos komisijos rin
kimai, pasiūlymai ir diskusijos 
dėl veiklos. Po to — vyno ir sū
rio vaišės nemokamai. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas Vasario 16-sios minėji- 
mą-pietus rengia vasario 16, ant
radienį, 12.30 v.p.p. “Vilniaus” 
rūmų III-jo aukšto menėje. Bi
lietus galima įsigyti pas T. Ko- 
belskienę tel. 760-8003, P. Jute- 
lį tel. 766-6019, J. Gustainį tel. 
760-7006.

Kanados lietuvių katalikų 
centras, apimantis parapijas, 
misijas ir katalikiškas organiza
cijas, rengia suvažiavimus kas 
treji metai. Paskutinis suvažia
vimas įvyko 1990 m. kovo 10 d., 
tad šiemet toks suvažiavimas 
šaukiamas vasario 27, šeštadie
nį, Toronto Prisikėlimo para
pijos patalpose. Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti: dabarti
niai centro prezidiumo nariai, 
parapijų tarybų bei misijų ir 
organizacijų atstovai. Suvažia
vime dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
mons. K Vasiliauskas iš Lietu
vos ir kiti svečiai. Suvažiavimo 
programa bus paskelbta vėliau. 
Parapijos ir organizacijos kvie
čiamos ruoštis aktyviai dalyvau
ti. Pažymėtina, kad vasario 28, 
sekmadienį, bus Prisikėlimo pa
rapijos 40 metų sukakties iškil
mė, kuri prasidės šeštadienio 
vakariene. Joje galės dalyvauti 
ir Centro suvažiavimo dalyviai.

Tarptautinis chorų festivalis 
įvyks Toronte š. m. birželio mėn. 
Ištisą mėnesį bus daugiau kaip 
70 koncertų miesto salėse, šven
tovėse, aikštėse bei valdiškuose 
pastatuose. Dalyvaus per 4,500 
choristų iš įvairių kraštų. Gra
žiai išleistame leidinėlyje da
lyvių tarpe įrašytas ir Toronto 
lietuvių choras “Volungė”. Jis 
turėsiąs koncertuoti birželio 
24 d., 6 v.v. Koncerto vietovė bus 
paskelbta vėliau. Inf.

Paskirstytos stipendijos
Iš 1991-jų metų gautų pajamų 

1992 m. KL fonde stipendijų 
skirstymo komitetas, susidedan
tis iš pirm. A. Dailydės, narių - 
L. Balsienės, A. Karkienės, J. 
Krištolaičio ir G. Paulionienęs, 
pasiūlė Fondo tarybai kandida
tus stipendijoms gauti. Buvo 
patvirtinta ir stipendijas gavo:

Iš Balsių fondo - Babeckas Pet
ras $1500, Celtoriūtė Lina $600, 
Vaičius Česlovas $500, Melkienė 
Rūta $1000, Nekrašienė Vilija 
$500.

Kantautų fondo - Lunaitė Ele
na $1000 (grąžino), Mažeikaitė 
Rasa $900, McDonald Lilian 
$2500. .

Skrebutėnų fondo - Pečiulis 
Edvardas $500, Dziemionas Algis 
$500, Lukošius Antanas $500, 
Dirmantaitė Vida $750, Lukoše- 
vičiūtė Lana $500, Stanulytė 
Loreta $500, Sher Dovydas $500.

Koyelaičių fondo - Balčaitis 
Ginutis $1000, Sargūnas Vidman
tas $1000, Guobis Andrius $1500, 
Žėruolis Darius $1000, Lankaus
kas Gedim. $1000, Dudaravičius 
Alg. $500.

Primenama, kad šiuo metu an
ketas galima gauti tik paramai, 
bet ne stipendijoms. Rašykite: 
Kanados lietuvių fondas, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6. Grąžinti iki vasario 
15 dienos.

A. Juozapavičius, 
Kanados lietuvių fondo 

reikalų^vedėjas

• Turinčios spaudos laisvę tau
tos nėra tikros ar eina tiesos bei 
taikos link, bet jos neturinčios ta 
linkme visai neina (A. Camus)

Medžiotojų ir «TA||DAC” # 
žūklautojųklubo InUnnu

TRADICINIS METINIS

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 231-9425, 
V. Drešeris tel. 233-3334, LN sekmadie
nio popietėse, pas narius ir prie [ėjimo.

M

Gautas sveikinimas iš Lietu
vos ambasados Prancūzijos Pa
ryžiuje: “Lietuvos ambasada 
Jums linki džiaugsmingų ir lai
mingų Naujųjų Metų”. Prie svei
kinimo prijungtas atvirukas 
su atvaizdu Lietuvos pasiunti
nybės rūmų, kuriuos tebelaiko 
okupavusi Rusija. Iš kitų šal
tinių patirta, kad buvo stip
riau sunegalavęs buvęs Litu- 
vos diplomatijos šefas ir Lie
tuvos pasiuntinys Vašingtone 
dr. St. Bačkis, dabar gyvenąs 
Prancūzijoje.

Lietuvos informacijos institu
tas Vilniuje kasmet leidžia įvai
rius informacijos leidinius apie 
Lietuvoje veikiančias organi
zacijas bei prekybines bendro
ves. Gauta anglų kalba “Lithua
nian Companies and organiza
tions”. Čia spausdinama informa
cija apima visų Lietuvos bend
rovių adresus, pajėgumą, tar
nautojų skaičių, direktorius 
bei valdytojų pavardes ir t. t. 
Šią knygą galima užsisakyti Lie
tuvių namuose tel. 532-3311 arba 
per V. Kulnį tel.769-1266. Inf.

PADĖKA
70-šimtis, daug ar mažai? Nei 

daug, nei mažai. 69-ri pavasariai ir 
žiemos nubėgo lyg vanduo upe ar 
ištirpo lyg sniegas. Tačiau 70-ojo 
gimtadienio žiemos vakaras išliks 
ilgai atmintyje.

Nuoširdi padėka žmonai Stefai, 
dukroms - Samanei, Valerijai, Bi
rutei, Dainorai ir sūnui Kęstučiui 
už sveikinimus bei dovanas. Smui
kininkui A. Stulgiui, kuris visą va
karą linksmino ir grojo. Šeiminin
kei Irenai, R. Jonavičiui ir visiems 
atsilankiusiems draugams didelis 
ačiū. Antanas Čeponis 

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Siunčiame laivu ir lėktuvu
• maisto ir drabužių siuntinius

• komercinius, pramonės ir namų reikmenis
• visų rūšių motorines transporto priemones - mopedus, 
motociklus, automobilius (naujus ir vartotus).

Jūsų siunta gali būti mažas siuntinys arba didelis konteineris.
Nemokamas paėmimas iš namų.

LAIVU 43 c ■ už sv plius $10 už patarnavimą, 
pvz.: 20 sv siuntinys kainuoja $18.60. 
95 c. už kg plius $10 už patarnavimą.

LĖKTUVU $2.04 už sv plius $10 už patarnavimą.

$4.50 už kg plius $10 už patarnavimą. 
Greitas pristatymas - garantuotas patarnavimas.

_ Pasinaudokite žemiausiomis 
kainomis Kanadoje

BU per
POLIMEX

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

1993 m. 
vasario 6, 
šeštadienį, 
6 val.vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

M M

Apie dabartinę Lietuvos po- 
tinę būklę papasakojo prof. dr. 
A. Smailys blogo oro nepabijo
jusiems tautiečiams Toronto 
Lietuvių namuose sausio 10 d. 
Gana gausų susirinkimą atida
rė B. Jankauskienė, pristatyda
ma kalbėtoją.

Tai jau buvo jo trečiasis pra
nešimas Toronte. Apibūdino ko
munistus, kurie visada žinoję, 
ko nori ir savo tikslų siekę gerai 
organizuoti. Priminė tautinių ir 
religinių įsipareigojimų derini 
mo svarbą, papasakojo apie Pri
sikėlimo šventovės Kaune atsta
tymą ir Šv. Tėvo būsimą Lietu
vos aplankymą. Iškėlė tautos iš
likimo rūpesčius. Jei tautos at
sparumo ir natūralaus prieaug
lio reikalai nepagerėsią, tauta 
galinti išnykti po 300 metų. Apie 
seimo rinkimų rezultatus kalbė
damas pabrėžė, kad buvę komu
nistai krašto valdymą vykdę iš 
apačios, skaldę ir papirkinėję 
Aukščiausiosios tarybos deputa
tus. Rinkimuose buvę klastočių; 
balsavę svetimi žmonės atėjūnai, 
kokie Estijoje buvę iš rinkimų 
eigos išskirti. Dar ryški dabar 
senosios sistemos įtaka, turė
sianti ateityje keistis.

Po pašnekesio profesorius at
sakinėjo į klausimus, kurių dau
guma lietė prielaidas belaukiant 
prezidento rinkimų. Viską išsė 
mus, LN pirm. V. Kulnys padėko
jo svečiui už naudingas mintis 
ir visus pakvietė pasivaišinti 
kava bei pasišnekučiuoti. S.

PIGIAU PARDUOSIME 4 bilietus į 
Vilnių per Kopenhagą. Daugiau in
formacijos gauti skambinkite tel. 
(416) 769-6791. Pageidautina nuo 
7 vai. vakaro.

Aušros Vartų parapijos metinis su
sirinkimas įvyko sausio 10 d. parapi
jos salėje. Klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas susirinkimą pradėjo malda 
ir praeitais metais mirusių parapi
jiečių pagerbimu. Susirinkimui pir
mininkavo Vincas Piečaitis. Prezi
diumą sudarė komiteto pirm. Alber
tas Joneli?, sekr. Elvyra Krasowski, 
ižd. Vytautas Gyvis ir klebonas. Iš ko
miteto pirmininko, iždininko ir klebo
no pranešimų paaiškėjo gana gera 
parapijos būklė. Po ilgesnių diskusi
jų dėl prancūzų kalbos vartojimo 
sekmadieninių Mišių metu buvo iš
rinktas dar vienas komiteto narys. 
Dabar komitetą sudaro: Nijolė Bag- 
džiūnienė, Elvyra Krasowski, Euge
nijus Dainius, Albertas Jonelis, Vy
tautas Gyvis ir Romas Otto, sn. Susi
rinkimą baigus malda, visi vaišinosi 
sumuštiniais, spurgomis ir kava.

1992 metais AV parapijoje buvo 4 
vedybos, 22 krikštai ir 25 mirtys.

“Rūtos” klubo metinis susirinkimas 
yra šaukiamas sausio 27 d., trečiadie
nį, 1 vai. p.p. klubo patalpose.

Elenos ir dr. Marijaus Vienožins- 
kių, neseniai atvykusių iš Lietuvos, 
dukrelė pakrikštyta Angelės-Onutės 
vardais. Krikštijo klebonas, krikšto 
tėvais buvo Silvija Staškevičienė ir 
Juozas Piečaitis. Vaišės vyko seselių 
namuose.

Livijos (Stankevičiūtės) ir Algirdo 
Bobelių iš Floridos dukrelė pakrikš
tyta Vita-Vilija vardais.

A.a. Renė Milaknis, 58 m. amžiaus, 
mirė gruodžio 28 d. Palaidotas iš AV 
šventovės. Liūdi žmona, trys dukte

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų. 
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

Certifikatus 1 m.-..... ... 6.00% Taupymo - special............ ... 2.75%
Certifikatus 2 m......... ... 6.50% Taupymo - su gyv. dr........ ... 2.00%
Term, indėlius:

1 metų .............. ... 5.75% Taupymo-kasdienines .... ... 2.25%

180 d.-364 d. ... ... 5.50% Einamos sąsk................. . ... 1.50%
120 d.-179 d. ... ... 5.00% RRIF-RRSP —1 m.term. .. ... 6.25%
60 d.-119 d. ... ... 5.00% RRIF-RRSP-2 m.term. .. ... 6.75%
30 d.- 59 d. ... ... 3.00% RRIF-RRSP-taup......... ... 2.50%

Nekiln. turto nuo 7.50%, asmenines - nuo 7.75%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

VALAU kilimus, sofas, fotelius, 
kėdes ir automobilių vidų nauju 
būdu - sausomis putomis. Kilimas 
išdžiūna per 1-2 vai. Sausio mėnesį 
15% nuolaida. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 503-1687.

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

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

REIKALINGA auklė, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruošos 
darbus. Geras atlyginimas $600 per 
mėnesį, dar ir pakėlimas po 3 mėne
sių gerai dirbant. Skambinti Annai 
tel. 533-1736 iki 3 v.p.p. arba tel. 
229-0477 vakarais ir savaitgaliais.

AUTO SERVIZAS. Taisome priei
nama kaina įvairios gamybos auto
mobilius. Taip pat atliekame kė
bulo pataisymus (Body Work). Esant 
nedideliam gedimui atvažiuojame 
į namus. Skambinkite: Robertas 
Burkauskas tel. (416) 767-4750 To
ronte arba Raimundas Pacevičius 
tel. (416) 524-3899 Hamiltone.

ATLIEKAMI VIDAUS DAŽYMO 
darbai, sienų remontas. Pigiausio
mis kainomis, kokybė garantuota, 
galimos rekomendacijos. Skambin
ti po 6 v.v. tel. 767-2551.

DU VAIKINAI iš Lietuvos turi sun
kumų dėl buto. Ieško nebrangiai 
išnuomoti vieno kambario butą. 
Mielai pagelbėtų namų priežiūroje. 
Skambinti tel. 588-7950 po 5 v.p.p.

IEŠKAU angliškai kalbančios dviem 
vaikam auklės, kuri galėtų atlikti 
namų ruošos darbus, gyventi mūsų 
namuose penkias dienas savaitė
je. Skambinti tel. 566-4752 Missis- 
saugoje.

rys ir artimieji.
A.a. Priscila (Rugieniūtė) Luk

šienė, 81 m. amžiaus, mirė sausio 
1 d. Iš AV šventovės sausio 6 d. pa
laidota Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liūdi duktė su šeima, dvi 
seserys, brolis ir kiti giminės.

A.a. Jonas Klimas, 85 m. amžiaus, 
mirė sausio 3 d. Iš Šv. Šeimos šven
tovės, Deux Montagnes, Que., pa
laidotas sausio 5 d. Ste. Agapite 
kapinėse. Liūdi sūnus ir kiti gimi
nės.

A.a. Florence (Bell) Žemaitienė, 
73 m. amžiaus, mirė sausio 9 d. Sau
sio 12 d. palaidota Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdesy liko duktė, du 
sūnūs su šeimomis, trys seserys, 
trys broliai ir kiti giminės.

A.a. Albinas Blauzdžiūnas, 67 m. 
amžiaus, mirė sausio 4 d. Anksčiau 
yra buvęs Montrealio lituanistinės 
mokyklos vedėjas. Paskutiniu laiku 
buvo Šv. Rašto skaitytojas ir, kaip 
liturginės sekcijos pirmininkas, 
yra sukūręs proginių gražių maldų 
bei stengėsi suorganizuoti iškiles
nes liturgines apeigas. Sausio 7 d. 
AV šventovėje gedulines Mišias at
našavo klebonas kun. J. Aranauskas, 
kun. Iz. Sadauskas ir kun. J. Lipsky. 
Pamaldų metu giedojo sol. Gina Čap- 
kauskienė ir sol. Antanas Keblys. 
Gražų atsisveikinimą paskaitė dr. 
Jonas Mališka. Po pamaldų velionies 
palaikai buvo išlydėti į Šv. Jono lie
tuvių kapines, Mississauga, Ont. 
Liūdi žmona, dvi duterys bei du sū
nūs su šeimomis, kiti giminės ir ar
timieji. B.S.

IEŠKAU rusiškai kalbančios vie
nam vaikui auklės, kuri galėtų gy
venti kartu. Skambinti tel. 771-6699 
Thornhill.

IŠNUOMOJAMI butai 1 ir 2 miega
mųjų “Vilnius Manor”. Kreiptis 
darbo valandomis tel. 762-1777.

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

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. ________.

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

KAUNE išnuomojamas dviejų mie
gamųjų butas. Aprūpinama maistu 
ir automobiliu su vairuotoju, $20- 
$30 per parą. Skambinti tel. 22-46- 
01, 55-35-44.

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


