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Stipresnio įsijungimo belaukiant
Baigiasi dvidešimtasis šimtmetis. Kalendoriniai 

skaitmenys žmones sujudina. Per įsivaizduojamuosius 
mėty slenksčius reikia perlipti. Išeivijos veikloje ati
džiau ir kiek su baime svarstomas klausimas, kas bus 
2001 metais?

NUTIESTĄ ir dar vis tiesiamą lietuviškojo gyveni
mo kelią, žvelgiant ateitin, norisi matyti vientisą, 
be tarpeklių, lygų ir aiškų. Dabarties palyginimas 
su praeitimi gali padėti piešti ir aiškesnį ateities vaizdą. 

Išeivijai, penkis dešimtmečius gyvenusiai fiziniame atsi
skyrime nuo tautos, pirmieji asmeniniai ryšiai su žmonė
mis iš Lietuvos buvo kažkas nepaprasto, kone šventiško. 
Gausiuose susirinkimuose buvo išklausyti, pagerbti ir 
apdovanoti pirmieji nuo sovietinių laivų pabėgę jūrinin
kai. Sujaudino išeiviją ir plačiai nuskambėjo Kudirkos, 
Bražinskų, Šakalio žygiai į laisvę, žiebė vilties kibirkštė
les disidentų Venclovos, Skuodžio bei kitų ištrėmimai. 
Visa buvo glaudžiai susiję su patriotinėm nuotaikom ir 
politiniu credo. Pasitraukusių į Vakarus antisovietinės 
pažiūros maždaug buvo panašios į išeivių ir akivaizdžiai 
liudijo bendrą atkakliai tęsiamą kovą su okupantu. Nau
jųjų pabėgėlių ir disidentų laikysena turėjo aiškų poli
tinį atspalvį ir išeivijai buvo suprantama. Tačiau Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, gausesnis naujųjų ateivių 
antplūdis nebebuvo vienodo formato, nebeturėjo kovo
jančių už tautos laisvę vainiko. Dauguma jų iš tėvynės 
pasitraukė (ir dar vis traukiasi) turėdami kitų tikslų. Ta 
trečioji naujųjų ateivių banga pirminiams išeiviams ne
bėra tiek suprantama, kiek buvo suprasti ir atitinkamai 
įvertinti anuometiniai pabėgėliai ir disidentai. Taip iš
eivija pasipildė kitokios grupuotės tautiečiais, kai kur 
jau pritampančiais, kai kur besiskiriančiais, besižval- 
gančiais.

GERĄ patirtį turinti organizuota išeivija jaučia, 
kad kažkas slysta pro šalį. Retėjant išeivijos gre
toms, ne kartą buvo pasiguodžiama galimybe, 
kad atsirandančios spragos bus užkaišiojamos naujais 

lietuviais, atvykstančiais į užjūrius apsigyventi. Atrodo, 
kad toji viltis, bent dar kol kas, tik mažais trupinėliais 
teišsipildo, nors naujųjų ateivių vis daugiau ir daugiau 
atsiranda. Galimas dalykas, kad jie, aptvarkę savo mate
rialinius bei asmeninius poreikius, nestokos noro jungtis 
į visuomeninę lietuvišką veiklą, kad išeivijoje lietuvy
bės išlaikymas tęstųsi ir stiprėtų. Kad taip įvyktų, reikia 
betgi ne jų vienų iniciatyvos. Bendruomenės veikėjai 
turėtų pasirūpinti, kaip ir kur įtraukti naujai atvyks
tančius; gal iš karto neskubėti, bet per ilgai ir nelaukti, 
kad tolydžio jie netaptų vien sau gyvenančiais, neutra
liais stebėtojais. Matyti jau neblogų įsijungimo pavyz
džių, bet dauguma tai vis dar surišta kad ir su nedideliu 
uždarbiu. Žinoma, pastebimi ir kai kurie pažiūrų skirtin
gumai. Bet tai normalu - penki dešimtmečiai vieniems 
buvo vienokie, kitiems kotokie. Dėl bendros užduoties - 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje - atrodo, sutarti sunkumų 
nebūtų. O tai labiausiai visus ir jungia. Visiems yra aiš
ku, kad svetimose šalyse gyvenant, be ryžtingo nusista
tymo ir savo tautinės savigarbos lietuviškasis gyvenimas 
sunkiai bus įmanomas. O praradus organizuotumą indivi
dualiu būdu nedaug kas bus pasiekiama. Kai Lietuva jau 
laisva, čia atvažiuoti ir sutirpti - kokia gi prasmė? Visa
pusiškai sustiprėti - taip, tik neišnykti. Nesmagu klaus
ti: kur tas Amerikos lietuvių milijonas? Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Migloti žingsniai ateitin
1994 m. kanadiečiai sutinka 

su nauja ministerio pirm. J. 
Chretieno liberalų vyriausybe 
ir vis dar pilnai neatskleistais 
pažadų įgyvendinimo planais. 
Turbūt didžiausio rinkėjų dė
mesio J. Chretienas susilaukė 
įsipareigojimu parūpinti vie
šųjų darbų gausiems bedar
biams Kanadoje. Pažadas bu
vo viliojantis, bet daug kam 
atrodė neįgyvendinamas dėl 
didelio Kanados vyriausybių 
įsiskolinimo, atnešto sparčiai 
augusių biudžetinių deficitų.

Viešiesiems darbams buvo 
skirtas prieš Kalėdas įvykęs 
ministerio pirm. J. Chretie
no susitikimas su visų provin
cijų premjerais. Šį kartą jie 
pritarė pasiūlymui, kad vie
šųjų darbų planą reikia pa
ruošti ir lėšas parūpinti bend
romis pastangomis. Viešie
siems darbams reikės 6 bili
jonų dolerių. Šią sumą jau 
anksčiau buvo norėta pada
lyti į tris dalis po du bilijo
nus dolerių. Tas dalis padeng
tų Kanados bei provincijų vy
riausybės ir didžiųjų miestų 
savivaldybės.

Provincijų premjerai dabar 
yra sukalbamesni, nes ir juos 
pradeda slėgti biudžetų defi
citų atneštos skolos. 1989-90 
m. Kanados provincijų defici
tams padengti reikėjo 4,7 bili
jono dolerio, o dabar jau rei
kia beveik 25 bilijonų. Tad ne

bus lengva sutarti bendrą tri
jų dalių viešųjų darbų finan
savimą. Juos tikimasi pradėti 
ankstyvą 1994 m. pavasarį.

Net ir liberalai kritiškai su
tiko ministerio pirm. J. Chre
tieno vyriausybės nuo 1994 m. 
sausio 1 d. įvestą Kanados ne
darbo draudos įmokų padidi
nimą. Darbdaviams metinė 
kiekvieno darbininko įmoka 
padidinama 116,48 dolerio, 
pačiam dirbančiajam - 83,20 
dolerio. Tai reiškia, kad ne
darbo draudos įmokos pasta
rajame penkmetyje pabrango 
dvigubai. Darbo jėgos minis- 
teris Lloyd Axworthy pažadė
jo draudos įmokų nepadidin
ti 1995 m. Dabartinis padidi
nimas Kanados nedarbo drau
dos iždą papildys 300 milijo
nų dolerių, bet ir su jais 1994 
m. bus susilaukta 6,4 bilijono 
dolerių deficitinės skolos.

Naujasis Kanados parla
mentas darbą pradės tik 1994 
m. sausio 17 d., nors rinkimai 
buvo laimėti jau 1993 m. spa
lio 25 d. Kalbama, kad minis- 
teris pirm. J. Chretienas są
moningai pasirinko delsimo 
taktiką sunkiems rinkiminių 
pažadų sprendimams. Ši takti
ka jam buvo sėkminga. Gallu- 
po instituto prieš Kalėdas pra
vesta apklausa liudija, kad li
beralai savo populiarumą nuo 
rinkimuose turėto 51% padidi-

Gili Kanados žiema laukuose ir kalnuose - didis džiaugsmas slidininkams ir jaunimui Nuotr. Vyt. Maco

Lietuvą slegia ekonominiai varžtai
Kraštas pakils ekonomiškai, kai išnyks sovietinės sistemos varžtai. Visa Lietuva turi 
tapti laisva ekonomine zona. Dabartinė valdžios politika veda prie elgetos slenksčio

POVILAS ŽUMBAKIS
Tautiečiai Lietuvoje neri

mauja. Visiems ai^tū, jog gy
venimo lygis kasdien krenta. 
Iš įpratimo mūsiškiai žiūri į 
valdžią. Laukia, kol daug žadė
jusi valdžia pastatys kraštą 
“ant kojų”.

Neseniai iš Lietuvos sugrį
žo tarptautinio lygio ekono
mistas Zenonas Petkus. Kele
tą savaičių jis aukojo savo 
laiką, bandydamas padėti Lie
tuvos pramonei per “Interna
tional Executive Service 
Corps” organizaciją.

Z. Petkus grįžo optimistiš
kai nusiteikęs. Jis gerai įver
tino kai kurių firmų pažangą 
ir gan aukštą lygį prekyboje. 
Tose srityse, į kurias valdžia 
mažiausiai kišasi, verslinin
kai, gamintojai ir prekybinin
kai kuria pramonę, samdo 
žmones, bando parduoti pre
kes Vakaruose ir stengiasi 
skatinti ekonominę pažangą. 
Jiems labiausiai trukdo už
silikusi sovietinė biurokra
tija, varžanti bet kokią inicia
tyvą.

Krašto mokesčių ir muitų 
sistema yra tiek atsilikusi, 
kad sąžiningi prekybininkai 
praktiškai negali verstis. Tai 
kenkia kraštui, tačiau yra nau
dinga biurokratams, iš tų su
varžymų kraunantiems sau di
delius pinigus ... Toks dvigu
bas žaidimas partiečiams Lie
tuvoje sekasi, nes mūsų žmo
nės dar nesupranta pagrindi
nių privataus verslo principų.

Prieš keletą savaičių Zeno
nas atsiuntė tris straipsne
lius, apibūdinančius Lietu
vos ekonominį paralyžių. Pir
moji žinutė iš anglų ekonomi
kos žurnalo skelbia, kad 169 
valstybių tarpe ekonominiu at
žvilgiu Lietuva yra 134 vieto
je. Yra dar labiau atsilikusių 
kraštų pasaulyje, bet nedaug. 
Antro straipsnio antraštė daug 
pasako: “Lietuva atsisako eks
portuoti žemės ūkio gami
nius.” Kai visi kraštai bando 
plėsti savo eksportą, Lietuva 
atsisako! Tame straipsnyje 
vartojami terminai, nusakan- 

no iki 56%.
Žurnalistas Douglas Fisher, 

buvęs NDP socialistų parla
mentaras, primena dienraš
čio “The Toronto Sun” skaity
tojams, kad Kanadoj dabar yra 
net penki dar gyvi buvusieji 
ministerial pirmininkai: li
beralų - Pierre Trudeau ir

(Nukelta į 9-tą psl.) 

tys atbulinį partiečių galvo
jimą. Kalbėdami apie ekono
miką, valdžios pareigūnai nau
doją tokius m inus, kaip 
“lėšų skyrimas”, vienos ar ki
tos firmos “rėmimas”, “plėtoji
mas” ir panašius. Jie, nomen
klatūros biurokratai, nuspręs, 
kaip ir ką gaminti, kas ir kiek 
gali uždirbti, kam teks pelnas 
ir kada. Jie naudoja tą patį 
metodą, kurį 45-erius metus 
naudojo tas supuvęs centras 
Maskvoje.

Visi tie terminai yra užsi
likę iš sovietinių-socialistinių 
laikų, kai “centras” darydavo 
visus sprendimus, dalindavo 
kreditus, nustatydavo gyveni
mo, t. y. “ubagystės” lygį, pa
gal kurį visi vienodai turėjo 
kentėti, žinoma, išskyrus no- 
menklatūrininkus-biurokratus.

Trečias straipsnelis aprašo 
darbiečio A. Brazausko vieš
nagę Kinijoje. Ten preziden
tas susižavėjo kiniečių lais
vos ekonomikos zonomis. Tose 
zonose prekybininkai ir vers
lininkai gali gaminti ir par
duoti ką tik nori be valdžios 
nurodymų. Tos zonos yra pro
duktyviausios Kinijoje. Dau
gelio gyventojų pragyvenimo 
lygis tose zonose yra žymiai 
aukštesnis nei kitur. A. Bra
zauskas pasisakė, kad Lietu
voje reikia tokių laisvos pre
kybos zonų.

Pasiteiravau pas Z. Petkų, 
ar tokios zonos padėtų Lietu
vai? Jo nuomone, tai tik suer
zintų žmones. Vakariečiai ne
investuos kapitalo tol, kol ne
matys bendros pažangos kraš
te bei pastovumo valdžioje. 
Svarbiausia, valdžia turi pa
rodyti vakariečiams, jog ji su
pranta ekonominius principus 
ir nebandys privilioti, o vė
liau keis įstatymus. Kraštas, 
kurio valdžia negalima pasiti
kėti, kuriame vyrauja korupci
ja, rimto kapitalo nepritrauks. 
Svarbiausia kliūtis esanti ta, 
kad tokiose zonose svetimtau
čiai prekybininkai gauna leng
vatas, kurių negauna vietiniai 
verslininkai. Tai sukelia pa
vydą ir diskriminuoja savuo
sius.

Geriausia išeitis, pagal Z. 
Petkų, visą Lietuvą padaryti 
laisvosios rinkos zona. Visais 
būdais mažinti formalumus ir 
biurokratiją; mažinti arba vi
sai pašalinti mokesčius ga
mykloms — nes privačių fir
mų darbininkai turės mokėti 
mokesčius. Tie, kurie inves
tuos kapitalą, pelną naudos 
ekonominei veiklai didinti. 

Tai pakels gyvenimo lygį ir 
prisidės prie valdžios paja
mų. Reikia nevaržyti ekspor
to ar uždėti mokesčius, bet 
jį skatinti. Eksportas kraštui 
neša pelną. Laisva rinka pa
keičia neproduktyvius val
džios pareigūnus tikrais dar
bininkais, prisidedančiais prie 
krašto gerovės.

Lietuvos valdžios planai ri
boti eksportą tautos turto ne
išsaugos. Atvirkščiai — be eks
porto kraštas praras savo iš
teklius. Tokia partiečių pro
paganda yra ne ekonomikos 
principų nesupratimas, bet 
melas, naudojamas žmonių ap
gaudinėjimui.

Gaila, bet partiečiams daž
nai sekasi taip meluoti. Per 
45 sovietinio socializmo me
tus mūsų tautiečiai priprato, 
kad valdžia darytų pagrindi
nius sprendimus.' Kol mūsų 
tauta nepersiorientuos ir ne
pradės daryti savarankiškų 
sprendimų, tol partiečiai sa
vivaliaus ir spręs tautos liki
mą jiems palankia kryptimi. 
Tokie valdžios sprendimai jau 
yra nuvedę Lietuvą prie elge
tų slenksčio. Deja, dar yra 
daug žmonių, tikinčių, jog val
džia išves iš tos bedugnės, į 
kurią ji pati bei mūsų tautie
čių pasyvumas įvedė.

Netrukus jau gali būti per 
vėlu. Įsiskolinęs kraštas ne
galės egzistuoti — bus šašas 
modernios Europos centre. Di
dieji kraštai to netoleruos. 
O ką daryti su tokiu kraštu, 
gali apsiimti spręsti mūsų di
dieji kaimynai, nepalikdami 
teisės mums patiems.

Neaišku, kodėl dešinioji 
opozicija neišnaudoja progos 
paaiškinti piliečiams, kaip 
partiečiai silpnina kraštą. 
Jie turėtų paaiškinti laisvo
sios rinkos dinamiką, katego
riškai pasisakyti už laisvos 
ekonomikos zoną visoje Lie
tuvoje. Manau, kad lietuviai 
suprastų, jeigu tik kas jiems 
paaiškintų, kokie neprodukty
vūs yra biurokratai, kuriuos 
išlaikyti turi eiliniai žmonės.

Šiandien yra auksinė proga 
parodyti LDDP nesugebėjimą 
valdyti kraštą. Turi būti į 
viešumą iškelti partiečių rin
kimų metu padaryti pažadai. 
Ekonomika, ne filosofija ar 
politika bus svarbiausias bal
suotojų rūpestis ateityje. Ne 
tik bus, bet jau ir yra. Da
bar yra laikas atskleisti kai
riųjų ideologinį bankrotą, kol 
dar visa Lietuva nėra bankro- 
tavusi.

Kalėdiniai sveikinimai. Vil
niaus arkivyskupo A. J. Bač- 
kio: “nuoširdžiai sveikinu vi
sus Lietuvos žmones su šv. Ka
lėdomis. Kristaus atėjimo švie
sa tešviečia Jums visada. Nau
jieji metai težiba nauja vil
tim”. Lietuvos respublikos 
prezidentas: “prie kūčių sta
lo pamąstykime apie krikščio
niškąsias vertybes, apie duo
ną kasdieninę, apie darbą ir 
kūrybą (...), idant mūsų vaikai 
eitų doros ir šviesos keliais”.

Vilniaus ir Lietuvos stačiati
kių arkivyskupo Chrizestemo: 
“skatinamas vidinio religinio 
potraukio sveikinu visus bro
lius ir seseris, tikinčius į Kris
tų Gelbėtoją ir švenčiančius 
didžiąją Kristaus Gimimo 
šventę (...) amžiaus pabaigo
je, kai religija, dora ir dvasin
gumas netgi daugelio tikinčių
jų gyvenime nebėra svarbiau
si, taip norėtųsi patirti visų 
mūsų religinių siekimų bend
rumą ir neprarasti vilties, kad 
savo tikėjimo skurdą bandysiu 
įveikti bendrom pastangom. 
(...) O vienija mus visus dėlei 
mūsų išgelbėjimo gimęs die
viškasis Kūdikėlis Jėzus.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos: Lietuvos žmo
nėms, po pasaulį pasklidu- 
siems lietuviams. “Iš naujo 
užgimęs Išganytojas teatne
ša taiką ir ramybę į Jūsų na
mus (...) Tepadeda Jis mums 
(...) jungtis po Nepriklausomos 
Lietuvos vėliava ir dirbti jos 
gerovei (...)”. (Pasirašė B. Nai
nys ir 9 nariai).

Ministerio pirmininko Adol
fo Šleževičiaus: “Nuoširdžiai 
sveikinu Jus su tikėjimo mei
lės ir vilties diena - su šven
tom Kalėdom. Esu tikras, kad 
Naujieji 1994 m. bus lengves
ni, skaidresni, turtingesni šei
mai, tautai ir valstybei (...) Vi
sų piliečių darbštumu ir gera 
valia pasikliaudami, kurkime 
klestinčią demokratiniais pa
grindais tvarkomą mūsų vals
tybę?”

Prof. Vytauto Landsbergio: 
“Ateina šv. Kalėdos ir vėl gai
vina gėrį (...) Mums šviečia vil
ties žvaigždė, jau bemaž du 
tūkstantmečius pranešanti 
Gerąją Naujieną. Teneišnyks- 
ta jos šviesa mūsų širdyse, ir 
blogis bus įveiktas”.

Seime svarstoma Lietuvos 
užsienio politika. (Svarstyme 
dalyvavo ir atvykę iš užsienio 
mūsų diplomatai.) Preziden
tas, kalbėdamas pirmas, iškė
lė tris kryptis: glaudesnį bend
radarbiavimą su Baltijos ir 
Šiaurės Europos šalimis, Lie
tuvos jungimąsi į Europos eko
nomines, politines, kultūri
nes ir saugumo sistemas, san
tykių su kaimynais gerinimą. 
Baigia mintimi: “Privalome 
būti drąsūs, protingi ir nuo
saikūs”. V. Landsbergis atkrei
pė dėmesį į vyriausybės poli
tikos prorusiškumą, ragina 
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atkakliau siekti narystės NATO. 
Seimo narė L. Andrikienė, R. 
Ozolas pasigedo užsienio poli
tikos koncepcijos, strategijos 
bei tikslų. R. Ozolas siūlė su
kurti Baltijos visuotinės gy
nybos prieš galimą grėsmę 
planą. P. Gylys, pripažinęs 
svarstymo naudą, užsienio po
litikos koncepciją pasiūlė pa
rengti opozicijai.

Lietuvos žydų verslininkų 
klubas paskelbė, kad suteiku
siems informaciją apie žurna
listo V. Lingio nužudymą bus 
skirta 100 tūkst. litų premija. 
(Kol kas pati didžiausia už ko
kio nors nusikaltimo išaiški
nimą.)

Lietuva pirmoji iš buvusių 
sąjunginių respublikų savo 
pašto ženklu įsiterpė į seri
ją “Europa”, kuria rūpinasi 
Europos pašto ir telekomuni
kacijų konferencija. Pašto 
ženklui (80 cnt) paimtas A. Gu
daičio paveikslas “Senas meist
ras”. (Ženklu jau susidomėjo 
pasaulio filatelistai; tiražas - 
pusė milijono).

Ateinančių metų biudžetas 
(pajamos 2 mlrd. 782 mln. li
tų., išlaidos - 2 mlrd. 946 mln. 
litų) pirmą kartą patvirtintas 
konstitucijos nustatytu laiku - 
iki Naujųjų metų. Po vardinio 
balsavimo už - 61, prieš - 26, 
susilaikė - 9; K. Jaskelevičiaus, 
seimo biudžeto ir finansų ko
miteto pirmininko, nuomone 
svarstymas vyko “nepaprastai 
darniai ir sklandžiai”. Be ki
tų teisinių dokumentų, seime 
priimtas pareigūnų ir tarnau
tojų turto ir pajamų deklara
vimo laikinasis įstatymas.

Trijų Baltijos šalių premje
rų susitikimas Vilniuje. Esti
jos delegacijai (12 žmonių) va
dovavo M. Laar, Latvijos dele
gacijai (42 nariai) - V. Birkavs. 
Su latviais, be kitų dokumen
tų, pasirašytas ketinimų pro
tokolas dėl bendradarbiavi
mo statant naftos terminalą 
Liepojoje. Premjerų nuomo
ne, tokio terminalo įsteigimas 
bus naudingas abiem pusėm. 
(Taigi Būtingės statyba vėl 
pakimba ore?) Su latviais tar
tasi ir dėl bendros jūrų sienos 
nustatymo. Visų trijų premje
rų pasirašytas memorandu
mas dėl konsulinių santykių 
sureguliavimo ir bendros vi
zų erdvės. Ateityje ketinama 
artėti prie bendros sienos ir 
muitų režimo idėjos įgyvendi
nimo; anksčiau numatyta įkur
ti Baltijos ministerių taryba 
netrukus turėtų pradėti darbą. 
Kitas premjerų susitikimas 
turėtų įvykti sausio mėn.

Kasmetinis Lietuvos diplo
matinių atstovybių vadovų su
sitikimas. Jo tikslas aptarti 
užsienio politikos svarbiuo
sius įvykius, apibendrinti šių

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Kauno seminarijos auklėtinio laiškas
Europinės Rusijos katalikų arkivyskupas Maskvoje TADEUSZ 
KONDRUSIEWICZ paskelbė ganytojinį laišką. Arkivyskupas yra 
baigęs Kauno kunigų seminariją ir kurį laiką darbavęsis Vilniuje

Europinės Rusijos dalies 
apaštalinis administratorius 
arkivyskupas Tadeusz Kondru- 
siewicz Maskvoje paskelbė ga
nytojinį laišką, skirtą 1993 m. 
šeimos šventei, kurią Kat. 
Bendrija mini pirmąjį sekma
dienį po Kalėdą, t.y. gruodžio 
26 d. Remiantis statistiniais 
duomenimis, laiške paminėtos 
ir blogio apraiškos, labiausiai 
teriojančios šiandieninės Ru
sijos šeimas - abortai, skyry
bos, žymus gimstamumo suma
žėjimas. Antai 1992 m. užre
gistruotas abortą skaičius bu
vo dukart didesnis už gimimą 
skaičią. Maskvos apaštalinės 
administratūros spaudos at
stovas kun. domininkonas Alek
sandr Chmelnickij, pristatyda
mas arkivyskupo Kondrusie- 
wicz ganytojinį laišką, tarp 
kita ko pastebėjo, jog abortai 
Rusijoje yra įteisinti įstaty
mais ir nėra jokią apribojimą. 
Blogiausia, žmonią mentalite

Lietuvių ir lenkų santykiai
Savaitraštis “Literatūra ir menas” Lietuvoje 1993 m. 47 nr, išspausdino 
pokalbį su lenkų žurnalo Prancūzijoje “Kultūra” redaktoriumi 

JERZY GIEDROYC, pasižyminčiu Lietuvai palankia galvosena.
Čia pateikiama tik dalis minėto pokalbio

J. Giedroyc yra palikuonis 
Giedraičių giminės, kurios 
protėvis buvo Giedrius (XIII 
š.). Keletas tos giminės narių 
yra daug nusipelnę Lietuvai. 
J. Giedroyc sakė apie save: 
“Buvo lenkiška ir lietuviška 
Giedraičių linija, o Cezaris 
Giedraitis, miręs 1919 metais, 
tapo rusiškos linijos pradinin
ku. Taigi prašom nelaikyti ma
nęs sulenkėjusiu lietuviu, ku
rį bet kokia kaina reikia atlie
tuvinti. Esu lenkas ir lenku 
save laikau. Lietuva yra ant
roji mano tėvynė, bet visą sa
vo gyvenimą paskyriau Lenki
jai. Nenoriu nei perdėti, nei 
sumenkinti savo paties ir sa
vo giminės pastangą, kovojant 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Bet Giedroyc’o pavardė 
yra lygiai gera, kaip ir Gied
raičio”.

Toliau J. Giedroyc atsako į 
Vytauto Bikulčiaus pateiktus 
klausimus jo gyvenvietėje Pa
ryžiaus priemiestyje.

— Ką manote apie lietuvių 
ir lenkų santykius?

— Lietuvią ir lenką santy- 
kią normalizavimas negirdė
tai sunkus reikalas. Čia abi 
pusės pridarė daug klaidą. 
Lietuvoje nuolat gyvas Lenki
jos grėsmės ir baimės kom
pleksas. Tuo tarpu Lenkija iš 
karto pripažino Lietuvos ne
priklausomybę ir garantavo 
dabartinią sieną neliečiamu
mą. O tai buvo pozicija visos 
lenką tautos spontaniškai, su 
didžiuliu pasiaukojimu reaga
vusios į visus grėsmės Lietu
vos nepriklausomybei mo
mentus. Nepaisant to, mažą, 
ekstremistinią, visiškai izo
liuotą nuo viešosios nuomonės 
grupią kiekvienas neatsakin
gas pareiškimas buvo laiko
mas intervencijos simptomu. 
Situaciją kaitino nepamatuo
tos represijos prieš lenkų ma
žumą, pavyzdžiui, savivaldy
bių klausimai, žemės skirsty
mas, pavardžių lietuvinimas, 
lenkų senovės paminklų naiki
nimas ir t.t. Sąrašas labai il
gas.

— Kaip vertinate lenkų ma
žumą Lietuvoje?

— Kalbant apie lenkų ma
žumą Lietuvoje, reikia atmin
ti, jog lenkų inteligentija čia 

tas suformuotas taip, kad abor
tas yra įprastas dalykas ir dėl 
jo blogybės net nesusimąs
tomą.

Rašydamas apie žymą gimi
mą skaičiaus Rusijoje suma
žėjimą, arkivyskupas remiasi 
statistiniais duomenimis, by
lojančiais, jog 1960 m. tūks
tančiui gyventojų teko 23,2 gi
mimai, o 1992 m. gimimą skai
čius tūkstančiui gyventoją su
mažėjo iki 10,2.

Arkivyskupas savo ganytoji- 
niame laiške pabrėžia, kad jo 
pateikti statistiniai duome
nys verčia imtis neatidėlioti
nos veiklos — auklėti žmonių 
sąžines ir kuo plačiau paskleis
ti Katalikų Bendrijos mokymą 
apie žmogaus gyvybės kultūrą 
ir šeimos vertybes.

Europinėje Rusijos dalyje 
yra apie 135.000.000 gyvento
jų. Katalikai čia sudaro tik ne
žymią mažumą - apie 250.000.

V.R. inf.

Jerzy Giedroyc, lenkų žurnalo “Kul
tūra” redaktorius Prancūzijoje

buvo beveik visai išnaikinta: 
karas, masinės sovietų depor
tacijos, du kartus vykusi re
patriacija paliko lenkų mažu
mą be vadovų, reaguojančią 
emocionaliai, nesąmoningai 
veikiamą demagogų. Užtat da
lis lenkų nepritarė Lietuvos 
nepriklausomybei, tarp jų iš
ryškėjo prorusiškos tendenci
jos, netgi noras prijungti len
kiškas sritis prie Rusijos.

Tačiau nesu pesimistas. Tik 
kantri ir nevienadienė Len
kijos ir Lietuvos politika ga
li pakeisti tas nuostatas. In
terviu rėmai neleidžia išvar
dinti viso to, ką reikėtų da
ryti. Laimė, abiejose pusėse 
daugėja geros valios žmonių, 
kurie pradeda rimtai svars
tyti šiuos klausimus. Noriu 
paminėti, mano nuomone, tik 
patį svarbiausią iš jų — len
kų inteligentijos Lietuvoje 
atkūrimą. Pirmiausia būtina 
išplėsti lenkų humanitarinį 
skyrių Vilniaus universite
te. Konkretūs sumanymai jau 
yra, ir jais rūpinasi Lenkijos 
ambasadorius Lietuvoje Ja
nas Widackis. Taip pat daug 
tikimės iš popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito.

— Kaip žiūrite į Vilniaus 
krašto problemą?

— Lenkai neturi būti diskri
minuojami, jei skirstoma že
mė “didžiojo Vilniaus” dings
timi; jiems turi būti grąžintas 
lenkų visuomeninis turtas. Au
tonominės srities projektai

Užsienio politikos samprata
ELTOS pranešimu, Lietuvos 

seimas, apsvarstęs vyriausy
bės vykdomą užsienio politiką, 
paskelbė rezoliuciją, kurioje 
nurodoma vyriausybei pareng
ti Lietuvos užsienio politikos 
sampratą (koncepciją) ir pa
teikti ją svarstyti seimui 1994 
m. pavasario sesijoje. Taip 
pat vyriausybei nurodoma ofi
cialiai pareikšti norą stoti į 
NATO organizaciją, tapti ne- 
pilnateisiu Vakarų Europos 
sąjungos nariu.

Lietuvos seimas nutarė rem
ti demokratines jėgas Rusi
joje ir kituose NVS kraštuo
se, plėtoti dvišalius abipu
siai naudingus ekonominius 
ryšius su šiomis šalimis, Lat
vija ir Estija.
Susieti litą su Vokietijos marke

“Susieti litą su tvirta valiuta 
būtina, nes tai laiduotų lito 
patikimumą”, — spaudos kon
ferencijoje pareškė prof. K. 
Antanavičius. Jis dar priminė, 
kad 1991 m. buvo parengęs lito 
susiejimo su Vokietijos marke 
projektą. Tokiam siūlymui la
biausiai pasipriešinę Lietu
vos banko patarėjai iš Ameri
kos. Tai ir nulėmę Lito komi
teto pasirinkimą.

Kalbėdamas apie 1994 m. 
valstybės biudžetą, prof. K. 
Antanavičius pasakė, kad “ge
rų valdžių nebūna” ir tai pa
tvirtinę balsavimo dėl biudže
to rezultatai. Seimo nariai 
balsavo prieš valdymo išlaidų 
sumažinimą ir didžiausia 
biudžeto išlaidų dalis — 
300 mil. litų — buvo skirta vals
tybės valdymui. Jo siūlymas, 
kad valdymo išlaidos augtų 
kartu su bendromis biudžeto 
išlaidomis, seimo buvo atmes
tos.

LDDS frakcijos narys, Sei
mo biudžeto ir finanasų komi
teto pirm. K. Jaskelevičius 
mano, kad opozicijos kritika 
visiškai nepagrįsta. Biudže
te atsispindi ekonominės pa
dėties stabilizavimosi tenden
cija. Lietuvoje mažėja bedar
bių, kiekvieną mėnesį įdarbi
nama maždaug 4.5 tūkstančio 
žmonių.

Pažadėta didinti sveikatos 
ir socialinės srities darbuo
tojų atlyginimus.

Žlugusi užsienio politika
Seimo opozicijos vadovas 

Vytautas Landsbergis spaudos 
konferencijoje pakartojo sa
vo ankstesnius tvirtinimus, 
kad dabartinės Lietuvos val
džios užsienio politika, pir
miausia Rytų atžvilgiu, buvo 
trumparegė, o dabar esą gali
ma sakyti, kad ji žlugo.

Per pusantrus metus buvo 
žmonėms skleidžiamos iliuzi
jos, kad LDDP dėka iš Rusijos 
ateisianti ekonominė gerovė. 
Rinkimai Rusijoje parodę tik
rąjį jos veidą. Anksčiau di
plomatinėmis frazėmis pri
dengta užsienio reikalų mi- 
nisterio A. Kozyrevo politi
ka dabar atvirai skleidžiama 
V. Žirinovskio lūpomis. Ta
čiau Lietuvos užsienio reika
lų ministerija, paskelbusi pa
vėluotą bei trumpą pareiški
mą, kalba tiktai apie susirū
pinimą ir nieko apie saugumo 
pavojus.

V. Landsbergis kritikavo ir 
Baltijos valstybių vadovų pa
reiškimą dėl bendradarbiavi
mo su NATO organizacija. Bal
tijos valstybių prezidentų su
sitikime palaikyta tik idėja 
— partnerystė vardan taikos 

man atrodo žalingi ir nerei
kalingi. Liaukimės bijoję kits 
kito.

— Kaip vertinate Armijos 
Krajovos veiklą ?

— Teiraujatės apie Armiją 
Krajovą. Tai labai sudėtinga 
problema, susijusi su skirtin
gomis kovos už nepriklauso
mybę formomis paskutiniojo 
karo metu. Lietuviai rėmėsi 
vokiečiais, su kuriais Armi
ja Krajova kovojo. Skyrėsi po
žiūris ir į Tarybų Sąjungą. Iš 
abiejų pusių nestigo žiauru
mo. Palikime tat istorikams, 
nes tai jau praėję laikai. Abie
jų tautų istorikai privalo ne
šališkai atskleisti tą sudėtin
gą problemą, kad ateities kar
tos galėtų iš to pasimokyti. 
Tie “karstai” neturi būti prie
šiškumo didinimo įrankis ir 
daryti įtaką šiandieninei po
litikai, pavyzdžiui, kaip Želi
govskio veikla.

— iš esmės priklausanti A. Ko- 
zyrevui. Šios idėjos tikslas
— nustumti į šalį narystės NA
TO praplėtimo klausimus.

Persiorganizavo Sąjūdis
Įvykusiame Lietuvos sąjū

džio ketvirtajame suvažiavime 
gruodžio 18 d. jo delegatai 
nusprendė, kad nuo dabar Są
jūdis bus visuomeninė organi
zacija, vienijanti nepriklau
somybės įtvirtinimo šalinin
kus. Sąjūdyje galės būti poli
tinių bei visuomeninių organi
zacijų nariai, taip pat asme
nys, nepriklausantys jokioms 
organizacijoms. Tačiau į Sąjū
dį nebus priimti LDDP nariai.

Sąjūdžio tarybos ataskaitą 
suvažiavimui pateikė jos pir
mininkas A. Katkus. Praneši
mus “Lietuvos sąjūdžio pamo
kos” ir “Žemdirbių sąjūdžio 
veikla” padarė prof. V. Kubi
lius ir seimo narys V. Lapė.

Buvo priimti Sąjūdžio įsta
tai ir programa, priimta taipo
gi deklaracijų, rezoliucijų ir 
pareiškimų dėl valstybės rei
kalų ir Sąjūdžio veiklos.

Naujuoju Sąjūdžio tarybos 
pirmininku išrinktas 55 me
tų istorijos mokslų daktaras 
Romas Batūra,' vadovaujantis 
pedagoginei katedrai Vilniaus 
universitete. Suvažiavime nu
tarta, kad Sąjūdžio garbės pir
mininkas Vytautas Landsber
gis daugiau neturi nustatytų 
pareigų ir neatsako už Sąjū
džio kasdieninę veiklą.

Vizitas Varšuvoje
Lenkijos seimo maršalo J. 

Oleksy kvietimu, dvi dienas 
Varšuvoje, kaip praneša EL
TA, viešėjo Lietuvos seimo 
delegacija, vadovaujama jo 
pirmininko Č. Juršėno. Jis 
Lenkijos seime pasakė kalbą, 
kuri buvo šiltai sutikta, per
traukta gyvais plojimais. Pir
mą kartą po 200 metų Lenkijos 
seime kalbėjo Lietuvos seimo 
pirmininkas. Paskutinis toks 
įvykis buvo 1792 m., kai kal
bėjo Lietuvos seimo maršalas 
K. Sapiega.

Č. Juršėnas susitiko ir su 
Lenkijos prerpjęru V. Pavlak- 
Buvo tariamasi, kaip įveikti 
istorinius ginčus, plėsti eko
nominius ir kultūrinius ry
šius. Taip pat kalbėta apie 
laisvos prekybos zonos įstei
gimą, pasienio perėjų gerini
mą, kelio “Via Baltica” tiesi
mą. Daug dėmesio skirta tarp
valstybinės sutarties pasira
šymui.

Pokalbyje dalyvavo seimo 
narys G. Kirkilas, Lietuvos 
Lenkijoje ambasadorius D. Ju
nevičius.

Pasirašė draugystės sutartį
BNS pranešimu, Estijos pre

zidentas L. Meri ir Turkijos 
prezidentas S. Demizel Anka
roje pasirašė draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį.

Prezidentai pasižadėjo lai
kytis principų, apibrėžtų Jung
tinių Tautų įstatuose, Helsin
kio konferencijos Baigiama
jame akte, Naujosios Europos 
Paryžiaus chartijoje ir kituo
se tarptautiniuose dokumen
tuose.

Sutartyje taipogi sutarta 
plėtoti ryšius, grindžiamus 
bendradarbiavimu ir pasitikė
jimu. Sutarta reguliariai reng
ti politinius ir ekonominius 
pasitarimus.

Sutartis įsigalios, kai ją pa
tvirtins abiejų kraštų parla
mentai. Ji galios 10 metų, po 
to bus pratęsiama kas penkeri 
metai.

Prezidentai svarstė ir po
litinę padėtį Jugoslavijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltijos 
kraštų ir NATO santykius.

Nesutarė
Latvijos ir Rusijos delega

cijų derybų posėdyje nesutar
ta dėl būsimo Skrundos radaro 
stoties statuso.. Tai priklau
sysią ir nuo stoties finansa
vimo problemų.

Rusijos delegacijos vedovas 
S. Zotovas pasibaigusį posė
dį įvertino kaip labai atsa- 
komingą, nes Skrundos radaro 
stoties problema trukdo galu
tinai susitarti dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo. Pasak 
Zotovo, Skrundos stotis esą 
gali būti naudinga ne tik Ru
sijai, bet ir Baltijos kraš
tams pranešant apie galimą 
raketų antskrydį.

Buvusio Latvijos derybų su 
Rusija delegacijos nario M. 
Stepičevo nuomone, Skrun
dos stotis techniškai yra pa

senusi, tėra tik “kozieris” Ru
sijos politikų rankose. Dar 
1991 m. Rusijai buvo siūloma 
uždaryti šią stotį ir surasti 
kitų būdų savo saugumui už
tikrinti.

Perskaičiuos mokesčius
Lietuvos nuolatinės misi

jos Jungtinėse Tautose prane
šimu, 1993 m. gruodžio 23 d. 
Jungtinių Tautų (JT) visumos 
posėdyje nutarta peržiūrėti 
Baltijos valstybių narystės 
mokestį.

Narystės mokesčius, arba 
finansinius įnašus, moka vi
sos Jungtinių Tautų valsty
bės. Suma amerikietiškais do
leriais nustatoma pagal ko
eficientų lentelę, kurią kas 
treji metai tvirtina JT visu
mos posėdis, atsižvelgdamas 
į valstybių ekonominę būklę, 
gyventojų skaičių, užsienio 
įsiskolinimus ir kitus krite
rijus.

Baltijos kraštai protestavo 
prieš jiems 1991 m. nustatytą 
mokestį, kuris buvo apskai
čiuotas vartojant neteisingą 
Sov. Sąjungos informaciją. 
Baltijos valstybės už trejų 
metų narystę Jungtinėms Tau
toms skolingos 19 mil. JAV do
lerių.

Baltijos kraštai kartu su 
buvusiomis Sov. Sąjungos res
publikomis, buvusios Jugo
slavijos valstybėmis ir Čeko
slovakija bendrai pasiekė, 
kad ateityje šie mokesčiai 
būtų perskaičiuoti.

Mokesčio klausimo derybo
se Lietuvos delegacijai at
stovauja misijos patarėjas 
Darius Sužiedėlis.

Dėl aukščiausių apdovanojimų
Tautos pažangos judėjimas 

atsiuntė redakcijon pareiški
mą dėl apdovanojimų už buvu
sios sovietinės armijos išve
dimą iš Lietuvos, pasirašytą 
Eg. Klumbio, Tautos pažangos 
judėjimo steigėjų tarybos pir
mininko. Tarp kitų dalykų ra
šoma:

“Dabar keli žmonės prista
tyti apdovanoti aukščiausiu 
valstybės ordinu už tai, ką 
padarė kelios mūsų Tautos 
kartos. Be jokios abejonės 
apdovanoti pristatytieji pa
reigūnai atliko didžiulį dar
bą, bet jie atliko tai, ką juos 
įpareigojo visa Tauta. Jie ne
turėjo jokios teisės trauktis 
atgal”.

Pagaliau apdovanojimų sky
rimas už valstybinį darbą bei 
tiesioginį pareigų atlikimą 
yra ne tik grįžimas į sovieti
nius laikus, bet ir mūsų vals
tybės apdovanojimų devalva
vimas. Esame įsitikinę, kad 
aukščiausiais Lietuvos vals
tybės apdovanojimais už nuo
pelnus išvedant okupacinę ka
riuomenę iš Lietuvos pirmiau
sia turi būti apdovanoti visi 
žmonės, žuvę mūsų pasiprieši
nimo kare 1944-1954 m. Taip 
pat būtina apdovanoti žmones, 
ilgus dešimtmečius iškentėju- 
sius sovietiniuose kalėjimuo
se ir lageriuose už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę — 
N. Sadūnaitę, B. Gajauską, 
V. Petkų, L. Simutį, A. Terlec
ką ir kitus.

Galų gale yra šventvagiška 
aukščiausiu ordinu apdova
noti žmones, ne vienerius me
tus kolaboravusius su okupa
cine valdžia, kai kiti kentėjo 
už nepriklausomos Lietuvos 
idėją sovietiniuose kalėji
muose ir lageriuose.

Galbūt aukščiausiais Lie
tuvos ordinais reikėtų apdo
vanoti LKP TSKP-LDDP na
rius ir visą likusią sovietinę 
nomenklatūrą, kurie užimda
mi aukštus postus okupacinė
se struktūrose, tuo ‘gelbėjo 
Lietuvą nuo galutinio išgrobs
tymo, sunaikinimo bei surusi
nimo ir kuriems sugrįžus į val
džią paskutinis sovietinis ka
reivis išėjo iš Lietuvos.

Jeigu Prezidentūra leidžia
si įtraukiama į tokius keistus 
žaidimus, tuomet nieko netu
rėtų stebinti, kad sprogsta 
bombos, organizuota mafija 
viduryje dienos žudo žmones, 
o vykdomoji valdžia bejėgė 
ką nors pakeisti”, j. Andr.

AfA 
RIMUI STRIMAIČIUI

mirus, 
žmonai GRAŽINAI, dukroms, broliui, mamai ir jų arti
miesiems gilią užuojautą reiškia dainos draugai -

Buvęs Toronto vyrų kvartetas

AfA
JUSTINAI NAUSĖDIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
gilią užuojautą reiškiame sūnui ALGIUI ir jo žmonai 
DALIAI NAUSĖDAMS visai jų šeimai, giminėms bei 

artimiesiems -
G. R. Paulioniai R. J. Karasiejai

AfA 
ERIKAI ČERNIENEI

mirus, 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Elena ir Steponas
Pusvaškiai

AfA 
ALICIJAI LAPATINSKIENEI

mirus Seattle, WA,
vyrą architektą VYTAUTĄ LAPATINSKĄ, dukrą 
DALIĄ ir vaikaitį LUKĄ nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

, A. A. Jagėlos
H. R. Simanavičiai
A. R. Tumpos

PADĖKA
AfA

VYTAUTAS TAMULAIT1S
mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis peržengė amžinojo 
gyvenimo slenkstį 1993 m. rugsėjo 22 d. ir buvo palydėtas iš

Prisikėlimo šventovės į Sv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje rugsėjo 25 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, 
ir kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuo
se; kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Jonui Stąškui ir 
kun. Liudui Januškai, OFM, už atnašautas gedulines Mišias 
velionies intencija. Dėkojame kun. L. Januškai, OFM, už pras
mingą pamokslą, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už palydėjimą 
(amžino poilsio vietą ir apeigas bei maldas kapinėse.

Gili ir nuoširdi padėka muz. Daliai Viskontienei už suorga
nizuotą ir įspūdingai atliktą muzikinę dalį. Mišių metu. Dėko
jame smuikininkei R. Melkienei ir D. Radtkei už giedojimą ir 
palydėjimą vargonais.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: Albinui ir Tomui Boč- 
kams, Arūnui ir Pauliui Dailydžiams, Giedriui ir Rimantui Pen- 
čylams, kurie palydėjo ir suteikė a.a. Vytautui paskutinį patar
navimą šios žemės kelionėje. Dėkojame visiems už užprašytas 
Mišias - tai didelė dovana mirusiojo vėlei. Dėkojame visiems 
šeimos giminėms, draugams ir bičiuliams už puikias gėles, 
kurios puošė a.a. Vytauto karstą.

Dėkojame aukų rinkėjoms - M. Povilaitienei ir A. Sungai- 
lienei bei visiems aukojusiems “Tėviškės žiburiams”, Maironio 
vardo lietuvių vaikų literatūros muziejui Lietuvoje ir Lietuvos 
rašytojų draugijai, kuri rūpinasi a.a. Vytauto knygų išleidimu 
Lietuvoje. Gili ir nuoširdi padėka VI. Šaltmirui už jautrius atsi
sveikinimo žodžius ir įvertinimą a.a. Vytauto literatūros kūrinių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė į laidotu
vių koplyčią, pareiškė užuojautą asmeniškai, spaudoje ir laiš
kais. Nuoširdi padėka visiems, kurie dalyvavote Mišiose, buvote 
kartu su mumis, atvykote iš toliau, dalinotės su mumis visais 
laidotuvių rūpesčiais ir palydėjote a.a. Vytautą į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė a.a. Vytautą 
ligos metu ir įnešė jam malonesnių kasdienybės prošvaisčių. 
Dėkojame visiems už maldas, kurios paskaidrindavo ligos nuo
taiką. Ypatinga padėka kun. Pijui Šarpnickui, OFM, ir kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, kurie lankydavo ir suteikdavo ligo
niui sakramentus.

Dėkojame J. Gurklienei ir jos padėjėjoms už rūpestingai 
ir skoningai paruoštus pietus, mieloms ponioms už skanius 
pyragus, kurie praturtino pietų stalą.

Jūsų nuoširdumas mums, pasilikusiems giliam liūdesy, 
liks brangus prisiminimas visam gyvenimui.

Žmona Marija,
sūnus Vytautas su šeima, 
duktė Vida su šeima,
seserys — Jadvyga Lemonte ir Onutė Lietuvoje

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

“TŽ" leidėjai

Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Kiek dvasiškių neteko Lietuva? 
Sovietų ir vokiečių okupacijų metais (1940-1990) Lietuva neteko 
daugelio dvasiškių - vieni buvo sunaikinti sovietų, kiti - nacinių 
vokiečių, treti gelbėdamiesi pasitraukė į Vakarus su tūkstančiais 

savo tautiečių

Kliuvančios politinės pabiros

Vilniaus vyskupijoje bolševi
kų nukankinti 4 kunigai, kalinti
- 30, išvykę užsienin - 16, užsie
nyje mirė - 5, vokiečių nužudyti
- 116, vokiečių kalinti - 25; Kau
no vyskupijoje - 14, 36, 88,49, 6, 4; 
Kaišiadorių vyskupijoje - 14, 39, 
14, 6, 2,1; Panevėžio vyskupijoje
- 15, 65, 47, 14, 1, 2; Vilkaviškio 
vyskupijoje - 14, 65, 114, 58, 1, 2; 
Telšių vyskupijoje - 11, 54,82, 58, 
0, 0. Iš viso bolševikų nukankinti 
72 kunigai, kalintieji - 289, išvy
kę užsienin - 361, užsienyje mirė
- 190, vokiečių nužudyti - 126, 
vokiečių kalinti - 34.

Klierikų aukos: 3 žuvo ir 7 bol
ševikų kalinti. Vokiečiai išvežė 
72 Vilniaus klierikus į Vokie
tiją, 60 kunigų vienuolių, 229 se
seles vienuoles.

Kaišiadorių vyskupijos 1940- 
1989 m. nukentėję kunigai 

nuo bolševikų
Vyskupas Vincentas Sladke

vičius tremtyje išbuvo 28 metus.
Nužudyti kunigai: Balčius 

Valentinas sušaudytas; Jukne
vičius Andrius, Merkinės deka-

A.a. kun. JUOZAS ZDEBSKIS, ko
munistų nužudytas sovietinės oku
pacijos laikais -1986 metais

; Lietuvos oro linijos
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Lietuvos vardą užsienyje 
išgarsino Lietuvos komercinės 
aviacijos lėktuvai, ant kurių 
didelėmis raidėmis įrašyta 
Lithuanian Air Lines (LAL). 
Daugelis Lietuvos gyventojų 
nori pridėti žodį Lituanica 
— lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Girėno skrydžiui per Atlantą 
atminti.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir jos lėktuvams pra
dėjus skraidyti į užsienio vals
tybes, žodis Aeroflotas din
go iš lietuvių žodyno.

Lietuvos avialinijų genera
linis direktorius S. Dailydka 
buvo atvykęs į JAV. Čia Dalias 
mieste vyko Tarptautinės avia
cijos transporto draugijos 49- 
asis metinis vadovų susitiki
mas. LAL tik šiemet įstojo į 
šią organizaciją. Susitikime 
taip pat dalyvavo Europos 
bendruomenės, Amerikos ci
vilinės aviacijos ir didžiau
sių pasaulyje lėktuvų bendro
vių vadovai.

Beveik visos pasaulio oro 
skrydžių bendrovės arba turi 
milžiniškų nuostolių, arba 
bankrutuoja. Daugiausia nuo
stolių patiria Amerikos bend
rovės American Airlines, 
TWA, Delta, ir kt. Naujausius 
lėktuvus — Boeing-777 įsten
gia nusipirkti tik didžiosios 
bendrovės, nes jų kiekvieno 
kaina yra 118 mil. dolerių.

Amerikiečiai siūlo laisvą 
padangę visur ir visiems. Ame
rikos rinka būsianti atvira Eu
ropos aviacijos bendrovėms, 
jei amerikiečius įsileis į Eu
ropos bendruomenės rinką. 
Tačiau ir čia yra pavojus, kad

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© 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 

nas, sušaudytas; Lajauskas Ma
tas, Molėtų dekanas, žiauriai 
nukankintas; Tutinas Jonas, 
durtuvais subadytas; Daugėla 
Jonas sušaudytas.

Kunigai, žuvę kalėjimuose: 
Mironas Vladas, Linartas Do
natas, Rudžionis Steponas, 
Baužys Zenonas, Liutkus Pet
ras, Adolfas Stasevičius.

Kunigai kaliniai grįžę mirė: 
arkivyskupas Matulionis Teo
filius, vyskupas Labukas Juo
zapas, prelatas Sužiedėlis Ber
nardas, kan. Cijūnaitis Matas, 
dekanas Liesevičius Kazimie
ras, Janulevičius Petras, Pieš- 
kus Domininkas, Mikučionis 
Jonas, Neciunskas Zigmas, Ko
maras Zigmas, Želnys Adalber
tas, Stasiūnas Juozapas, Ma
žeika Antanas, Gustas Juoza
pas, Čaplikas Juozapas, Pu- 
zonas Liudvikas, Cibulskas 
Pranas, Buika Bronius, Petke
vičius Marijonas, Pivariūnas 
Kazimieras.

Kunigai kaliniai gyvieji: pre
latas Kiškis Stanislovas, prela
tas Jonys Jonas, Šiškevičius 
Antanas, SJ, Zažeckas Česlo
vas, Žvinys Jonas, Kaušyla Jo
nas, Ažubalis Alfonsas, Šatas 
Alfonsas, Kavaliauskas Česlo
vas, Voveris Juozapas, Valatka 
Petras, Stančiauskas Zigmas.

Vokiečiai sušaudė Alytuje: 
dekaną Paulavičių Konstan
tiną, vikarą Mozurkevičių.

Kunigai, pabėgę į užsienį: 
Urbonavičius Ignas, Celiešius 
Petras, Dieninis Lionginas, Ko- 
cėnas Aleksandras, Vilutis 
Juozas, Bačinskas Petras, Pet
raitis Alfonsas, Gaidamavičius 
Pranas, Mankeliūnas Vytautas.

Red. pastaba. Šiuos duome
nis atsiuntė kun. Jonas Kaušyla, 
remdamasis Br. Kviklio ir kitų 
surinktais duomenimis. Ka
dangi jis pats yra Kaišiadorių 
vyskupijos kunigas, pridėjo at
skirą tos vyskupijos statistiką.

mažesnės bankrutuos ir jas 
prarys milžinai. Net tokios 
žymios bendrovės kaip SAS, 
Lufthansa, British Airlines 
jaučiasi mažos prieš didžiuo
sius ryklius, kaip Dailydka 
pavadino didžiąsias JAV 
bendroves.

Lietuvai yra sunku įsiskverb
ti į Vakarų rinką. Juo labiau, 
kad jiems kaip ir kitiems eu
ropiečiams, yra nepakeliama 
didžiųjų konkurencija. Lie
tuvos oro linijos iki gruodžio 
vidurio turėjo parengti savo 
planą, o vasario mėnesį jį turi 
patvirtinti Lietuvos vyriausy
bė. Europos rinka perpildyta, 
todėl teks plėstis į Rytus, Ki
niją, Indiją, Artimuosius Ry
tus. Tokioms ilgoms kelionėms 
reikia didelių lėktuvų kaip 
Boeing 747 arba DC-10. Ban
doma parduoti senus rusiškus 
lėktuvus ir gauti paskolą.

Vilniaus orauosčio takai 
kol kas yra per prasti, ne
atitinka standarto. Juos nu
matoma perstatyti kitų metų 
gegužės-liepos mėnesiais. Pa
gerinimams reikės išleisti 6 
mil. litų. Todėl tolimieji skry
džiai galėtų prasidėti ne anks
čiau kaip liepos mėnesį.

Šiuo metu skrydžiai vykdomi 
į Frankfurtą, Kopenhagą, Lon
doną. Iš dviejų Rytų skrydžių į 
Maskvą jau pelningas, kitas į 
St. Peterburgą — vis dar nuos
tolingas. Šiuo metu LAL dirba 
apie 1300 žmonių. Ypač greitai 
plečiasi turizmo skyrius, pa
vadintas “Aviaturas”.

Didžiausia pasaulyje lėktu
vų gamybos bendrovė “Boeing” 
ateinančiais metais tikisi par
duoti lėktuvų už 26 milijardus 
dolerių. Japonai neseniai už
sakė septynis lėktuvus Boeing- 
777, kurių kaina yra 820 mil. 
dolerių. Kito modelio Boeing- 
767 jau parduota 500 lėktuvų. 
American Airlines turi 63 
tokios klasės lėktuvus.

Šiaip ateities perspektyvos 
Lietuvos oro linijoms yra ge
ros. Reikia tikėtis, kad atei
nančių metų eigoje iš Vilniaus 
ir atgal į didžiuosius Ameri
kos lietuvių telkinius — Čika
gą, Niujorką ir galbūt Los An
geles bus tiesioginiai, be su
stojimo, skrydžiai. Todėl 1994 
m. Dainų ir šokių šventė bei 
1995 m. sporto šventė Vilniuje 
gali būti ir Lietuvos oro linijų 
šventė.

KAUNO BAZILIKA, pradėta statyti XV š. gotišku stilium, vėliau buvo 
plečiama ir įgijo renesanso bei baroko bruožų. Kaip gotiškas statinys ji 
yra didžiausia Lietuvoje Nuotr. D. Meliūno

Periodinė Lietuvos spauda - 800 laikraščių
Vatikano radijo lietuvių skyriaus žiniomis, laikraštinė spauda Lietuvoje labai gausi, bet katalikiškos 
orientacijos laikraščių labai nedaug. Pasunkėjus ekonominėm sąlygom, dalis laikraščių turės netrukus žlugti

Beveik keturis milijonus gy
ventojų turinčioje Lietuvoje 
leidžiama net per 800 laikraš
čių ir žurnalų, dirba šimtai 
leidyklų ir kuriasi naujos. Aki
vaizdu, jog nemaža dalis spau
dos yra laikinio pobūdžio ir 
užpildo sovietmetyje atsiradu
sias draudžiamų temų spragas. 
Taip pat nėra abejonių, kad 
dauguma šių leidinių yra trum
palaikiai, ir vis siaurėjan
čios rinkos sąlygomis netruks 
žlugti.

Deja, tik mažą dalį naujai at
kurtos spaudos būtų galima 
pavadinti katalikiška. Tokių 
laikraščių ir žurnalų leidžia
ma per dešimt. Kita vertus, 
mus dominančios temos gan 
dažnai aptariamos ir kituo
se leidiniuose. Natūralu, jog 
tokioje būklėje vis sunkiau 
aprėpti augančią informaci
ją, atsirinkti svarbiausias ir 
aktualiausias temas, įžvelgti 
linkmes. Kitaip tariant, išky
la orientacijos poreikis.

Apžvelgus pvz. 1993 m. lap
kričio mėnesio spaudą, dėme
sį patraukia du dalykai: pir
masis susijęs su valdančiosios 
daugumos - nepaisant įvairių 
deklaracijų - negatyvia nuo
stata tiek Katalikų Bendrijos, 
tiek apskritai religijos atžvil
giu; antrąjį - kur kas labiau 
džiuginantį - būtų galima pa
vadinti katalikiškosios spau
dos savimonės augimu.

1993 m. lapkrityje net keturi 
laikraščiai prabilo apie pasi
keitusį arba, tiksliau, buvusį 
užmaskuotą, o dabar vis ryškė
jantį LDDP atsainų požiūrį 
tiek į Katalikų Bendriją, tiek 
į su ja susijusias organizaci
jas.

Pirmiausia minėtinas savait
raštis “Apžvalga”. Žinoma, bū
damas LKDP (kr. demokratų) 
spaudos organu, jis negali at
stovauti visiems Lietuvos kata
likams, tačiau politiniu požiū
riu “Apžvalga” bene tiksliau
siai atspindi susidariusią 
būklę.

Kitaip negalima pavadinti, 
kaip tikinčiųjų jausmų įžeidi
mu, rodytą per Visų Šventųjų

Mūsų draugams lietuvių bendruomenėje 
Su malonumui pranešam, kad nuo 1994 m. sausio 1, ALGIS 
MEDELIS prisijungia prie mūsų kaip savarankiškas kelionių spe
cialistas mūsų naujoje Bloor gatvės įstaigoje. Aplankykite mus 
sausio 29-30 d.d. (šeštadienį ir sekmadienį) tarp 11 v.r. ir 4 v.p.p. 
(OPEN HOUSE), išgerti puodelį kavos, pasikalbėti su A. Medeliu, 
jo bendradarbiais ir susipažinti su 1994 metų kelionių programomis.

W1EDERSEN world tours inc.

UNITY TRAVEL
(905) 882-5475 ar 1-800-663-9689 

Park Place Corporate Centre 
15 Wertheim Court, Suite 402 

Richmond Hill, Ontario L4B 3117
Ont. Reg. nr. 1341982 

dieną filmą apie Aušros Vartų 
šventovę. Dar sovietiniais me
tais sukurtą filmuką komen
tavo akademikas Juozas Jurgi
nis. Ryšium su tuo “Apžvalgos” 
45 nr. paskelbtas Lietuvos ra
dijo ir televizijos valdybos 
nario kun. Roberto Grigo pa
reiškimas, kuriame be kita 
ko sakoma, jog “katalikai tu
ri teisę laukti daugiau pagar
bos”.

Tame pačiame numeryje pri
simintas ir 1978 m. lapkričio 
13 d. sudarytas Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komitetas. 
Trumpai papasakota jo drama
tiška, kai kada ir tragiška - 
kun. jėzuito Juozo Zdebskio 
atveju - istorija. Straipsnio 
autorius minėto filmo atžvil
giu dar griežtesnis: “Tokia lai
da - tai ženklas, kad praside
da buldozerinio ateizmo anti
religinė propaganda”.

Katalikų laikraščiai ir visi 
stambiausi šalies dienraščiai 
išspausdino pareiškimą dėl 
“Krikšionių demokratų frakci
jos seime registracijos nu
traukimo ir perregistravimo 
vilkinimo”.

Šiuos tarsi paskirus faktus 
papildo savaitraščio “Nauja
sis dienovidis” redaktorės Al
donos Žemaitytės skiltis “Apie 
demokratiją, laisvą žodį ir pa
dorumą”. Autorė rašo: “Kiek 
kafrtų vis dar naivūs laidų ren
gėjai pasišauna kviesti į savo 
laidas “Naująjį dienovidį”, 
tiek kartų jiems tenka karpyti 
brangios filmavimo juostos 
metrus. Neaišku, kas karpo: ar 
jie, ar televizinės cenzūros 
žmonės”. Suprantama, šiuo at
veju skaudžiausias yra pats 
cenzūros faktas. Redaktorės 
manymu, į Lietuvą vis spartes
niais tempais sugrįžta koman- 
dinė-administracinė sistema.

Greta politinio ir ideologi
nio spaudimo, pastebima ir ki
ta, kiek subtilesnė linkmė - 
pseudoreliginių rašinių pa
galba diskredituoti kataliky
bės tiesas. Klasikinis pavyz
dys - savaitraštyje “Atgimi
mas” išspausdinta užsienio

(416) 538-6370
Fax: (416) 538-9657 

1558 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
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Štai kelios istoriko Alfon
so Eidinto mintys, liečiančios 
Vasario 16 — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą.

“Lietuvių buržuazijos atsto
vai, perdėtai aukštinę Tary
bos priimtą 1918 m. vasario 
16 d., kaip Lietuvos politinės 
nepriklausomybės akto pa
skelbimą, nebandė bent kiek 
detaliau ir realiau aptarti 
jo reikšmę. Tiesa, anuo metu 
laikraščiuose propagandiniu 
požiūriu daug rašyta apie Lie
tuvos valstybingumo atstaty
mą, tačiau istorikai mažai te
gali iš tų liaupsių sužinoti”. 
(“Gimtasis kraštas”, 1988 m. 
vasario 4-10 d.d.).

“Susiformavus lietuvių kapi
talistinei (buržuazinei) naci
jai, lietuvių buržuazinės sro
vės, grupės (vėliau partijos) 
vienaip ar kitaip svarstė ir 
programose deklaravo Lietu
vos valstybingumą. (.. .).

Visų sudėtingiausių istori
nių aplinkybių gerai neišty
rinėjus, nieko nestebino ir 
gana kategoriška išvada, jog 
“vasario 16 d. aktas nebuvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo dokumentas (. ..), o 
tik eilinis ‘diplomatinis’ 
žingsnis, kuriuo siekta gra
žiau pasirodyti krašto visuo
menės akyse. (...).

Vokietijos kancleris 1918 m. 
kovo 23 d. aktu paskelbė Lie
tuvos pripažinimą, kurį V. 
Kapsukas teisingai pavadino 
skambiais žodžiais, kurie rei- 

spaudos apžvalga “Popiežius 
ir egzorcizmai”. Čia tarsi pa
teikiamos įvairios nuomonės, 
kurias visas suglaudžia pa
skutinis apžvalgos sakinys: 
“Nuolatinės kalbos apie vel
nią padeda Bažnyčios hierar
chijai stiprinti savo valdžią”.

Deja, tokio pobūdžio rašinių 
spaudoje vis gausėja. Belieka 
pridurti, jog 1993 m. lapkri
čio mėnesį išleistuose nekata
likiškuose laikraščiuose bei 
žurnaluose ir toliau abejoja
ma visų žemių grąžinimo Kat. 
Bendrijai ir vienuolynams tei
sėtumu, ir toliau vilkinamas 
religinių bendrijų įstatymo 
projekto priėmimas, ir toliau 
siekiama Restitucijos aktą pa
versti išpūsta priedanga, už 
kurios, iškilus pavojui, LDDP 
būtų galima saugiai pasislėpti.

Tokioje būklėje katalikiš
kosios spaudos vaidmuo tam
pa pamatiniu. Džiugu, jog šiuo 
atveju galime kalbėti apie po
zityvius poslinkius. Kaune, 
Katalikų informacijos cent
re, įvyko steigiamasis katali
kų leidėjų susirinkimas, ku
riame įsteigta Lietuvos kata
likų leidyklų draugija. O Birš
tone buvo surengtas seminaras 
katalikiškų knygų ir periodi
kos leidyklų darbuotojams. Se
minarą gana plačiai nušvietė 
spauda. “Mes turime būti reli- 
ginio-kultūrinio paveldo re- 
transliuotojais, bet privalome 
tai daryti platesniam skaity
tojui priimtinomis formomis”- 
pareiškė žurnalo “Naujasis ži
dinys - Aidai” vyriausias re
daktorius Petras Kimbrys. Pri
pažinta, jog silpniausia leidy
bos grandis - leidinių plati
nimas. Todėl planuojama steig
ti savo platinimo tinklą.

Matyt, niekas neabejoja, kad 
katalikiški leidiniai taps popu
liaresni, jeigu priartės prie 
šiandieninės Europos žurna
listikos lygio. Su juo susipa
žinti į tarptautinės katalikų 
spaudos sąjungos konferenci
ją Sirakūzuose buvo išvykę ke
turi Lietuvos atstovai. “Nau
jasis dienovidis” išspausdino 
jų atsiliepimus tiek apie šią 
konferenciją, tiek jų mintis 
apie katalikišką spaudą. (Kas
tantas Lukėnas mano, jog Lie
tuvos žurnalistai katalikai ga
lėtų burtis sekcijos teisėmis 
Žurnalistų draugijoje).

Šie reiškiniai liudija, kad 
katalikiškoji spauda pradeda 
save suvokti kaip tam tikrą vi
sumą ir ieško priimtinų orga
nizacijos formų. Atrodo, tai 
padaryti dabar pats laikas.

Red. pastaba. Spaudos kont
rolės valdybos žiniomis, da
bartinėje Lietuvoje yra 447 
laikraščiai, 219 žurnalų, 640 
leidyklų. Taigi iš viso perio
dinės spaudos yra 666 leidi
niai. Galimas dalykas, ne visi 
periodiniai leidiniai yra sure
gistruoti. 

kalingi ‘kaizerio valdžiai ir 
jos bernams tiktai žmonėms 
akis dumti’, kad ‘apie jokią 
tikrai laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą nė kalbos negali 
būti”. (“Kultūros barai”, 1988 
m., 1 nr.).

Taigi buržuazinės (kapita
listinės) lietuvių nacijos (bol
ševikai vengia žodžio tauta) 
srovės ir jos atstovai kaizerio 
bernai vasario 16 d. nepaskel
bė Lietuvos nepriklausomy
bės, o tik padarė eilinį diplo
matinį žingsnį norėdami gra
žiau pasirodyti.

A. Eidintas neturi jokių sun
kumų “išaiškinti” kas atstatė 
Lietuvos valstybingumą. Jis 
rašė:

“Veikiant Spalio socialisti
nei revoliucijai, ir Lietuvoje 
tampa populiari darbo žmonių 
atstovų tarybų idėja. Jos pra
deda kurtis 1918 m. lapkričio- 
gruodžio mėnesiais, komunis
tai proletariato diktatūros, 
revoliucinių veiksmų dėka 
pirmą kartą sukuria socialis
tinį Lietuvos valstybingumą 
— paskelbiama Lietuvos Tary
bų Respublika”. (“Literatūra 
ir menas”, 1988 m. gruodžio 
10 d.).

“Lietuvoje plėtėsi revoliu
cinis judėjimas, kova už socia
linį teisingumą. Vilniuje ir 
periferijoje kūrėsi komunis
tų kuopelės, 1918 m. spalio 
1-3 d.d., įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos 1-asis suvažia
vimas. Įsisteigė naujo tipo par
tija, paskelbusi, kad svarbiau
sias jos uždavinys yra kovoti 
už socialistinę revoliuciją ir 
proletariato diktatūrą, už Ta
rybų valdžią. 1918 m. gruodžio, 
1919 m. liepos mėnesiais di
desnėje Lietuvos dalyje susi
kūrė Tarybos, 1918 m. 
16 d. buvo paskelbta 
Tarybų Respublika, 
Lenino pasirašytų 
Komisarų 
pripažino 
(“Kultūros 
1 nr.).

Tarybos, 
Lietuvoje ir buvo paskelbtas 
“tarybinis” valstybingumas, 
tačiau bolševikų okupuotose 
srityse jokių tarybų nebuvo, 
niekas su nieku nesitarė, at
eidavo įsakymas iš Maskvos be 
jokių tarybų. Ir taip pagal Ru
sijos komunistų (bolševikų) 
partijos Centro komiteto nu
tarimą 1919 m. sausio mėn. 
be jokių tarybų buvo įsteig
ta bendra Lietuvos ir Gudi
jos “Litbelo” (LITva-BELorus- 
sia) respublika ir taip baigėsi 
“tarybinis” Lietuvos valsty
bingumas. “Litbelo” respubli
ka irgi be jokių tarybų buvo 
Lenino likviduota ir pripažin-

. gruodžio 
Lietuvos 
kurią V. 
Liaudies 
dekretu 
Rusija”.

1988 m.,

Tarybos 
Tarybų 
barai”

tarybos . . . Nors

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius 

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub pėdų dėžę MAGIC BOX 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos 

TIK S6 $1 "i 
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............................................ $1 "1 -

pristatymas.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX r paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus. 
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos į Vilnių.

•s. Jums reikės tik paskambinti

^POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

“Gazeta Wybor- 
lapkričio 26 d.

“Po trejų nepri- 
metų gudai turi

ta “buržuazinė-kapitalistinė” 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė.

Gudų akibrokštai
Dienraštis 

cza” 1993 m. 
laidoje rašė: 
klausomybės 
savo herbą — Vytį. Jie taip pat 
turi baltą-raudoną-baltą vė
liavą, po kuria jų proseniai 
dalyvavo Žalgirio mūšyje. (...) 
Vytis ir balta-raudona-balta 
vėliava tai Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės palikimas, 
kuris — kaip jie tvirtina — 
priklauso gudams ne mažiau, 
kaip lietuviams, kurie pasta
ruoju metu Minske vis dažniau 
yra vadinami ‘letuvisais’ ar
ba tiesiog žemaičiais. ‘Tikri 
lietuviai tai mes’ — pasakė 
viena žinoma gudų rašytoja”.

Visa tai patvirtina gudų sa
vaitraštyje “Litaratura i Mas- 
tactva” išspausdintas po 
straipsniu apie Armia Krajo- 
wa padarytą žalą gudams “post 
scriptum”. Laikraštis 1993 m. 
spalio 22 d. laidoje rašė: “Kai 
šis straipsnis jau buvo spaus
dinamas, gavome žinią, kad 
Vilniuje prasidėjo Armia Kra- 
jowa visuomenės teismas. 
Lenkų visuomenės organiza
cijos Žemaičių Respublikoje 
visokiais būdais stengiasi su
kurti A.K. palankų įvaizdį tar
tum ji būtų kovojusi su fašis
tais ir bolševikais. Tačiau Že
maitijos valdžia ir tauta A.K. 
veiklą laiko smurtu prieš Len
kijos kaimynines tautas. A.K. 
yra kaltinama žemaičių žudy
mu ir bandymu atstatyti Len
kiją 1939 m. rugsėjo mėn. ri
bose”.

Šio laikraščio redaktoriai 
savo plačioje vaizduotėje su
kūrė Žemaičių Respubliką 
su sostine Vilniumi.

Prezidento pasisakymas
“The Baltic Independent” 

1993 m. lapkričio 19-25 d.d. lai
doje rašė: “Savo lankymosi 
metu Kinijoje Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
nebijodamas aštrios kritikos 
namuose, vengė, kalbėti apie 
žmogaus teises. (. ..) Ponas 
Brazauskas patvirtino, kad 
susitikimuose su aukštais Pe- 
kingo pareigūnais žmogaus 
teisės ir Tibeto okupacija ne
buvo diskutuojamos. Savo ke
lionės metu ponas Brazauskas 
pasakė: “Demokratinės verty
bės Lietuvoje ir Kinijoje yra 
tokios pačios.” Nesinori tikėti.

J.B.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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© laisvoje tevyneje
ATMINIMO PARKAS

Rokiškyje atidarytas Atmi
nimo parkas Sibiro tremtiniams. 
Jame pastatytas paminklas, su
kurtas skulptoriaus R. Antinio 
(sūnaus) ir architekto E. Miliū
no. Prie paminklo išdėlioti ak
mens luitai su juose iškaltom 
iš Sibiro negrįžusių rokiškėnų 
pavardėm. Paminklu ir Atmini
mo parku džiaugiasi miesto bur
mistras E. Majauskas, parūpi
nęs lėšų iš savivaldybės biudže
to. Didžioji jų dalis buvo surink
ta aukomis iš rokiškėnų bei jų 
turtingų organizacijų. Pamink
lo pastatymas su atvežimo iš
laidoms kainavo 40.000 litų.

PAMINKLAS MARIJAMPOLĖJE
Švęsdami Lietuvos kariuo

menės deimantinę sukaktį, ma
rijampoliečiai prisiminė ir pa
gerbė 1944-53 m. Tauro apygar
doje žuvusius partizanus. Lie
tuvos partizanai turėjo aštuo- 
nias savo veiklos apygardas. 
Marijampolė, priklausiusi Tau
ro apygardai, pirmoji pasirū
pino tokio paminklo pastatymu. 
Skulptoriaus Broniaus Vyš
niausko ir architekto Romo Vyš
niausko sukurtas paminklinis 
ansamblis iškilo naujosiose 
Marijampolės kapinėse. Jį su
daro nukankinto partizano kū
no ir gedinčios motinos skulp
tūros. Prie jų yra vienuolika 
akmenų su juose iškaltomis 280 
Tauro apygardoje žuvusių par
tizanų pavardėmis ir slapyvar
džiais. Kun. Jonas Rusinas pa
šventino paminklą, o prie jo 
priesaiką davė jauni Lietuvos 
kariai. Apie Lietuvos kariuo
menės sukaktį, Tauro apygar
dos partizanų žygius kalbėjo 
paminklą pastačiusios Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos Marijampolės 
skyriaus pirm. Vytautas Raibi- 
lis, Lietuvos seimo narys Al
girdas Endriukaitis, Marijam
polės miesto tarybos pirm. Al
girdas Bajarkevičius ir istori
kas Edmundas Simanaitis. Mari
jampolės centre, Vytauto gat
vėje, buvo atidarytas Tauro apy
gardos partizanų ir tremtinių 
muziejus.

ATKURTA MOKYTOJŲ SĄJUNGA
Mokytojų namuose Vilniuje 

1993 m. lapkričio 28 d. įvykusia
me iniciatorių suvažiavime at
kurta Lietuvių mokytojų sąjun
ga. Ji susieta su Kaune 1927 m. 
spalio 8 d. įsteigta Lietuvių mo
kytojų tautininkų dr. J. Basana
vičiaus sąjunga. Pastaroji buvo 
uždaryta mokytojų persekioji
mą atnešusiais sovietinės oku
pacijos metais. Sąjungos atkū
rėjai patvirtino vieno lito įsto
jamąjį mokestį ir dviejų litų 
metinį nario mokestį. Jie taipgi 
sudarė centro valdybą, jos pir
mininku pasirinkę Vilniaus ra
jono Marijampolio vidurinės 
mokyklos direktorių Algiman
tą Masaitį. Priimtoji rezoliu
cija pabrėžia, kad atkurtoji Lie
tuvių mokytojų sąjunga mokyk
lose skleis tautiškumą ir krikš
čionišką dorovę, rūpinsis savo 
narių profesine bei kultūrine 
pažanga, ekonominiais ir socia
liniais reikalais. Centro valdy
bos pirm. A. Masaitis “Lietuvos 
ryto” atstovei Jurgai Čekataus- 
kaitei pasakojo: “Tai nėra prof
sąjunga ir ne partija. Ji yra pa
triotiška, tautiškos orientaci

■■ DĖMESIO PENSININKAMS

Alina žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei

tel. (905) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų giminėm maisto siuntinius, 
sudarytus Lietuvoje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti 
nuo 5 iki 14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą 
pakvitavimą. Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės 

kokybės prekės.
ŠVENTINIS SIUNTINYS

Medus........................... ............ 1 kg Apelsinai ...................... ............  2 kg
Dešra rūkyta ................. ...........  3 kg Citrinos šviežios.......... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............. ............ 3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... ...........  1 kg Kava tirpstanti .............. .........  200 gr
Sviestas........................ ............ 1 kg Mielės.......................... .........  100gr
Miltai ............................. ............ 2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ...........  3 kg Prieskoniai ................... .........  200 gr
Ryžiai ........................... ............ 2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai ..................... ...........  2 kg Kiaušiniai ..................... ........  20vnt.
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............. 4 Itr.
Šokol. saldainiai............ ...........  1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ....... $123.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

jos mokytojų sąjunga. Ji rūpin
sis jaunimo tautiniu auklėjimu, 
ieškos mokytojų asmenybių, 
stiprins jas. Tik stiprūs moky
tojai sukurs stiprią mokyklą. 
Šie du uždaviniai yra patys pa
grindiniai. Sieksim, kad spau
da, radijas, televizija neklai
dintų jaunimo, dėl ko dabar tė
vai, mokytojai ir visuomenė yra 
nusiminusi. Tik turint mokyto
jui autoritetą, mokiniai jo klau
so ir mėgina juo sekti. Mes mė- 
ginsim ugdyti tautinį susipra
timą, meilę tėvynei”. Sąjungon 
bus priimami ir užsienyje dir
bantys lietuviai mokytojai.

NEVIENODA EGLUČIŲ KAINA
Kalėdines eglutes į miestus 

pristatė ir jas gyventojams par
davinėjo urėdijos. Jų kainos 
betgi buvo skirtingos. Miškų 
ūkio ministerijos prekybinių 
ryšių vyr. inž. R. Genio paskelb
tais duomenimis, metrinė eglu
tė Tauragėje turėjo kainuoti 
vieną litą, Kaune — keturis, 
Vilniuje — du; dvimetrinė eg
lutė Tauragėje — du litus, Kau
ne — penkis, Vilniuje — ketu
ris; trimetrinė eglutė Tauragė
je — tris litus, Kaune — šešis, 
Vilniuje — penkis. Prie šių nu
statytų kainų buvo pridedamas 
18% akcizo mokestis. Lietuvon 
eglučių pirkti atvažiavę Olan
dijos atstovai namo grįžo tuš
čiomis. Mat jie norėjo gauti 
idealiai kūgiškų eglučių, nor
maliai žalios spalvos, su simet
riškais atstumais tarp šakų. Ap
silankę keliose urėdijose, olan
dai įsitikino, kad ten iš šimto 
eglučių tik viena atitinka jų 
reikalavimus. Kiti prekybinin
kai iš Vakarų Europos sidabri
nių ir paprastų eglučių pakan
kamai rado Kauno ir Ukmergės 
urėdijose.

NUŽUDĖ GINTARO PIRKLIUS
1993 m. spalio 13 d. Kalinin

gradu pavadintame Karaliau
čiuje padegtame automobilyje 
buvo rasti du pistoletu nušau
ti Lietuvos gyventojai — klai
pėdietis Jevgenijus Zakaras ir 
palangiškis Alvydas Jurgilas. 
Jie nužudyti viename bute, at
važiavę pirkti gintaro. Suimtas 
žudikas teigia, kad pirkliai iš 
Lietuvos nenorėjo atsilyginti 
už anksčiau Lietuvon išsivežtą 

- gintarą. Kaliniftgrado srities 
rusai anksčiau buvo įsismaginę 
vogti privačių taksistų automo
bilius, nužudę jų savininkus. 
1993 m. balandžio 3 d. Nemuno 
senvagėje buvo rastas klaipė
dietis taksistas V. Pilipiukas, 
balandžio 6 d. — V. Lucenka iš 
Černiachovskiu pavadinto Įsru
čio, balandžio 24 d. — klaipė
dietis V. Antipovas. Jie buvo 
peršauti, pasmaugti, išrengti 
ir su krepšiu akmenų, pririš
tu prie kaklo, įmesti Nemuno 
senvagėn. Žudikus išdavė sen
vagės paviršiun iškylančios nu
žudytų taksistų kojos, neturė
jusios pririštų akmenų. Tada 
buvo suimti trys taksistus žu
dę jauni Kaliningrado srities 
rusai — I. Belosludcevas, V. 
Kirpičenkovas ir O. Nikitinas. 
Pavogtų automobilių dokumen
tus perdirbdavo A. Smirnovas. 
Nužudytų taksistų automobiliai 
būdavo parduodami Rygoje ir 
Petrapilyje (St. Peterburge). 
Tikslus taip nužudytų taksistų 
skaičius nebuvo nustatytas, ne 
visų palaikai buvo surasti. V. Kst.

VINCAS KOLYČIUS iš Toronto pravedė adventinį susikaupimą Klivlando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijoje Nuotr. VI. Bacevičiaus

Prancūzijos lietuvių kronika
Jauni lietuviai, atvykę studijuo

ti, stažuotis ar dirbti, 1993 m. lap
kričio 21 d. susirinko pas kun. J. 
Petrošių ir aptarė jaunimo sambū
rio Prancūzijoje steigimo reika
lus. Paryžiuje ir jo apylinkėse 
šiuo metu mokosi apie 50 lietuvių. 
Sambūrio pirmininku išrinktas 
Rolandas Muleika. Plačiau apie 
LJPS sužinoti galima telefonu: 
47 47 46 92. Jų susirinkimai vyks 
reguliariai kas mėnesį Ecole dės 
Francs-Bourgeois patalpose - 21, 
rue Saint Antoine, 75004 Paris. 
Pirmas suėjimas įvyks sausio 23 d.

Ugnė Karvelis 1993 m. spalio 25 
d. paskirta Lietuvos atstove prie 
UNESCO.

Lietuvos maldininkai Liurde. 
Jean Bigot iš Le Mans pastango
mis 1993 m. rugpjūčio pabaigoje 
72 maldininkų grupė atvyko į Liur- 
dą, kur jiems talkino Denise Ber- 
ruer-Brusokaitė, gyvenanti La 
Croix-Avranchin (Manche).

Lietuvių bendruomenės Prancū
zijoje darbuotojų suvažiavimas 
rengiamas 1994 m. sausio 8-9 d.d. 
Bus aptarta tolimesnė Pr. liet, bend
ruomenės veikla. Prancūzijos lie
tuvių bendruomenė skelbia žais
lų, šiltų drabužių ir saldumynų 
rinkliavą Kauno invalidų našlai
čių namams.

“Les Amis de Milosz” draugijos 
metinis susirinkimas įvyko 1993 m. 
gruodžio 11 d. Pagal O. Milašiaus 
tekstus gruodžio mėnesį buvo ro
domas vaidinimas “Herbe d’hiver, 
neige d’ete” Alexandre Dumas 
teatre Saint-Germain-en-Laye.

Kompozitorius O. Balakauskas, 
Lietuvos ambasadorius Prancū
zijoje, ir G. Gapšys 1993 m. lapkri
čio 6 d. skaitė paskaitas apie da
bartinę lietuvių muziką l’Acade- 
mie Polonaise centre. Po paskai
tų buvo pianistės M. Rubackytės 
rečitalis.

Pianistė Birutė Vainiūnaitė, 
Vilniaus muzikos akademijos 
profesorė, 1993 m. gruodžio 5 d. 
koncertavo Paryžiaus Saint Merri 
šventovėje.

Pianistė M. Rubackytė sėkmin
gai tęsia savo karjerą Europoje. 
Po koncerto Napoleono I karūna
vimui paminėti La Chaise-Dieu 
festivalyje ji su “Alsace-Litua- 
nie” draugija dabar ruošia kon
certą, kurio metu surinktos lėšos 
bus perduotos Kauno ligoninėms. 
1994 m. sausio 15 d. rečitalyje 
(Salle Marchal, 56 bd. dės Invali
des, 20 vai.) ji atliks Beethoveno 
kūrinius. Paskui ji išvyks į gastro
les Italijoje, Ispanijoje ir Liuk
semburge. JAV jau išleisti jos M. 
K. Čiurlionio kūrinių CD, kurie 
nuo sausio vidurio bus pardavi
nėjami Prancūzijoje.

“Liepaičių” choro grupė, vado
vaujama L. Palinauskaitės, 1993 m. 
lapkričio 10 d. koncertavo Pary
žiaus Billettes šventovėje. P. Vi- 
lionio vadovaujama “Liepaičių” 
grupė 1993 m. lapkričio 25 d. kon
certavo Notre Dame de la Croix 
šventovėje.

“Alsace-Lituanie” draugija iš
leido atviruką, kurį išplatinus, 
gautas pelnas skiriamas “SOS vai
kai” draugijai, vaikų miestelio 
statybai Vilniuje. 10 atvirukų kai
nuoja 50 fr. Kreiptis į “Associa

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) t#

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

tion Alsace-Lituanie”, B.P. 71, 
67061 Strasbourg-Cathedrale.

Mūsų mirusieji: Marijona Bi- 
tautaitė, 1993 m. spalio 18 d. Tron- 
get (Allier); Marija Fritsch, 1993 m. 
Docelles (Vosges); Teresė Hees- 
terman-Brusokaitė, 1993 m. gegu
žės 31 d. Caen (Calvados); Jonas 
Žukauskas, 1993 m. spalio 4 d. Saint- 
Jean-de-Marcel (Tarn). LKMP

Hamilton, Ontario
SKAUDI NETEKTIS. Kai laukė

me Kalėdų, 79-tųjų laukė ir a.a. 
Aleksas Paulius. Nebesulaukė. 
Gruodžio 19 d. rytą sustojo pla
kus jo nusilpusi širdis. Taip duk
ra Daina, vaikaitė Meaghan ir 
Hamiltono lietuviai vėl neteko 
vieno savo brangaus žmogaus. Jo 
netekimą skaudžiai pergyveno ir 
jo broliai — vienas Čikagoj, ki
tas Panevėžy.

Hamiltoniečiai atsisveikino su 
buvusiu AV parapijos ir vyrų cho
ro “Aras” choristu, Medžiotojų- 
žūklautojų klubo Giedraitis sek
retoriumi bei anksčiau buvusiu 
liet, laikraščių korespondentu. 
Laidotuvių namuose Rožinį su
kalbėjo AV parapijos klebonas 
kun. J. Liauba, OFM. KLB atsto
vas J. Krištolaitis tarė atsisvei
kinimo žodį, primindamas, kad 
nors velionis reiškėsi ir kitose 
lietuvių veiklos srityse, jo mėgs
tamiausia sritis buvo chorai.

Gedulinėse Mišiose AV švento
vė buvo pilna žmonių. Giedojo 
parapijos choras, karstą atnešė 
uniformuoti “Aro” choristai. Kle
bonas apibūdino savo parapijietį 
ir ilgametį dainininką. Palaidojo 
jį Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mis- 
sissaugoje, šalią. prieš keletą me
tų mirusios žmųnos.

Velionis buvo panevėžietis. 
Ten mokėsi, ten ir buvo pradė
jęs dirbti “Lietūkio” bendrovės

ELENA KAIRIENĖ, 
gyvenanti Miunchene, Vokietijoje, prisimindama savo vyrą 
a.a. JUOZĄ KAIRĮ, mirusį 1993 m. liepos 6 d., siųsdama 
$100 auką ‘‘Tėviškės žiburiams”, dėkoja visiems žodžiu ar 
raštu pareiškusiems jai užuojautą dėl vyro mirties ir sveikina 
gimines, draugus, pažįstamus ir visus ‘‘Tėviškės žiburių ’’skai
tytojus su Kalėdų šventėmis ir linki visiems sveikų bei laimin
gų 1994 metų.

PRANEŠIMAS
“Talkos” valdyba nutarė paskirti universitetuose besi

mokantiems lietuviams studentams tris stipendijas po 
$1,000 kiekviena. Sąlygos stipendijai gauti:

a) Tėvai turi būti "Talkos” kredito kooperatyvo nariai.
b) Dalyvauja lietuvių jaunimo organizacijose ar
kitoje lietuviškoje veikloje. >
c) Gauna iš universiteto gerus mokslo pažymius.

Prašymus įteikti iki 1994 m. vasario 15 d. “Talkos” 
kredito kooperatyvo valdybai kartu su universiteto pasku
tinio semestro pažymiais. Stipendijų čekiai bus įteikti per 
metinį “Talkos” narių susirinkimą, 1994 m. vasario 26 d.

“Talka” Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp a j įz a „ LIETUVIŲ KREDITO 
1AL1\A 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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta .......... 1.50%
90 dienų indėlius .................. 3.50%
1 m. term, indėlius ................ 4.25%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 3.75%
3 m. term.indėlius ................. 4.75%
5 m. term, indėlius ................ 5.50%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................4.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 4.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 5.50% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

sąskaityboj. Bolševikiniam siau
bui sugrįžtant, 1944 m. vasarą su 
vyresniu broliu pasitraukė į Vo
kietiją. Karui pasibaigus, pasi
rašęs auksakasio sutartį, atvyko 
į Kanadą ir dirbo Kirkland Lake 
vietovėje. Ten susipažino ir ve
dė taip pat neseniai į šį kraštą 
atvykusią lietuvaitę. Susilaukė 
dukrelės Dainos. Iš to kasyklų 
miestelio lietuviams išvažinėjus, 
ir jis su šeima persikėlė į Hamil
toną. Gavo darbą vienoje geležin
kelių bendrovėje, kurioj išsitar
navo ir pensiją.

Didžiąją savo gyvenimo dalį 
Aleksas yra praleidęs Hamilto
ne. Subuvimuose jis čia paskai
tydavo savo humoristinės kūry
bos, rašė į laikraščius korespon
dencijas apie choro ir medžiotojų- 
žūklautojų veiklą, dalyvavo visur 
šventėse ir minėjimuose. Kviečia
mas nesikratė darbo bei kokių pa
reigų. Dirbo lituanistinės mokyk
los tėvų komitete, klubo Giedrai
tis valdyboje, buvo choro pirmi
ninku.

Prenumeravo daug laikraščių, 
sekė lietuvišką gyvenimą. Svei
katai vis blogėjant, skundėsi, kad 
akys greit pavargsta, ir jis nebe
spėja perskaityti visų savo laik
raščių. Pasiskųsdavo, kad Lietu
vos laikraščiuose darkoma mūsų 
gražioji kalba. Rėmė visus fon
dus, laikraščius, liet, radijo va
landėles. Iš savo menkos pensijos 
pirko vaistus, maistą ir siuntė į 
Lietuvą savo sergančiam broliui 
bei kitiems. Labai mėgo meškerio
ti. Jam sunegalavus, bendramin
čiai kartais dar nusiveždavo jį 
prie šiaurės ežerų pasigėrėti gam
ta.

Velionį visi minės tik geru žo
džiu. Čia jis pep tiek metų savo 
draugiškumu, patarimais, padrą
sinimu ir užjautimu daug prisidė
jo, kad mūsų lietuvio išeivio gy
venimas būtų gražesnis ir švieses
nis. K. Mileris

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Vinco Bagdono sodyba Som- 
merse, pietryčių Wisconsine, 
yra žinoma ne tik lietuviams, 
bet ir amerikiečiams. Šioje 
puošnioje sodyboje prie Miči
gano ežero švenčiamos Joninės. 
Ji taipgi pasirenkama ir kitiems 
renginiams dėl meniškai iš
puoštos aplinkos. 1993 m. rug
sėjo 11 d. kun. A. Nockūnas, 
MIC, pašventino sodyboje pa
statytą normalaus dydžio Švč. 
Mergelės Marijos statulą.

Prel. Jonas Kučingis, ilgame
tis Los Angeles lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, 
dabar jau emeritas, prieš Ka
lėdas sulaukė amžiaus aštuo- 
niasdešimtpenkmečio. Šion Ka
lifornijos parapijon iš poka
rinės Europos jis atvyko 1946 
m., pakviestas klebono prel. 
J. Maciejausko. Pastarajam mi
rus, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonu buvo paskirtas 
1947 m. gegužės 14 d. Praside
dantis lietuvių antplūdis iš DP 
stovyklų V. Vokietijoje į JAV, 
gerokai padidino jų skaičių Ka
lifornijoje, ypač Los Angeles 
mieste. Sukaktuvininkas pra
plėtė Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją, pastatydamas naują 
šventovę, erdvią salę, klebo
niją, namus vienuolėms sese
lėms, įsigijo aikštę parapijie
čių automobiliams statyti. Pa
rapijoje buvo atidarytas vaikų 
darželis, pradėjo veikti litua
nistinė mokykla, lietuviškos 
organizacijos. Sukaktuvininko 
pastangų dėka nuo 1954 m. Šv. 
Kazimiero parapija pradėjo 
rengti ir metines Lietuvių die
nas. Ji taipgi suorganizavo ge
rą chorą, kuriam ilgus metus va
dovavo kompozitorius Bronius 
Budriūnas. Dabar Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai vadovauja 
prel. dr. Algirdas Olšauskas, 
pensijon išėjusį prel. J. Kučin- 
gį pakeitęs 1984 m. birželio 15 d.

A. a. Petras Steikūnas, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas sava
noris, mirė Čikagoje 1993 m. 
rugsėjo 23 d. Velionis gimė 1900 
m. liepos 3 d. ūkininkų šeimo
je dabartiniame Ukmergės ra
jone. Lietuvos kariuomenėn 
įsijungęs savanoriu 1919 m., 
baigė pirmąją Lietuvos karo 
mokyklos laidą. Velionis, 1929 
m. baigęs Lietuvos universite
to technikos fakultetą, taipgi 
gavo elektros inžinieriaus di
plomą. Kaune su K. Matulevičiu
mi ir J. Kalnėnu jis turėjo ar
tele su pora šimtų tarnautojų. 
Didžiąją jos dalininkų dalį su
darė buvusieji kūrėjai savano
riai. Pirmojoje sovietinėje oku
pacijoje velionis buvo suimtas, 
bet laisvę atgavo prasidėjus 
sovietų-vokiečių karui. Poka
rinėje Merbecko DP stovykloje 
dirbo fizikos dėstytoju lietu
vių gimnazijoje. Atvykęs į JAV, 
velionis įsikūrė Čikagoje ir iki 
išėjimo pensijon dirbo elektros 
inžinieriumi. Buvo veiklus tau
tininkų korporacijos “Neo-Li- 
tuania” narys. Palaidotas rug
sėjo 27 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse, į jas atlydėtas iš Mar
quette Parko lietuvių parapijos 
šventovės. Mišias atnašavo ir 
pamokslą sakė kan. Antanas Za
karauskas.

Australija
Australijos vyriausybė nepla

nuoja atidaryti šios valstybės 
konsulato Vilniuje. ALB krašto 
valdyba prašymą šiuo reikalu 
buvo pasiuntusi Australijos už
sienio reikalų ministerijai. At
sakymą jai 1993 m. gruodžio 1 d. 
atsiuntė ministeris ir senato
rius Gareth Evans. Jo praneši
mu, Australija, spręsdama dip
lomatinės atstovybės klausimą,

SIUNTINIAI < LIETUVĄ 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą.

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu 
į vieną adresą iki 50 kg tik ..........  $14.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas
* Skambinkite dėl mūsų 

kubinių pėdų dėžių
* 1 kūb. pėdos dėžė 50 centų, 

2,4 kūb. pėdos - $1.00
* Galime siuntinius paimti iš 

jūsų namų 
Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 

Galima apdrausti papildomai.
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai ...........................(905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ....................(905) 822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai.............................. (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French.................................................. (905) 871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ..........................................(514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980

griežtai laikosi biudžeto dik
tuojamų sąlygų. Tad neatrodo, 
kad jos vyriausybė artimesnėje 
ateityje galės atidaryti savo 
konsulatą Vilniuje, išduodantį 
vizas Australijon atvažiuojan
tiems Lietuvos gyventojams. 
Pagrindinė vieta Lietuvos pi
liečiams gauti vizas bus Aus
tralijos ambasadoje Švedijoje, 
jos sostinėje Stockholme. Mi
nisteris G. Evans ALB krašto 
valdybos prašymą perdavė Aus
tralijos imigracijos ir etninių 
reikalų departamentui. Iš ten 
bus atsiųstas smulkesnis prane
šimas, kur ir kaip Lietuvos pi
liečiai gali gauti Australijos 
vizas,

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zijos moksleiviai melsdavosi 
nedidelėje Hiutenfeldo katali
kų šventovėje. Dabar ji nugriau
ta ir jos vietoje statoma dides
nė. Be šventovės palikta Vasario 
šešioliktosios gimnazija pamal
doms įsirengė Lietuvos šventųjų 
koplytėlę Romuvos pilyje. Jai 
vitražus Lietuvoje sukūrė dail. 
Antanas Garbauskas ir juos pa
gaminęs Vitalijus Naumavičius. 
Vitražus 1993 m. spalio 10 d. pa
šventino gimnazijoje viešėjęs 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Vit
ražų priimtuvės įvyko spalio 6 d. 
Su jų motyvais priimtuvių daly
vius supažindino dail. A. Gar
bauskas. VLB valdybos “Infor
macijos” 1993 m. gruodžio lai
doje jis pasakoja: “Pačiame vir
šuje pavaizduota Šv. Dvasia ba
landžio pavidalu. Iš jos spindu
liai eina per visą paveikslą: 
per šventuosius, per herbus ir 
kitus motyvus. Kairėje matome 
klūpantį šv. Kazimierą su leli
ja rankose, aplink jį — Vilniaus 
bažnyčios. Žemiau — Vilniaus 
arkikatedra, o kairiau — Gedi
mino stulpai. Kairioji vitražo 
pusė skirta sostinei, nes šv. Ka
zimieras joje gyveno ir meldė
si. Dešinioji vitražo pusė skir
ta palaimintajam arkiv. Jurgiui 
Matulaičiui ir Lietuvos provin
cijai. Apie klūpančioje palai
mintojo atvaizdą matome medi
nes bažnyčias, būdingas Lie
tuvos miesteliams. Žemiau pa
vaizduota Marijampolės bažny
čia. Šiame mieste gimė palai
mintasis. Prie Marijampolės 
bažnyčios buvusį caro slopina
mą marijonų vienuolyną,ipats į 
jį įstojęs, atgaivino ir sustip
rino. Dešiniau — Lietuvos her
bas. Dešiniosios pusės motyvus 
puošia ąžuolo lapai, o kairysis 
vitražas pamargintas rūtų šake
lėmis. Centriniame lange išrai
žytas lietuviškais ornamentais 
papuoštas kryžius. Žemiau — 
Dievo Motina, rankose laikanti 
nuo kryžiaus nuimtą Sūnų”.

“Dievas teikia mums meilę, g 
kad mylėtume tą, kurį o

Jis mums duoda ” g
a
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“Žmonės, kurie atjaučia kitus” o
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* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



“Nlažas kiški, eikš vidun...”
Mintys lietuviškos mokyklos darbą stebint

Kun. KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Viena iš daugelio Montrea
lyje yra Rue de Seve gatvė. Šios 
gatvės pradžioje, prasidedan
čiu 1450 numeriu, stovi vienam 
šone su didele “stikline akim” 
- stiklo blokų langu - raudonų 
plytų dviaukštis. Jis - be jo
kios iškabos, be reklamų. Ret
karčiais, ypač trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
į tokį palyginti visiškai neiš
siskiriantį iš kitų šio didmies
čio Ville Emard kvartalo na
mą, dažniau nei paprastai iš 
automobilių lipa žmonės, neši
ni didžiulėmis dėžėmis, pake
tais.

Tie visi į čia besirenkančių 
žmonių pulkeliai ir būreliai 
klega lietuviškai, bėgiodami 
į rūsį, juokauja, linksmai da
lijasi naujienomis. Visokių 
vaistų, kurių ypač daug parū
pina p. Yves Mainville, drabu
žių, žaislų, suneštų pažįsta
mų, giminių ar paimtų iš savų
jų atsargų, čionai po kelių tre
čiadienių tiek prisikaupia, kad 
prireikia kviestis net didžiu
lį sunkvežimį, galintį vilkti 
sunkų talpintuvą-konteinerį, 
kuris tas visas supirktas, su- 
dovanotas ir surankiotas iš vi
sokių pašalių dovanas, galėtų 
gabenti uostan, o iš tenai - “Kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas te
ka”, kur vargsta tėvynė, bran
gi LIETUVA.

Šiais siuntiniais, jų surin
kimu ir gabenimu rūpinasi ne 
vienas žmogus. Čia paskuti
niais metais tokiems darbams 
susiorganizavo net grupės, ko
ne ištisos įstaigos. Kiek šie ir 
taip daugeliu visokiais tarnybi
niais, buitiniais ir visuomeni
niais reikalais užsiėmę gera
širdžiai lietuviai praleidžia 
laiko, įdeda lėšų ir širdies, 
niekas Lietuvoje net negali įsi
vaizduoti, bet užtatai gali bū
ti nepaprastai dėkingi ir prisi
minti savo geradarius malda, 
laiškais ir kitokia padėka ...

Vyresniųjų būstinė
Kai 1976 m. Montrealyje bu

vo uždarytas vaikų darželis, 
montrealietės Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys pa
dėjo lietuviams pensininkams 
įsteigti “Rūtos” klubą, kurio 
pirmuoju pirmininku buvo iš
rinktas Jonas Adomaitis, o šiuo 
metu jam vadovauja Bronius 
Staškevičius...

Čionai dukart per savaitę 
(paprastai trečiadieniais ir 
sekmadieniais) iš daugelio 
Montrealio kvartalų renkasi 
jau garbingo - sidabrinio ar 
auksinio - amžiaus sulaukę 
lietuviai pasidalinti naujie
nomis, kavutės, arbatos išger
ti, knygą paskaityti, prie šaš
kių ar šachmatų parymoti, pa
politikuoti ar kortomis palošti.

Čia peržiūrėta ne viena iš 
Lietuvos ar pačių susikurta 
mėgėjiška kino juosta, dabar 
čia vadinama vaizdajuoste. 
Čionai apie Lazdynuose augan
čią šventovę ir apie iš Afri
kos T. Šulco atsigabentus sep
tynis juodaodžius jaunuolius 
neseniai iš Vilniaus atsiga
bentą vaizdajuostę rodė kun. 
Izidorius Sadauskas. Čionai 
buvo parodyta nemažai vaizdų 
apie Popiežiaus kelionę į Bal-

šonu kiauras namas. Į jį auk
lėtojų parūpinti atsargiai ga
benami miniatiūriniai suolai, 
lovos, stalas, kuriuos mažy
liams reikia įvardinti - pasa
kyti lietuviškai. O tas mažas 
liežuvėlis, jei šeimoje nuo pat 
mažumės neįpratintas “ma
ma”, “tėte” lietuviškai pasa
kyti, ne taip greitai pasiduo
da tėvų kalbos įgūdžiams. Ta
čiau žingsnis po žingsnio ma
žyliai ima šnekėti. Kai kurie 
sunkiai sunkiai taria lietuviš
kus žodžius, bet taria!

Tiek su šiais trimečiais ke
turmečiais, tiek ir su kitos 
penkiamečių grupės vaiku
čiais, su kuriais bičiuliškai ir 
labai jau motiniškai elgiasi 
Lilė Gedvilaitė, po šiuo šeš
tadieninės mokyklos stogu su
sitinkama vienąkart kas antra 
savaitė. Jie daug ką išgirsta, 
daug ką sužino ir susitinka su 
savo bendraamžiais, o tai vidi
niam tokio amžiaus brendimui 
nepaprastai svarbu.

Ir netikėtai suskamba pa
prastutė, vaikiška dainelė. 
Prie jos subėga ne tik vyrėles
ni, nes daina ir šokis daug kam 
maga ir ne tik mažyliams. Tą 
dainelę - vaikišką žaidimą 
tarp vaikučių pabiručių ant 
margo kilimo susėdusios ir į 
rankas pasiėmusios mažą bal
tą kiškutį pradeda dainuoti 
auklėtojos: “Mažas kiški, eikš 
vidun... Eikš vidun, saugiai pri
siglauski... Leiskit, leiskit mus 
vidun... Mus medžiotojas nu
šaus...” Kiekvienam mažyliui 
į rankas iš eilės vis kliūva ran
kutėse palaikyti tą baltą baltą 
kiškelį, o nedrąsūs balseliai, 
dar ne visiškai susigaudo, ką 
reiškia tie nesudėtingos dai
nos žodžiai, bet pamažėle mė
gina ir patys: “Tam namely 
tam mažam, mažas vyras žiū
rėjo...”

Visiškai už sienos, jau kito
je klasėje, rankoje laikydama 
Lietuvos miestų fotografijas, 
mokytoja Inga Giedrikienė ke
lis augesnius vaikus klausi
nėja apie žemę, kuri Lietuva 
vadinas.

Šitaip Montrealio lituanis
tinės mokyklos auklėtiniai pa
mažu supažindinami su pa
prasčiausiomis Lietuvos geo
grafijos žiniomis - miestais, 
upėmis, ežerais, miškais. Ta
čiau maloniausias jiems už
darbis yra tada, kai jie, rūpes
tingai atlikę namų darbus, ant 
specialaus mokytojos surašyto 
žurnalo gali užsiklijuoti bet 
kokį gražų lipduką. Tada, dau
giausia surinkęs tų taškų, gaus 
dovanėlę ...

Kalėdiniai renginiai
Šios (nuo 1985 m.) lituanis

tinės Montrealio mokyklos ve
dėja Joana Adamonytė su Juo
zuku, Danielium, Aleksyte ir 
Jūra piešė kalėdinės eglutės 
vakarui skelbimus. Viena ši
tos ketveriukės dalyvė Kalė
dų eglutės vakarui parašė ne
didelį veikalėlį “Kitoj pusėj 
durų”, kuris buvo suvaidintas 
parapijos salėje rengiamame 
vakare. Ši grupė mokosi Lie
tuvos istorijos, kurios temas pa
tys rašosi savo sąsiuviniuose.

Po keliolikos minučių su kiek
viena grupe apie įvairias pa

saulio sutvėrimo paslaptis, 
žmogaus santykį su Dievu, sie
lą, pragarą, tikybinį gyveni
mą pakalba šių namų vyresnio
ji sesuo Marija Paulė.

Kursai suaugusiems
Prieš kiek laiko vietinio “Ne

priklausomos Lietuvos” laik
raščio puslapiuose, 1993 m. lap
kričio 10 d. laidoje, pasirodė 
daug ką sakanti žinutė, jog pir
mąkart Montrealyje surengti 
lituanistinės mokyklos lietu
vių kalbos kursai suaugusiems, 
kuriems dėsto Arūnas Staške
vičius. Štai tie kursantai, su
sirinkę po vienu stogu su trime
čiais, keturmečiais ir kitokio 
amžiaus lietuvių vaikais, bet 
kurie dar nemoka lietuviškai. 
Iš tikrųjų šitoji grupė tikrai 
tarptautinė. Čionai nelietu
viškos kilmės jaunuoliai, turį 
airiško, portugališko, itališko, 
prancūziško, serbiško ir kito
kio kraujo merginos ir vaiki
nai, panūdę išmokti lietuviš
kai. Maža kuo skiriasi mokymo 
priemonės nuo tų, kuriomis 
naudojasi ir anie, apačioje 
dainuoją: “Mažas kiški, eikš 
vidun!...”

Svarbiausia - šeima
Užverdamas šio nedidelio, 

bet tokio jaukaus, tokio dau- 
gialaispnio ir savotiško prak
tinio Montrealio mokomojo li
tuanistikos centro, įsikūrusio 
po N. Pradėtosios Marijos sese
lių namų stogu, duris, neju
čiomis imi ir pamąstai. Svar
biausia ne tik čionai, bet ir pa
čioje Lietuvoje, tiek tikėjimo, 
tiek ir tautiškumo atspara, pir
moji ir svarbiausioji mokykla 
- ŠEIMA. Juk šie dabartiniai 
mažyliai kalbų ir tautų, tarp
tautiniame visokių rasių ir pa
pročių mišinyje netrukus pa
teks į kunkuliuojantį sūkurį, 
koks yra šis Kanados didmies
tis. Ir taip po dešimtmečio ki
to užaugę tikrai, kaip jau dau
gelis į ten pakliuvę, nebepri
simins gimtojo žodžio. Iš lie
tuvių kalbos gali telikti vien 
tik trupiniai. O širdyje vien 
gali užsilikti - gražūs tėvelių 
ir auklių pasakojimai apie Ne
muno ir Neries, Baltijos ir gin
taro šalį.

Jei šeimoje tėvas motina ne
gyvens pagal Dievo įstatymus, 
kas rytą vakarą nesižengnos ir 
nesimels kartu su vaikais, 
šventovės liks dar tuštesnės, 
kolei su amžinybėn išeinančia 
mūsų vyresniąja karta daugelį 
jų reikės visiškai uždaryti, 
kaip jau su ne viena atsitiko.

Tas pats yra ir su kalba. Jei 
kiekvienoje šeimoje pirmiau
sia neišmokys tėvų kalbos sa
vųjų vaikų, — iš lietuviškumo 
teliks tautiniais rankšluos
čiais, smūtkeliais, juostomis 
ir kitais trispalvės dvasią pri
menančiais ornamentais pa
puošti butai. Tačiau ir tie grei
tai su besikeičiančia naujųjų 
moderniškų baldų mada ne
truks išnykti. Netrukus išnyks 
ir tie gražūs, gintaro šalį pri
meną lietuviškumo požymiai.

Kaip gaila ir kaip nepapras
tai skaudu, kad pvz. Manilon 
atvažiavusi vieno garsaus ame
rikiečių žurnalo koresponden
tė visiškai be jokio lietuviško

Mokytoja VIDA VALIULIENĖ su Toronto Maironio mokyklos darželio 
auklėtiniais Kaukių dienoje Nuotr. G. Paulionienės

akcento angliškai į telefono 
ragelį atsainiai atrėžė: “Atsi
prašau, tik mano tėvas buvo 
lietuvis, o aš esu amerikietė”.

Neužtenka tyrinėti
Ar gali taip atisitikti štai 

vienam ar antram iš šitų mažy
lių, kurie dabar lanko šią šešta
dieninę mokyklą? Gali. Ar rei
kia stengtis, kad šitaip nebū
tų? Būtinai reikia daryti vis
ką, kad taip niekad nepasikar
totų.

Dabar (kaip paskelbta 1993.- 
XI.27 “Draugo” 4 psl.) susirū
pinta išleisti enciklopediją 
apie išeivijos organizacijas, 
veikėjus. Joje nemaža vietos 
bus skirta ir užsienyje veiku
sioms lituanistinėms mokyk
loms. Gražus, tikrai vertas ir 
girtinas žingsnis. Tačiau ne 
mažiau derėtų rūpintis ir da
bar veikiančiomis lituanisti
nėmis mokyklomis. Mokslinin
kų iš Lietuvos ne pro šalį bū
tų pakviesti ne tik rinkti ar
chyvinei medžiagai, kaip jau 
padarė Čikagos Lituanistinių 
studijų ir tyrimų centras, bet 
ir į visas, tuo pačiu ir į Mont
realio lituanistinę mokyklą 
būtų labai naudinga pasikvies
ti bent po vieną kitą lituanis
tą ar lituanistę, kurie padė
tų ne tik dėstyti, bet ir vieto
je organizuoti lietuvių tarties, 
žodyno, metodikos ir kitų litua
nistinių disciplinų seminarus, 
aptarti ir atnaujinti metodinę 
literatūrą, pagausinti šiam 
darbui reikalingus lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos 
ir kitus vadovėlius. Tikrai at
sirastų vietiniams mokyto
jams, čia dėstantiems lietuvių 
kalbą, apie daug ką pakalbėti.

Gal net reikėtų suorganizuo
ti visiems lituanistams, už
sienyje dėstantiems lietuvių 
kalbą, specialius kvalifikuo
tus lietuvių kalbos kursus Lie

tuvoje ir vieniems iš kitų pa
simokyti, bendromis jėgomis 
aptarti tuos uždavinius, kurie 
iškyla lietuvių kalbos moky
tojams ir dėstytojams nelie
tuviškoje aplinkoje. Juk lie
tuvių kalbos - švarios, taisyk
lingos, atitinkančios pačius 
naujausius rašybos, tarties ir 
stilistikos reikalavimus - nor
mų turėtų laikytis tiek Lietu
voje, tiek ir užsienyje, kur tik 
gyvena bent vienas lietuvis. O, 
deja, tiek pačioje tėvynėje, tiek 
svetur šiuo metu tos normos 
neapdairiai, tiesiog be jokios 
atodairos laužomos, ardomos 
ir visaip klibinamos.

Vieno medžio kamienas
Kadangi esame ne suskal

dytas vieno medžio kamienas, 
o vieno lietuviškojo medžio 
lygiavertės šakos, besimaiti
nančios vienomis ir tomis pa
čiomis lietuviškos dirvos sul
timis, toji lietuviškoji tartis, 
pagrindinis žodynas, rašyba, 
gramatinės ir sintaksinės ypa
tybės, - visa lietuvių kalbos 
dvasia turėtų išlikti ta pati ir 
Lietuvoje, ir užsienyje visų 
mūsų lietuvių gyvenime nuo 
pat vaiko gimimo dienos tiek 
šeimoje, tiek ir visose pedago
ginio auklėjimo ir švietimo pa
kopose, kur tik gyvena Mindau
go, Vytauto, Valančiaus, Dau
kanto, Maironio ir kitų įžymių 
vyrų, moterų, vardo vertas lie
tuvis ar lietuviška šeima.

Šiam svarbiam mūsų tautinio 
savitumo pamatui reikėtų skir
ti kuo daugiausia dėmesio, lė
šų ir visom jėgom, kuo daugiau 
protingai, vieningai ir apdai
riai dirbti. Įžymusis lietuvių 
kalbininkas Jonas Jablonskis 
yra pasakęs: “Maža garbė sveti
momis kalbomis kalbėti, - di
di gėda - savosios gerai ne
mokėti ...”
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Menkėja lietuviška veikla
DANIELA RASTAUSKAITĖ, 

Argentina

Argentinos Lietuvių jauni
mo sąjunga (LJS) buvo įsteig
ta 1975 m., rengiant III-jį Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resą. Prieš tai buvo kitokios 
jaunimo organizacijos, kurių 
veiklos tikslas - sujungti visus 
Argentinoje gyvenančius lie
tuvių kilmės jaunuolius ir kar
tu spręsti visiems rūpimus 
klausimus. Tik 1975 m. Argen
tinos jaunimas prisijungė prie 
PLJ sąjungos ir jos veiklos. 
Dabartiniu laiku ALJ sąjungo- 
jai priklauso maždaug 100- 
130 jaunuolių, kurie aktyviai 
dalyvauja stovyklose, rengi
niuose ir subuvimuose.

Kaip ir kituose Pietų Ameri
kos kraštuose Argentinoje 
vyksta stiprus ir grasinantis 
nutautėjimas. Juk mūsų krašte 
jaunimas yra trečios ar ketvir
tos kartos lietuviai, o daugelis 
yra mišrių šeimų vaikai. Lietu
viškų tradicijų, papročių ir 
kultūros puoselėjimas yra la
bai susilpnėjęs. Mažai kas kal
ba lietuviškai, tad nesupranta 
mūsų veiklos reikšmės ir es
mės. Vietinė aplinka kas kar
tą turi daugiau įtakos lietu
viškai veiklai ir atitolina mus 
nuo tėvynės.

PLJ kongresai duoda progos 
jaunimui iš įvairių kraštų su
sitikti, susipažinti ir paieško
ti būdų, kaip išlaikyti lietu
vybę už Lietuvos ribų. Besi
ruošiant VIII PLJ kongresui, 
ALJ sąjunga padeda krašto 
jaunimui susipažinti su kitų 
kraštų veikla, darbais bei prob
lemomis, - “kurios labai pana
šios į mūsų”.

PLJ kongresai, kaip ir kiti 
svarbūs įvykiai, įkvepia ener
gijos ir entuziazmo visam jau
nimui. Jie grįžta į savo kraš
tą su naujomis idėjomis, pasi
ruošę stipriau tęsti darbą. Gai
la, kad dažniausiai tas mažu
mų grupių entuziazmas greitai 
susilpnėja, nes jų veikla ne-

DANUTĖ BERŽAITYTĖ, vyresnio
ji anglų kalbos mokytoja St. Fran
cis Xavier gimnazijoje (Dufferin- 
Peel R.C.S.S.B.), studijavusi McMas
ter ir Brock universitetuose, turin
ti aštuonerių metų mokytojavimo 
praktikų, dabar gavo pedagogikos 
magistrės laipsnį Toronto univer
sitete

randa atgarsio ir paramos lie
tuviškoje visuomenėje.

Kongresuose mažai dėmesio 
skiriama mažų kolonijų klau
simams svarstyti. Šie klausi
mai būna įtraukti į bendros 
temos diskusijas, kurios kar
tais neatitinka realios padė
ties.

Argentinos jaunimas laukia 
PLJ kongresų, energingai ren
giasi juose dalyvauti. Dažniau
siai atstovai renkami viene
rius metus prieš PLJ kongre
so pradžią, kad galėtų susipa
žinti su programa, temomis 
ir t.t. Jų pasiruošimas, aišku, 
priklauso nuo organizatorių 
pateiktos informacijos. Mūsų 
krašto atstovai visuomet sten
giasi kuo geriau susipažinti 
su visų kraštų lietuviška veik
la, kad galėtų aktyviai daly
vauti diskusijose, darbo bū
reliuose ir pan..

Svarbių renginių lietuvių 
veikloje yra ne mažai: šokių 
šventės, sporto žaidynės, sto
vyklos ir t.t. Jaunimas nori vi
suose šiuose renginiuose daly
vauti, bet kartais, dėl laiko 
stokos ar dėl ekonominės būk
lės, tai negali įgyvendinti. Tad 
turi rinktis. Juo įdomesnė 
programa, juo labiau jauni
mas norės tokiame renginyje 
dalyvauti. Todėl labai svar
bu yra išreklamuoti progra
mą. Manau, kad informacijos 
pateikimas yra pagrindinis 
būdas, išjudinti jaunimą.

Turėdamas progos susipa
žinti su kitų kraštų jaunimu 
ir jo veikla, Argentinos jau
nimas įgauna naujų įdėjų iš 
PLJ kongresų, stovyklų, po
litinių demonstracijų ir t.t. 
Nors veikimo sąlygos kitų kraš
tų Lietuvių jaunimo sąjungų 
yra skirtingos negu mūsų kraš
to, bet galima pritaikyti ir ak
tyviai prisidėti prie PLJ są
jungos veiklos.

Trečios ar ketvirtos kartos 
lietuvių jaunimo ryšiai su Lie
tuva yra itin svarbus veiksnys 
lietuvybės išlaikyme Argenti
noje. Turėdami progos asme
niškai susitikti ir susipažin
ti su Lietuvos jaunimu ir jų 
gyvenimu, mūsų jaunimas gali 
geriau suprasti savo veklos 
reikšmę ir esmę.

VIII PLJ kongreso dalis įvyks 
Lietuvoje. Tai pirmas kartas 
išeivijos lietuvių jaunimo isto
rijoje. Yra svarbu už Lietuvos 
ribų gyvenančiam jaunimui 
priartėti prie Tėvynės ir gi
liau susipažinti su jos būkle, 
problemomis ir rūpesčiais. 
Ypač svarbu, kad Lietuvos jau
nimas jaustų, jog mes dirbame 
ir kovojame kartu su jais. Gim
tinių daug, Tėvynė viena!

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).

tijos šalis, Lietuvos kariuo
menę ir apie kitus svarbesnius 
gimtojo krašto įvykius.

Šio klubo narių buvo daugel 
ir yra įvairių. Tai buvę moky
tojai, inžinieriai, darbinin
kai ir kitų profesijų žmonės, 
dažnai juodu darbu ir kruvinu 
prakaitu nusipelnę poilsio. 
Tai prieš keliasdešimt ar net 
pusšimtį metų į šią šalį atva
žiavę lietuviai, besispiečią 
vienas prie kito, norį sava kal
ba pabendrauti, apie savo gim
tuosius kaimus ir miestus pa
sikalbėti, jau sparčiai į pa
kalnę beriedant, savąsias go
das pagodoti...

Atžalyno pastogė
Šeštadieniais veidai keičia

si. Pagyvenusių ūsuotų ir rim
tų dėdžių ir orių dėdienių jau 
rečiau pamatysi. Iš įvairios 
spalvos ir išvaizdos lengvųjų 
automobilių savaitgalių pary
čiais ritasi už rankų linksmai 
čiauškančius mažylius įsitvė
rę džinsuoti tėveliai ir dar sa
vo jaunystės nepamiršusios 
mamos. Tos lietuvių montrea- 
liečių atžalos kaipmat pabyra 
po kambarius. Štai su septy
niais trejų-ketverių metukų 
mažyliais uoliai triūsia Asta 
Staškevičienė su bendrapa- 
varde Silvija Staškevičiene.

Aure, ant stalo stovi vienu

NORDLAND EXPRESS F)/į R perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 
pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 880 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma- 
dienįskambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416,519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

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

1905 m. Traksėdžių kaime, Šilu
tės apskr. Šeima persikėlė į Ši
lutę, kur Erika lankė gimnazi
ją. Tarnaudama įstaigoj Klaipė
doje, ji susipažino su biržiečiu 
Petru Šernu, Klaipėdos Žemės 
banko skyriaus direktorium. 
1929 m. reformatų kunigas profe
sorius Kurnatauskas juos Kau
ne sutuokė, ir prasidėjo palai
mintas šeiminis gyvenimas. Eri
ka atsidėjo šeimos židiniui ir 
šeimininkavimui; radusi kiek 
atliekamo laiko, prisidėjo prie 
profesoriaus dr. Gaigalaičio 
įsteigtos Sandoros Moterų pa
galbos veiklos. Toji veikla pa
sibaigė 1939 m. su Klaipėdos 
krašto prijungimu prie Vokie
tijos. 1941 m. Petras Šernas su 
šeima buvo vokiečių nacių val
džios ištremtas iš Klaipėdos į 
Karaliaučių. Šeimoj tuomet bu
vo 4 vaikai - vyriausias 11 metų, 
o jauniausias trejų. 1943 m. Šer
nų šeima buvo perkelta toliau į 
Drezdeną.

Karui pasibaigus, ji atsidūrė 
DP stovykloje prie Olandijos 
sienos, anglų zonoj. Progai pa-

A.a. ERIKA ŠERNIENĖ

sitaikius, vyriausias sūnus Gy
tis išvyko į Kanadą statybos dar
bininku, o duktė Aldona tarnai
te. Jiedu atsikvietė likusią šei
mą į Kanadą. Įsikūrimas, kaip 
ir visiems išvietintiems, nebu
vo lengvas. Tačiau Erika, trem
ties ir stovyklos gyvenimo už
grūdinta, nevengė darbo ir triū
so šeimos gerovei. Tėvų pastan
gos buvo apvainikuotos-visi ke
turi vaikai sukūrė puikias šei
mas ir seneliams užaugino 11 
vaikaičių, baigusių aukštuosius 
mokslus. Beveik visi gerai kal
ba lietuviškai, ir ne vienas ak
tyviai dalyvauja lietuvių parapi
jinėj bei visuomeninėj veikloj. 
Be to, velionė susilaukė keturių 
provaikaičių. Dar visai neseniai 
dalyvavo jauniausiojo krikšty
nose.

Nežiūrint visų įsipareigoji
mų šeimai, Erika dar rasdavo 
laiko parapijos veiklai; buvo 
joje moterų draugijos narė ir 
uoliai rėmė vyro Petro pradėtą 
darbą, suprasdama savo parapi
jos svarbą šeimos gyvenime. Su 
ypatingu entuziazmu prisidė
davo prie Mažosios Lietuvos 
moterų draugijos metinio “Šiu
pinio”. Ši klaipėdiškių tradi
cija jai buvo labai miela, o jos 
atsineštas iš namų patyrimas - 
vertingas įnašas tam renginiui.

Lankydama Eriką jos jaukia
me šviesiame bute, pilname vai
kų, vaikaičių bei nuosavo namo 
Klaipėdoje ir vilos Smiltynėje 
nuotraukų pastebėjau apie buto 
jaukumą. Velionės vyrui Petrui 
Šernui prieš 5 su puse metų mi
rus, ji viena pasiliko jame gy
venti. Vaikų bei vaikaičių mei
lės ir pasiaukojimo dėka, jai to 
savarankiškumo nereikėjo pra
rasti - čia ji ir atsiskyrė nuo mū
sų visų visam laikui. Visi ketu
ri vaikai ir 11 vaikaičių buvo 
atskridę atsisveikinti su myli
ma senele ir prosenele.

Ilsėkis ramybėje, miela Erika.
Ieva Adomavičienė

Lietuvių meno ansamblis “Dainava” 1993 m. lapkričio 7 d. koncertavo Jaunimo centre Čikagoje; dešinėje - diri
gentas muz. DARIUS POLIKAITIS Nuotr. J. Tamulaičio

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

LJnt tevelia dvara”
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvių meno ansamblio 
“Dainavos” koncertas įvyko 
1993 m. lapkričio 7 d. Jauni
mo centre Čikagoje, o pava
dinimas “Unt tevelia dvara” 
yra kilęs iš uteniškių tarmės. 
Tuo norėta pabrėžti, kad kon
certas susidės iš liaudies dai
nų ir bus linksma ir gera, kaip 
kadaise “unt tevelia dvara”.. . 
Ir tai iš tikrųjų pasitvirtino! 
Salė buvo perpildyta trokštan
čių dalyvauti savojo ansamb
lio pasirodyme. Reikėjo pri
statyti net kelias eiles papil
domų kėdžių, bet vistiek salės 
pakraščiuose buvo daug sto
vinčiųjų! Bet pirma porą žo
džių apie patį ansamblį.

Ansamblis buvo įsteigtas 
1945 m. Hanau, Vakarų Vokie
tijoje, lietuvių pabėgėlių sto
vykloje. Jo organizatoriai bu
vo Albinas Dzirvonas, Edvar
das Daniliūnas ir Jonas Juo
dis. Jis oficialiai buvo pava
dintas, “Lietuvių meno an
samblis Dainava”, o dirigen
tu buvo pakviestas muz. Bro
nius Jonušas (1946 m.). 1949 m. 
ansamblio dirigento pareigas 

perėmė muz. Stepas Sodeika. 
Jis kartu su dainaviečiais ir 
rež. Gasparu Velička persikė
lė į JAV ir 1950 m. atkūrė an
samblį Čikagoje. Šiam ansamb
liui yra vadovavę eilė dirigen
tų. Ansamblis yra suruošęs 
daug koncertų ir įvairių muzi
kinių pastatymų. Nuo 1988 m. 
ansamblio vadovavimą perė
mė muz. Darius Polikaitis, o 
jam talkininkauja chormeiste
ris Audrius Polikaitis. Nuo to 
laiko ansamblis gerokai pasi
pildė jaunesnio amžiaus na
riais ir dabar jame yra 41 mo
teris ir 22 vyrai: 17 sopranų, 
24 altai, 13 tenorų ir 9 bosai. 
Choristai yra įvairaus amžiaus, 
bet vyrauja jauni veidai, kas 
žada ansambliui šviesią atei
tį. Beskaitant choristų pavar
des, radau net 7 Polikaičius, 
neskaitant paties dirigento: 
dainuoja Dariaus žmona, abu 
tėveliai, sesutė, 2 broliai ir 
dėdė! Valio jiems visiems!

Šis koncertas buvo įdomus 
ne tik savo pasirinktomis dai
nomis, bet ir pačiu koncerto 
pravedimu. O tai pas mus bu
vo naujovė! Chorai paprastai 
stovi scenoje. Šį kartą jau an

samblio išėjimas į sceną užkai
tino žiūrovų širdis, nes jie ėjo 
per salę linksmai dainuodami 
liaudies dainą “Sveiki gyvi, 
Sveteliai”, kur viename dai
nos posmelyje klausė “Ar ge
ra buvo vieškeliu važiuoti?” 
Taip ir norėjosi su visais plo
jančiais žiūrovais sušukti “ge
ra, labai gera buvo skubėti 
Čikagos gatvėmis į mūsų taip 
lauktą mielųjų dainaviečių 
koncertą!” Choristės vilkėjo 
puošniais (ir kiekviena skir
tingais) tautiniais drabužiais, 
o vyrai - tamsiais kostiumais 
su tautinių juostelių kaklaraiš
čiais. Tik vyrai buvo scenoje, 
o dalis choro sustojo salėje 
prieš sceną, o pats dirigentas 
buvo salėje. Tai iš karto buvo 
jaučiamas choro ir publikos 
artumas.

Koncertas susidėjo iš 2-jų 
dalių. I-je dalyje visas ansamb
lis sudainavo lietuvių liau
dies dainų pynę: “Tu vyšnela”, 
muz. F.R. Bajoro; “Ko liūdi, 
putinėli” muz. J. Naujalio; 
“Pasakyk mergele” - J. Ži
levičiaus. Vyrų choras padai
navo “Ant kalno karklai” - V. 
Juozapaičio. Po to sol. Aud
ronė Gaižiūnienė padainavo 

4 liaudies dainas: “Už stalo 
sėdau“, muz. A. Račiūno; “Vie
nam darže” - J. Tallat-Kelp- 
šos; “Oi užkilokit vartelius” - 
B. Dvariono; “Pirko senis man 
alučio” - V. Klovos. Naujie
na buvo ansamblio kamerinė 
grupė (9 moterys ir 4 vyrai), 
kurie padainavo “Aviža prašė,” 
muz. A. Mikulskio; “Tykus va- 
kars” - J. Karoso; “Aš pasėjau 
linelį” - A. Mikulskio. Pirmos 
dalies pabaigai vėl visas an
samblis sudainavo “Oi, kad 
išauštų” (žodžiai iš Klaipėdos 
krašto), muz. J. Žilevičiaus ir 
“Pasėjau dobilą” - J. Gaide
lio. Nors po kiekvienos gru
pės ir solistės pasirodymų bu
vo tiek plojimų, kad salė ūžte- 
ūžė, bet pakartojimui nepavy
ko iššaukti.

Po 15 min. pertraukos II-oje 
dalyje dainavo “Dainavos” an
samblio moterų choras “Kle
vų žydėjimas”, muzika J. Juo
zapaičio, žodžiai S. Gedo; “Kas 
bernelio pamislyta” - M. K. 
Čiurlionio. Vėl visas ansamb
lis sudainavo 2 liaudies dai
nas: “Augo bernelis” - L. Aba
riaus ir “Anoj pusėj Nemunė
lio” - J. Švedo. Sol. A. Gaižiū
nienė padainavo “Gimtinės 
dangus”, muzika T. Makačino, 
žodžiai Žlibino; “Akimis tau 
parašysiu”, muzika G. Gudaus
kienės, žodžiai G. Tulauskai- 
tės; “Ugnelė”, muzika A. Bra
žinsko, žodžiai A. Baltakio; 
“Išdykęs rudenėli”, muzika B. 
Budriūno, žodžiai J. Grigaity- 
tės. Ir kartu su visu ansamb
liu solistė padainavo dar “Tė
viškės medžiai”, muzika J. 
Štarkos, žodžiai K. Bradūno, 
chorui pritaikė J. Zdanius. 
Ir pabaigai visas ansamblis 
sudainavo “Linai” harmoni
zuota Juozapaičio ir Kupoli
nio, muzika B. Dvariono, žo
džiai liaudies.

Ir solistė, ir visas ansamb
lis buvo, palydėti entuziastin
gais šūksniais ir griausmin
gais plojimais. Buvo iššaukti 
pakartojimui ir dar padainavo 
porą dainų. Klausytojai nepa
sidavė ir vis net sustoję plo
jo ir šaukė “bravo”. Tada an

samblis dar padainavo savo 
himną “Kur giria žaliuoja”.

Sol. A. Gaižiūnienei buvo 
įteikta rožių puokštė, o diri
gentui P. Polikaičiui, akompa- 
nuotojui muz. R. Šokui bei an
samblio krikštatėviui dr. L. 
Kriaučeliūnui prisegta po gė
lę. Ansamblio valdybos pirm. 
Danguolė Ilginytė padėkojo 
visiems atlikėjams ir visiems 
prisidėjusiems prie šio kon
certo paruošimo bei svečiams: 
“Nuoširdus ačiū sveteliams! 
Jūsų gausus dalyvavimas duo
da prasmės dirbti ir toliau. 
Jaučiamės dar reikalingi”, - 
sakė ji ir kvietė visus į Jauni
mo centro kavinę. Ilgai ragin
ti nereikėjo! Didžiulis būrys 
svečių nuskubėjo ne tiek už
kąsti ir kavos išgerti, kiek pa
bendrauti su savais, mielais 
ansambliečiais ir kavinė greit 
buvo sausakimšai pilna. Po va
karienės dr. L. Kriaučeliūnas, 
ansamblio krikštatėvis, įteikė 
ansambliui 1000 dol. dovaną. 
Jam buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir sušukta valio! Pas
kiau buvo pakeltos šampano 
taures už ansamblio rėmėjos 
Onos Gradinskienės sveikatą, 
nes tądien buvo jos gimtadie
nis ir už pirm. Danguolę Ilgi- 
nytę, nes artėjo ir jos gimta
dienis. O dainavome, dainavo
me visi. Na, ir kaip nedainuo
si, kai viename kavinės gale 
Juozas Polikaitis veda, o kita
me - Bronius Polikaitis (jo 
brolis) “atataria”. Užtat ir 
traukėme pasikeisdami net iki 
užkimimo. O dainavo ir jauni, 
ir netaip jauni iš visos širdies! 
O paskiau dar buvo laimingų
jų loterijos bilietų traukimas, 
kur O. Gradinskienė laimėjo 
100 dol., o D. Lapkus - 550 dol. 
Abu laimikius paaukojo “Dai
navai”.

Kadangi sekanti diena buvo 
darbo diena, tai noromis-ne- 
noromis reikėjo skirstytis. Ir 
skirstėmės su pakilia nuotai
ka, dėkingi Dariui ir ansamb
liui ir, jau laukdami sekančio 
koncerto! Tegyvuoja “Daina
va”.

PROTĖVIŲ R ŪGIAI
Apybraiža apie partizanines kovas Aukštaitijoje

ANTANINA GARMUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pasišventęs gydytojas

Antanukas baigė vidurinę 
mokyklą aukso medaliu. Dirbo 
tyliai, ramiai, planingai. Jis 
neturėjo tokios vaikystės ir 
jaunystės kaip jo bendra
amžiai. Bet buvo pamaldus, 
dainavo chore, sportavo. Švel
nios prigimties baltapūkiui 
berniukui pranašavo kunigo 
kelią. (Ne veltui jo pirmieji 
ligoniai jauną gydytoją vadi
no “mūsų kunigėliu”). Jis pa
sirinko kitą - ne mažiau gar
bingą ir naudingą tautai. Mo
tina pritarė jo sprendimui. 
Vaiko gyvenime patirti vargai, 
jautrumas kito kančiai, pasi
aukojimas - šios savybės buvo 
būtinos jo darbe.

Gydytojas pateisino viltis 
ir lūkesčius, šeima pagrįstai 
juo didžiuojasi. Jis gelbsti pa
žįstamus ligonius-aukštaičius 
ir nepažįstamus iš visų Lietu
vos kampelių. Sesuo Birutė su 
šypsena pastebi:

— Kai brolis neberanda ar
gumentų, jis vis tiek guodžia: 
“Bus viskas gerai - aš nujau
čiu!”

Gydytoją Railą vertina kole
gos. Ilgametis Klinikų direk
torius Jašinskas, susirgęs gul
davo tik į jo skyrių.

Lietuvos partizaną apygardos žemėlapis

Gydytojas užkliuvo tik rau
doniesiems. Politrukų klapčiu
kai klinikose, iš spaudos suži
noję Antano Railos kilmę, pa
rašė du skundus. Į pirmąjį Kau
no miesto kompartijos komite
tas nereagavo. Kitą skundą pa
siuntė į Lietuvos CK. Reikala
vo atleisti iš skyriaus vedėjo 
pareigų. Tuometinis antrasis 
sekretorius Charazovas, žmo
gus ne perdidžiausios išmin
ties ir atsiųstas prievaizdu 
iš Maksvos, nesismulkino - da
vė nurodymą atleisti.

Gydytojas važiuoja į Vilnių 
išsiaiškinti. Patekti pas visa
galį Maskvos poną nelengva. 
Kai pagaliau pavyko, jam pa
teikia vienintelį klausimą:

— Kodėl nuslėpei savo bio
grafiją?

— Bet tai mano biografija, 
o ne mirusiųjų!

Visagalis Charazovas leido 
gydytojui Antanui Railai dirb
ti pagal savo specialybę. Tai 
rodė, kad komunistinis reži
mas minkštėja, kad netoli šios 
antižmogiškos sistemos kra
chas.
Dar ir šiandien suvirpa širdys
Gyvenimo upė neša mūsų 

dienas ir metus. Greitai bėga 
laikas.

— Dar vis nežinau seserų ka
po, - sako Antanas Raila. - Bet 

jų žuvimo vietos yra šventos. 
Ateina jos į sapnus, bet nepa
sako, kur užkastos. Norėčiau, 
kad ten išdygtų ąžuolai arba 
banguotų rugiai.

Gydytojas trumpam sūšithąs- 
to, prityla ir ilgai žvelgia pro 
Klinikų langą į panerto kal
vas. Mintyse jis vėl mato tuos 
vaikystės takus. Mato ją - klo
niais ir kalneliais, šilais ir ši
leliais pasipuošusią, mėlyno
mis ežerų akimis švytinčią, 
darbais ir talentais garsią - 
Aukštaičių žemę. Kiek dainų 
nuskambėjo, kiek didvyrių 
kraujo nutekėjo smėlėtais 
Šventosios krantais žūtbūti
nėse grumtynėse su priešais. 
Ten, kur ošia galinga Šimonių 
giria, kur paslaptingus kovų 
aidus ir girios vyrų žingsnius 
tebesaugo Pasmodų miškai. O 
paprastų žmonių širdys ir šian
dien suvirpa išgirdę Šarūno ir 
Neringos, Lakštingalos, Laks
tučio, Žaliojo velnio, Vaitkaus, 
Lampeo - ir dar daugelio pažįs
tamų, artimųjų, kovos ir krau
jo brolių vardus. Nematomos 
gijos surišo mūsų praeitį su 
dabartim. Čia dar ir kiekvie
no doro žmogaus iškęstos kan
čios - jos užpildo ir mūsų bū
ties prasmę, ir kantrią kaip 
žiemkenčio grūdas vienos bal
tų tautos istoriją ...

Prigluskime prie žemės, ku
rioje auga viską iškentėję pro
tėvių rugiai!

Didvyriams paminklas
Lietingą vasarą kasdien lyja 

lietūs Lietuvoje. Ir tą anksty
vą 1990-ųjų rugpjūčio rytą kri
to iš dangaus smulki rasa. Ta
čiau jauki Andrioniškio bažny
tėlė Aukštaitijoje buvo perpil
dyta: ėjo ir ėjo žmonės, rinko
si ir būriavosi šventoriuje. Vi
si žinojo: po pamaldų buvusio 
Butkiškės vienkiemo pakrašty
je šventins paminklą - ten, kur 
žuvo apygardos vadas Šarūnas 
su žmona Neringa ir bendra
žygiu Juozu Jovaiša. Ūkio agro
nomas J. Žiūkas išvalė čia bu
vusį šiukšlyną, o miškelio pa
krašty, kur dar tebežiojėjo bu
vusio bunkerio duobės, parti
zanų giminės pastatė kryžių, o 
akmenyje įrašė partizanų var
dus.

Ėjo bažnyčion žmonės. Tie 
patys paprasti dori aukštai
čiai, kurie prieš pusę amžiaus 
atverdavo duris pavargusiems 
ir sulytiems partizanams, rė
mė juos ir guodė, slaugė su
žeistus, saugojo nuo priešų, 
slapstė persekiojamus jų arti
muosius. O paskui už tai ėjo la
gerių golgotas, liudydami pa-

Vyčio apygardos kovotojai. Iš kairės: STASYS ŠNIŪTĖ-ŽALVARNIS, par
tizaną fotografas, padaręs kelis šimtus nuotrauką. JONAS VEPŠTAS- 
PAUKŠTELIS, STASYS STRIKULIS-FRICAS Iš St. Šniūtės albumo

šauliui apie nepalaužiamą lie
tuvių tautos troškimą gyventi 
laisviems.

Visa sudegintos Jovaišų so
dybos laukymė prisipildė žmo
nių. Žuvusiųjų artimieji su
stojo prie paminklo. Fotogra
favosi. Kalbėjo. Giedojo him
ną ir šventas giesmes. Žmonės 
iš Anykščių, Panevėžio, Kau
no, Vilniaus ir kitų Lietuvos
vietų - pražilę partizanai, ry
šininkai, rėmėjai.

Perdavė mamos pabučiavimą
Partizanų ryšininkė Jovai- 

šaitė, kuri paskutinioji tą tra
gišką dieną regėjo didvyrius, 
vienos iš Railaičių tyliai pa
prašė:

— Parodykit man Joanos 
sūnų . ..

Priėjo aukštas žilstelėjęs 
vyriškis. Pasilenkė. Moteris 
apkabino jį ir pasakė:

— Stasiuk, aš pažadėjau tavo 
mamai perduoti jos pabučia
vimą ...

Pažadą išpildyti ji tegalėjo 
tik po keturiasdešimt viene- 
rių metų.

Vyriškis bučiavo rankas, at
nešusias jam priešmirtinį mo
tinos palaiminimą. Atsitiesęs 
jis paglostė savo anūko galve
lę. Berniukas, išplėtęs akutes, 
įdėmiai sekė viską, kas vyksta, 
dar gerai nesuvokdamas, kad 
dedasi mažon širdelėn gyvą ir 
pačią tikriausią, - neišmeluo
tą - savo tautos istoriją.

Aukštaitijoje tebelijo lietus, 

sumišęs su tyliomis žmonių 
ašaromis.

Aš gyva
1991 metų sausio pradžia. 

Gyvename rūsčias dienas. So
vietinių tankų kolonos trau
kia Vilniaus link. Saugoti tau
tos širdį - sostinę ir jos pulsą 
- parlamentą iš visų kaimų ir 
miestų susijaudinę skuba lie
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tuviai. Jie savo kūnu užstos ... 
Jie melsis .. . Minių minios 
sustoję šauksis vienintelio už
tarytojo - Dievo pagalbos. “Iš
gelbėk, Aukščiausias, tą myli
mą šalį...” “Marija, Marija, 
palengvink vergiją ...” Čia su
sirinkę tremtiniai, mokslei
viai, studentai, pensininkai. 
Vyrai. Moterys. Vaikai.

Po Birštono tremtinių vėlia
va ašarotomis akimis už Tėvy
nę meldžiasi ji - labai kukli 
ir garbinga Aukštaitijos parti
zanė Milda. Ta pati Genutė 
Railaitė-Radvilienė, kuri sau
sio 8-ją pasakojo man savo pra
našišką sapną. (Gal tai ne sap
nas, o jautrios sielos signalas 
iš anapus mums, gyviesiems?).

— Rodos, matau aš Janytę tė
viškėje, Čereliuose. “Kodėl tu 
parėjai, sesut? - klausiu. - Juk 
tu žuvusi...” “Taip, aš seniai 
mirus, ir anas mano kūnas su
puvęs. Dabar aš - naujame kū
ne. Pavalgydink! Duok man 
pieno ir duonos. Kad tvirta 
būčiau. Aš gyva!”

Heroizmo sąšauka: partiza
nų vėlės atgimsta ir vėl eina 
žūti už Tėvynę, įsikūniję ki
tuose tautos vaikuose.

Laisvės kovotojai žengia mū
sų gretose. Ir kenčia kartu su 
mumis.

Mes - laisvė ir kova!
Užgesę žvaigždės spindi švies

mečius. Mus pasiekia anos 

epochos atšvaitai. Žuvusių
jų partizanų slapyvardžius, 
pratęsdami jų gyvenimus ir ko
vas, perimdavo nauji kovoto
jai. Po Neringos - Joanos Rai
laitės mirties kita partizanė 
Neringa, kurios pavardės ne
pavyko nustatyti, subtiliai 
rašė:
Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina. 
Neklauskite, kas mes. Mes - laisvė 

ir kova!
Praeisime visur kaip aidas, kaip daina, 
Palaimins ir minės - Motulė Lietuva.

O didelių miestų priemies
čiuose ir mažų lietuviškų mies
telių gatvėse ant grindinio žy
di kritusių brolių ir sesių krau
jas. Sutryptuose, audrų išvar
tytuose rugiuose dūli jų kaulai. 
Virš jų, išskleidusi stiprius, 
šimtmečių užgrūdintus spar
nus, sklendžia pilka, bet ne
mari ir stebuklinga paukštė - 
TAUTOS ATMINTIS. (Pabaiga)

AMBER BEECH Ine.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.



Lietuvių poezija Rytų Europos antologijoje
ALFONSAS TYRUOLIS

Lietuvių poezija tiek Lie
tuvoj, tiek išeivijoj pastaruo
ju metu rado kur kas didesnį 
atgarsį pasaulinės poezijos 
antologijose, negu bet kada 
anksčiau. Pvz. H. Creekmore’o 
redaguotoj antologijoj “A Lit
tle Treasure of World Poet
ry” (New York, 1952) lietuvių 
poezijai teatstovavo tik vie
nas Putinas ir tai tik slavų sky
riuje. Dar ankstesnėj G. Brit- 
tingo redaguotoj poezijos an
tologijoj “Die Lyrik dės Abend- 
landes” (Muenchen, 1948) es
tų, latvių, lietuvių poezijos 
nerandame, nors rusų poezi
jai duota nemaža vietos.

Dabar imta daugiau sudari
nėti atskirų regionų ar laiko
tarpių poezijos antologijas. 
Tokia Rytų Europos tautoms 
skirta antologija buvo 1983 m. 
Ann Arbor universiteto lei
dyklos išleista “Contempora
ry East European Poetry”, ku
rioje buvo duota vietos aštuo
niom pačios Lietuvos ir ketu
riem lietuvių išeivijos poe
tams (H. Radauskui, A. Nykai- 
Niliūnui, H. Nagiui, T. Venc
lovai).

Stipresnį posūkį į Rytų Eu
ropos poeziją rodo Farleigh 
Dickinson’o universiteto iš
leista poezijos antologija “Shif
ting Borders: East European 
Poetries of the Eighties” (1993). 
Ją sudarė ir redagavo Walter 
Cummins. 481 psl. knygoje ran
dame trijų Baltijos tautų, še
šių Vidurio Europos tautų ir 
trijų pietų slavų (jugoslavų) 
poezijos iš praėjusio aštuo
niasdešimtmečio. Baltijos res
publikoms - Estijai, Latvijai, 
Lietuvai - skirta pati pirmo
ji knygos dalis. Estų poezijai 
atstovauja 16 poetų, latvių 12, 
lietuvių 18.

PRANEŠIMAS IS ČIKAGOS

Juozas Žygas - laureatas
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Aštuntojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo proga 1993 m. lap
kričio 26 d. Jaunimo centre 
Čikagoje surengtame litera
tūros bei muzikos vakare JAV 
LB kultūros taryba įteikė vi
sai eilei žymiųjų lietuvių kul
tūrininkų šių metų premijas. 
Premijų mecenatas — Lietu
vių fondas.

Tūkstančio dolerių žurnaliz- 
mo premija buvo paskirta žur
nalistui Juozui Žygui. Jis gi
mė 1918 m. balandžio 30 d. Ry
goje. Gimnaziją lankė Biržuo
se ir “Aušros” Kaune. Dėl be
siartinančios antrosios sovie
tų okupacijos atsidūręs Vaka
ruose, Vokietijoje, gyveno Ha
nau stovykloje, kur įsijungė 
į stovyklos kultūrinę veiklą 
— buvo stovyklos kultūros va
dovas. 1946-47 m. vadovavo ir 
“Dainavos” ansamblio tauti
nių šokių grupei. Taip pat 1947 
m. buvo Tarptautinio vaikų 
teatro vadovas. Tas teatras 
buvo globojamas Tarptautinės 
pabėgėlių organizacijos (IRO). 
Darmstadto aukštojoje mokyk
loje studijavo politinius moks
lus.

1949 m. atvyko į Klivlandą. 
Vakarais lankė aukštesniąją 
technikos (elektrotechnikos) 
mokyklą, kurią baigė 1956 m. 
Tais pačiais metais persikėlė 
į Čikagą. Dirbo “General 
Electric” bendrovėje. Ten 
dirbdamas dalyvavo elektro- 
technikinėje grupėje, kuri 
parengė Vakarų pasaulio pir
mąjį komercinį atominį reak
torių Drezdeno jėgainėje, Mor
ris, III. “General Electric” 
bendrovėje dirbo iki išėjimo 
į pensiją.

Čikagoje buvo Lietuvių fila
telistų draugijos “Lietuva” 
pirmininkas ir jų leidinio re
daktorius 1968-1972 m. Paren
gė ir išleido 350 psl. studiją 
“Pirmieji Lietuvos pašto ženk
lai”. Taip pat buvo “Postage 
Stamps of Lithuania” redakci
nės komisijos narys.

Juozas Žygas nuolat bendra
darbiauja “Dirvoje”, “Tėviš
kės žiburiuose”, “Drauge” ir 
kituose laikraščiuose bei žur
naluose. Jo aktualūs ir išmąs
tyti vedamieji reguliariai pa
sirodo “Drauge” ir “Dirvoje”. 
Jis yra parašęs karo meto pri
siminimus, kurie buvo iš
spausdinti “Drauge”. J. Žygas 
buvo VI-jo Mokslo ir kultūros 
simpoziumo 1989 m. ir Muzikos 
šventės 1991 m. informacijos 
vadovas. Jis buvo “Dirvos” 75

Lietuvių poeziją redagavo 
Rimvydas Šilbajoris, Ohio 
valst. universiteto profeso
rius, literatūrologas, litera
tūros kritikas. Jis taip pat yra 
parašęs įvadą šiai lietuvių po
ezijos atrankai antologijoje, 
apibūdindamas kiekvieną po
etą pagal jo kūrybą apskritai 
arba ryšium su pateikiamu 
eilėraščiu.

Pradedama V. Mykolaičio- 
Putino įsijautimu į lietuvišką
ją žemės mistiką (“Rūpintojė
lis”) ir baigiama T. Venclovos 
daugiau intelektualine poezi
ja. O jų tarpe kiti apdainavo 
ne kartą permainingą ir skau
dų Lietuvos likimą.

Dėl poetų atrankos sakoma: 
“Poetų parinkimas priklausė 
daugiausia nuo įmanomų gau
ti vertimų į anglų kalbą, ir tai 
nėra pilnas geriausių lietu
vių poezijos talentų vaizdas. 
Lengvai dar būtų galima pri
dėti keletą vardų, ir reikia ti
kėtis, kad tai bus padaryta nau
joje knygos laidoje” (p.118).

Šioje antologijoje lietuvių 
poezijai buvo parinkta pro
porcingai po 9 poetus iš pačios 
Lietuvos ir iš išeivijos. Šalia 
J. Aisčio ir Bern. Brazdžionio 
čia randame žemininkus - H. 
Nagį, A. Nyką-Niliūną, J. Kėkš
tą, bet pasigendame K. Bradū- 
no, vieno iš pačių žymiųjų ta
me sambūryje. Daugiausia vie
tos skirta H. Radauskui (4 eil.). 
Iš pačios Lietuvos poetų ša
lia Putino ar Borutos pasiges- 
tume J. Marcinkevičiaus ar 
dar kurio, bet, atrodo, redak
torių gerokai varžė ir vietos 
klausimas.

Eilėraščius į anglų kalbą 
vertė keli žinomi vertėjai: pats 
redaktorius R. Šilbajoris (5 
eil.), J. Zdanys (3 eil), C. Mills 
(3 eil.), Demie Jonaitis (2 eil.) 
ir kt. Gan kūrybiškai verstas 

m. sukaktuvinio leidinio re
daktorius. Priklauso JAV Lie
tuvių bendruomenei — yra so
cialinių reikalų taryboje, Lie
tuvių žurnalistų sąjungai, 
Amerikos lietuvių tautinei są
jungai, Lietuvių fondui, kur 
buvo kontrolės komisijos ir 
valdybos narys.

Juozas Žygas dėl ligos ne
galėjo dalyvauti nei simpoziu
me, nei premijų įteikime. Jo 
paprašyta, jam skirtą premiją 
atsiėmė JAV LB socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė 
Jasaitienė. Čia paties žurna
listo Juozo Žygo padėkos žo
džiai:

“Dėkoju JAV Lietuvių bend
ruomenės kultūros tarybai ir 
jos pirmininkei už pastangas. 
Jury, kurį sudarė Vytautas 
Volertas, Jurgis Janušaitis 
ir Jonas Daugėla, už manęs pa
sirinkimą. Lietuvių fondui už 
tūkstantinės paskyrimą, nors 
ji nėra esminė dalis, bet rei
kalinga. Marijai Remienei už 
tos tūkstantinės suradimą, 
mano kandidatūros pristaty
mą ir nuoširdų rėmimą. Ačiū 
Tau, Marija! Taip pat mano 
nuoširdi padėka Birutei Jasai
tienei, LB socialinės tarybos 
pirmininkei, už mano kandi
datūros rėmimą ir talkos or
ganizavimą; Danutei Bindo- 
kienei, vyriausiai “Draugo” 
redaktorei, ir visiems mane 
parėmusiems ir sveikinu
siems”.

Kelyje į muzikinę brandą
DMITRIJUS KANOVIČIUS

Atlikimo profesionalumas - 
būtent šis bruožas mano nuo
mone tinkamiausiai apibūdin
tų pianisto Justo Dvariono 
gruodžio 19 dienos koncertą, 
surengtą Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos iniciatyva.

Besiklausydamas skoningai 
parinktos programos, kurią su
darė Liszt’o, Debussy, Proko- 
fiev’o ir B. Dvariono kūriniai, 
nejučiomis mąsčiau apie veiks
nius, formuojančius meninin
ko asmenybę ir atlikimo brai
žą; talentą, vystymosi aplin
ką, meninę mokyklą, kūrybinę 
laisvę, priklausomumo nuo vi
suomeninės santvarkos laipsnį.

Justui Dvarionui šia prasme 
gyvenimas buvo palankus - pia
nistas mokėsi geriausiose Vil
niaus ir Maskvos muzikos mo
kyklose pas žymius mokytojus 
ir pedagogus, jo kasdieninę 
aplinką nuo mažens sudarė 

R. Šilbajorio Putino “Rūpinto
jėlis” (“The Roadside Christ”):
My dearest Lord, how luminous 

the night!
How high the widespread vault of 

heaven!
And, oh the stars, the stars! Both 

large and small,
They shine so. make me want to 

weep, dear Lord (p. 122)

Šios antologijos redaktorius 
pirmenybę davė Baltijos tau
toms gal ir ne atsitiktinai pa
gal J. G. Herderio idėją, Her- 
derio, kuris su tomis tautomis 
folkloristikos reikalu buvo 
suėjęs į artimesnę pažintį jau 
daugiau kaip prieš du šimtus 
metų ir savo pagarsėjusiu 
“Liaudies dainų” rinkiniu da
vė pradžią ne vien dainų an
tologijoms.

Kokio principo laikėsi šios 
antologijos redaktorius, paaiš
kinta B. Raffelio “Įvade”. Čia 
tikę vengrų mokslininkės Lin
dos Degh žodžiai, kad tokiem 
rinkiniam ne tiek svarbu gra
žiausi kūrybos pavyzdžiai, 
kiek bandymas duoti tikrą, 
patikimą pavaizdavimą. Atro
do, kad ir lietuviškosios da
lies redaktorius bus ėjęs pa
našiu keliu, ypač kai reikėjo 
pavaizduoti sunkią ir skau
džią tautos praeitį, nors ir es
tetiniam poetui skirta nema
žai vietos.

Nors šioje poezijos antologi
joje Baltijos tautoms skirtas 
apytikriai vienas ketvirtis vi
so turinio, bet jos, kaip ir nau
jo atgimimo pradininkės (Lie
tuva pirmoji!), tartum vedė su 
poezija ir kitas Rytų Europos 
tautas, ne tik čekus, lenkus 
ir ukrainiečius, bet ir buvu
sios Jugoslavijos kiltis - kro
atus, serbus, slovėnus. O tai 
kaip tik ir sudaro tam tikrą 
Rytų Europos tautų poezijos 
jungtį.

Nuotr. J. Tamulaičio

Gaila, kad stiprus peršalimas 
neleido mielajam Juozui at
vykti į šį vakarą, kur jo nuo
pelnai lietuviškai spaudai bu
vo įvertinti. O laukėme jo vi
si, nes taip norėjosi sušukti 
jam valio ir karštai paploti! 
Plojome smarkiai, nors jo ir 
nebuvo. Reiškėme jam padė
ką ir linkėjome, kad dar ilgai 
jis darbuotųsi lietuviškoje 
spaudoje. Skaitytojams ypač 
patinka jo stilius: trumpi, aiš
kūs sakiniai, su ironijos, kar
tais sarkazmo prieskoniu, 
kruopščiai pagrįsti keliami 
klausimai ir visa taip pasaky
ta, kad nei pridėsi, nei atim
si! Gyvuok ir rašyk, mielas 
Laureate, o mes nekantriai 
lauksime!

meninis Lietuvos elitas: mu
zikantai, rašytojai, dailinin
kai. Visa tai turėjo neišven
giamos įtakos jaunojo pianis
to kūrybiniam brendimui, ku
rio gairėmis palaipsniui tapo 
tarptautinio konkurso Itali
joje laureato diplomas, pasi
rodymai su simfoniniais orkest
rais, koncertai Lietuvoje ir už 
jos ribų.

Pažymėdamas puikią J. Dva
riono atlikimo mokyklą, sti
lių, pagarbą muzikinei me
džiagai, emocionalų jautrumą 
ir jaunatvišką energiją, nega
lėjau nepastebėti tam tikro vi
dinio susikaustymo (Liszt, De
bussy), būdingo visai J. Dva
riono atstovaujamai atlikimo 
mokyklai, ilgą laiką varžiusiai 
pianisto teisę į kūrybinės kū
rinio interpretacijos laisvę.
Tai nesutrukdė pianistui 

meistriškai atlikti Prokofiev’o 
sonatą, kuri ryškiai atskleidė 
jo įvairiapusį jaunatvišką ta-

Toronto Maironio mokyklos 1993 m. gruodžio 11d. prieškalėdiniame ren
ginyje Prisikėlimo parapijos salėje buvo suvaidintas Nijolės Benotienės 
sukurtas muzikinis vaizdelis “Spragtukas”. Nuotraukoje pasiruošusios 
šokti snaigės Nuotr. R. Paulionio

Jaunieji Toronto Maironio mokyklos aktoriai (iš kairės) - Linas Ruslys, 
Emilija Bušinskaitė, Viltė Barakauskaitė, Taras Chormonaz. Vilija Pet
rauskaitė, Darius Narušis, vaidinę “Spragtuko" spektaklyje 1993 m. gruo
džio 11 d. Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. R. Pranaičio

Maironio mokyklos “Spragtukas
Ankstyvą 1993 m. gruodžio 11 

d. rytą Prisikėlimo parapijos 
salėje jau girdėjosi gyvas šur
mulys. Į puikiai išdekoruotą 
salę rinkosi Maironio mokyk
los mokiniai, Londono lietu
viškos mokyklos auklėtiniai, 
jų tėveliai, seneliai, mokyto
jai, kursantai, - visi į Kalėdų 
eglutę. Dar anksčiau susirinko 
šios šventės rengėjai, puošė
jai: B. Batraks, D. Goudie, A. 
Hakela, D. Hakela, O. Jurėnai
tė, A. Kaminskas, A. Nakrošius, 
I. Petrauskienė; J. Sederavi
čius, A. Vanagas, M. Yčas. Be 
jų savanoriško darbo turbūt ši 
eglutė-būtų btmm-skurdi-ir be
spalvė. Buvo vainikuojamas vi
sų darbas: darželiokų ir moki
nių įdėtos pastangos, kruopš
tumas, mokytojų sumanumas, 
mokyklos administracijos iš
tvermė, tėvelių kantrybė, tė
vų komiteto išmonė. Žodžiu, 
kiekvienas mūsų prisidėjome, 
kad ši Kalėdų šventė būtų įdo
mi ir smagi.

Lygiai 10 valandą ryto prasi
dėjo vaidinimas “Spragtukas”, 
kurį parašė Maironio mokyk
los mokytoja N. Benotienė. 
Jai pagalbos ranką šiam gerai 
surežisuotam koncertui-spek- 
takliui ištiesė mokyklos muzi
kos ir dainų mokytojos - R. 
Bukšaitytė-Wilkinson, S. Frei- 
manienė ir D. Viskontienė. Ža
vėjomės vaidintojų sugebėji
mais, chorų darniu skambėji
mu, augančiomis mažosiomis 
žvaigždėmis, šokėjų (lėlių, pe
lių, debesų, snaigių, saldai
nių) plastiškumu ir lankstumu. 
Ne vienas iš žiūrovų stebėjo
mės raiškia skaitovų A. Kar- 
kaitės ir S. Kuliavo lietuvių 
kalba. Stebino ir gražus šokis, 
paruoštas mokytojų L Paškaus- 
kienės ir V. Punkrienės. Spek
taklio veikėjų nuotaika buvo 

lentą: jos besiklausant (Scher
zo, Vivace) susidarė įspūdis, 
kad pianistas sugebėjo inter
pretuoti kūrinį savitai ir in
dividualiai lyg trumpam iš
trukdamas iš pedagoginių ap
ribojimų pinklių, bet tuo pa
čiu išsaugodamas savo ištiki
mybę profesionalumui.

Koncerto pabaigoje atlikti 
pianisto senelio kompozito
riaus Balio Dvariono kūriniai 
sugrąžino į Lietuvą, sukėlė 
sentimentalių prisiminimų šūs
nį ir gražiai įsirašė į koncer
to programą. Malonu konsta
tuoti, kad žiūrovų auditorija 
gražiai talkininkavo pianistui 
savo taktiška rimtimi ir gera
noriškumu.

Justo Dvariono koncertas ne
buvo eilinis lietuviškas bend
ruomeninis renginys, kurio 
dramatiškiausia atomazga daž
niausiai - šeimininkių pyra
gai, kava ir energingas bend
ruomenės gyvenimo aptari
mas. Turėjome progos pasi
klausyti puikios muzikos, pro
fesionaliai atliktos jaunojo 
pianisto, kuriam palinkėsime 
dar ne kartą sugrįžti į Šiaurės 
Amerikos sceną. 

gera. Muz. J. Govėdas ne tik 
akompanavo vaikų chorams, 
bet ir draugiškai praskaidrin
davo visų vaidinimo dalyvių 
nuotaiką.

Ypatingai mielą publikos 
priėmimą sukėlė, kai scenoje 
išvydome Londono L. Eimanto 
vardo mokyklos auklėtinius ir 
jų mokytojus, su entuziastin
ga ir nenuilstančia vedėja R. 
Kuriene. Šaunuoliai! Nepabū
go atstumų - atvažiavo! Paįvai
rino “Spragtuką” švelniu šo
kiu ir skambia daina. Kulmina
cinis veikalo momentas buvo, 
kai scenoje išvydome milžiniš
ką laumę Dalią (muz. D. Vis
kontienė). Turbūt daugelis ga
lėjo pagalvoti: vaikystės sva
jonės gali išsipildyti ir po ei
lės metų!

Visi koncerto-vaidinimo da
lyviai buvo apdovanoti nuo
širdžiu bei ilgu gausios publi
kos plojimu. Visa staiga nu
traukė salėje pasirodęs Kalė
dų senelis kurį mažieji vai
kai apspito su šypsena veiduo
se ir nuoširdžiu šauksmu. 
Kiekvieną dosnusis Kalėdų se
nelis iš Šiaurės ašigalio apdo
vanojo gėrybėmis. Su smagia 
nuotaika jį išlydėję, ėjome vai
šintis karštomis dešrelėmis. 
Aprimstant įspūdžių šurmu
liui, išsiskirstė ir paskutinie
ji kalėdinės eglutės organiza
toriai. Ypatingą padėką reiš
kiame B. Batraks už ilgas dar
bo valandas J. Sederavičiui 
už kūrybingumą, R. Kurienei 
Londono lietuviškos mokyk
los vedėjai už prisidėjimą prie 
mūsų Eglutės, ir Toronto Mai
ronio mokyklos vedėjai G. Pau- 
lionienei. Dėkojame visiems, 
kurie nors mažą kruopelytę 
darbo įnešėte į šią kalėdinę 
šventę, kad padarėte ją žais
mingą, spalvingą ir nuotai
kingą.

Inga Pivoriūtė

Muzikė DALIA VISKONTIENĖ - 
“cukrinė fėja” laukia vaikučių mu
zikiniame vaizdelyje “Spragtukas”, 
kuris buvo suvaidintas Toronto Mai
ronio mokyklos mokinių 1993 m. 
gruodžio 11 d. Prisikėlimo para
pijos salėje Nuotr. R. Paulionio
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d KULTMEJE VEIKLOJE
Dail. Aleksandra Vitkauskaitė- 

Merker, gyvenanti Teanecke, 
New Jersey valstijoje, kultūrinia
me šios apylinkės gyvenime reiš
kiasi tapybos ir skulptūros kūri
niais. Hackensacko dailės klubo 
parodoje ji laimėjo premiją už 
savo kūrinį “Lietuvos kryžiai”.

Vinco Krėvės literatūrinę pre
mijų 1952 m. įsteigė Lietuvių aka
deminis sambūris Montrealyje. 
Ji skiriama už dvejų metų laiko
tarpyje išleistas grožinės litera
tūros knygas. Vinco Krėvės lite
ratūrinę premiją jau yra laimėję 
išeivijos poetai ir rašytojai: Jo
nas Aistis, Jonas Mekas, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, Al
gimantas Mackus, Marius Katiliš
kis, Kazys Barėnas, Eduardas 
Cinzas (dukart), Juozas Krali- 
kauskas, Antanas Vaičiulaitis, 
Liūne Sutema, Tomas Venclova, 
Kazys Bradūnas, Henrikas Na- 
gys ir Leonardas Žitkevičius. Sam
būrio valdyba praneša, kad sep
tynioliktoji V. Krėvės literatū
rinė premija, perskelta pusiau, 
bus skiriama išeivijos ir Lietuvos 
rašytojams. Laimėtojams ją nu
matoma įteikti 1994 m. kovo mė
nesį Montrealyje. Bus premijuo
jamos 1992-93 m. išleistos kny
gos. Lietuvos rašytojų sąjungos 
vadovybė pasiūlys kandidatus 
šiai premijai, o išeivijos rašyto
jai tais metais išleistas savo kny
gas turės atsiųsti vertintojų ko
misijai. Bus priimamos ir kitas 
premijas jau gavusios knygos. 
Išeivijos rašytojų knygas prašo
ma siųsti šiuo adresu: Nepriklau
somos Lietuvos redakcija (V. Krė
vės premijos vertintojų komisi
jai), 7722 George St. LaSalle, 
P.Q. H8P 1C4, Canada. Premijos 
dydis su tikslia jos įteikimo data 
bus paskelbtas vėliau.

Tradiciniu pavasariniu ren
giniu buvo tapusi metinė JAV 
LB kultūros tarybos premijų įtei
kimo šventė. Premijoms po 1.000 
dolerių parūpindavo Lietuvių fon
das Čikagoje. Tad jos ir būdavo 
paskiriamos JAV lietuviams, įtei
kiamos jų didesnėse kolonijose. 
Tradicija nutrūko su Dvyliktąja
1991 m. premijų įteikimo švente
1992 m. gegužės 31 d. vakarą. Mat 
jai JAV LB kultūros taryba, tal
kinama Lietuvos ambasados Va
šingtone, pasirinko Niujorką, 
Manhattane išsinuomotas ameri
kiečių “Roundabout” teatro pa
talpas. JAV LB kultūros tarybos
1991 m. premijos tada buvo pa
skirtos: teatro — rež. Jonui Ju
rašui, dailės — Pranui Lapei, žur
nalistikos — Rūtai Klevai Vidžiū- 
nienei, radijo programų— Kęstu
čiui Laskauskui, pusiau padalytą 
muzikos — R. Kliorienei ir J. Ka- 
sinskui. Pačios JAV LB krašto val
dybos finansuojamą grožinės lite
ratūros 3.000 dolerių premiją, 
taip pat padalytą pusiau, už eilė
raščių rinkinius laimėjo Liūne 
Sutema ir Vladas Šlaitas. Premi
jų įteikimo šventėn buvo kviečia
mi ir amerikiečiai. Dvikalbe va
karo programa norėta atkreipti jų 
dėmesį į prisikeliančią Lietuvą, 
gautu pelnu padėti jos ambasadai 
Vašingtone. Graži idėja sugriuvo 
dėl menko amerikiečių ir pačių 
lietuvių dalyvavimo. Lietuvių 
fondui Čikagoje nepaskyrus lėšų
1992 m. premijoms, Tryliktoji 
JAV LB kultūros tarybos premi
jų įteikimo šventė neįvyko 1993 
m. pavasarį.

JAV LB kultūros taryba su 
pirm. Laima Šileikyte-Hood ne
atsisakė premijų paskyrimo, tik 
jų įteikimo tradicinės šventės. 
Premijoms įteikti buvo pasirink
tas literatūros ir muzikos vaka
ras 1993 m. lapkričio 26 d. Jau
nimo centre, skirtas Čikagoje ir 
Lemonte vykusiam Aštuntajam 
mokslo ir kūrybos simpoziumui. 
JAV LB kultūros tarybos 1993 m. 
premijos, praleidus 1992 m., pa
skubomis buvo paskirtos: dailės 
— dail. Elenai Urbaitytei, mu
zikos — pianistei Aldonai Kepa- 
laitei, tautinių šokių — “Trypti
nio” ansamblio įsteigėjai ir vado
vei Jadvygai Matulaitienei Niu
jorke, žurnalistikos — Juozui Žy
gui. Šioms premijoms po tūkstan
tį dolerių vėl parūpino Lietuvių 
fondas Čikagoje. Ne visos JAV 
LB kultūros premijos yra atkur
tos. Tradicinė grožinės literatū
ros premija, kuriai 3.000 dolerių 
anksčiau duodavo JAV LB krašto 
valdyba, nebuvo paskirta. Ją pa
keitė Lietuvių rašytojų draugi
jos 2.000 dolerių 1992 m. premi
ja, už novelių rinkinį “Pati apa
tinė pakopa” laimėta Britanijos 
Londone gyvenančio Kazimiero 
Barėno, sulaukusio amžiaus aš- 
tuoniasdešimtpenkmečio. Ir šios 
premijos mecenatas — Lietuvių 
fondas Čikagoje, bet ji nesusie
ta su atgaivintomis JAV LB kul
tūros tarybos premijomis.

Margionią kaimo klojimo teat
rui Varėnos rajone buvo pa
skirta Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministerijos 1993 m. premija 
už etninės kultūros vystymą. Šio 
teatro veiklą 1929 m. pradėjo mar- 
gioniškis Juozas Gaidys, paruošęs 
Keturakio “Amerikos pirty” spek
taklį. Margionių klojimo teatrui 
jis ir pats rašė pjeses, jas režisa
vo, kūrė dainas. Po jo mirties 1992 
m. šiam teatrui vadovauja Mar
cinkonių kultūros namų vedėja R. 
Avižienė.

Poetą kun. Klemensą Kairį 
(1836-1864), vysk. Antano Bara
nausko (1835-1902) bičiulį, pri
siminė ir pagerbė anykštėnai. Jis 
gimė Liūdiškių kaime prie Anykš
čių, o vysk. A. Baranauskas — 
Anykščiuose. Mirė abu toli nuo 
Anykščių: kun. K. Kairys — 
Sverdlovsko rajono Verkotūrė- 
je, ten ištremtas 1863 m., vysk. 
A. Baranauskas — Seinuose, įsi
amžinęs “Anykščių šileliu”. Kun. 
K. Kairys pasižymėjo vysk. A. 
Baranauskui skirtu eilėraščiu 
“Dienelė brėkšta”, tapusiu liau
dies daina. Vysk. A. Baranaus
kas Anykščiuose paliko muzieji
nę klėtelę, o dabar muziejumi 
klėtelėje Liūdiškėse įamžintas 
ir kun. K. Kairio atminimas. Kai
rių sodybvietėn perkeltą seną klė
telę muziejui padovanojo liudiš- 
kietis Kazimieras Šaltenis. Me
morialinį Sibiro tremtinio kun. 
Klemenso Kairio muziejų klėte
lėje įrengė muziejininkė Alma 
Ambraškaitė su dail. Jolita Ka
raliene. Tarp sutelktų rodinių 
yra paties kun. K. Kairio pieš
tas šv. Jonas Evangelikas, kuni
go krapylas, Kairių šeimos žva
kidės, Rožinis, kryžius, sesers 
Cecilijos maldaknygė su vysk. A. 
Baranausko įrašu. Šiuos ir kitus 
radinius muziejui išsaugojo so
dybą paveldėjęs Kazimieras Šal
tenis. Prie klėtelės tebestovi 
išlaki eglė, pasodinta būsimo ku
nigo Klemenso Kairio, Sibiro 
tremty anksti mirusio poeto.

Dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva” koncertu Vilniaus dramos 
teatre 1993 m. lapkričio 26 d. pri
siminė tris savo žymūnus — įstei
gėją Joną Švedą (1908-1971), cho
reografą Juozą Lingį (1919-1984) 
ir veteraną kanklininką Praną 
Stepulį. Jie prisiminti gimtadie
nių proga: J. Švedas — aštuonias
dešimt penktojo, J. Lingys — sep
tyniasdešimt penktojo, P. Stepu
lis — aštuoniasdešimtojo. Vakaro 
programon įsijungė ir “Lietuvos” 
kanklininkams vadovavęs, juos 
kitiems ansambliams ruošęs prof. 
Pranas Stepulis, dar ir dabar ge
rai valdantis kankles. Sukaktuvi
niame prisiminimų koncerte “Ty
kiai tykiai Nemunėlis teka ...” 
skambėjo dalis “Lietuvos” an
samblio auksinio fondo klasika 
tapusių kūrinių. Tarp jų buvo ir 
J. Švedo harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų, J. Lingio paruoš
tų choreografinių šokių. Šio kon
certo programą ansamblis taipgi 
atliko Kauno ir Klaipėdos muzi
kiniuose teatruose.

Dabartinis “Lietuvos” ansamb
lio meno vadovas nuo 1972 m. 
yra birbynininkas Pranas Budrius, 
1968-72 m. vadovavęs ansamblio 
orkestrui. Su naujais veiklos pla
nais jis supažindino dienraščio 
“Lietuvos rytas” atstovę Nerin
gą Jonušaitę, o ji tas mintis at
skleidė skaitytojams. “Lietuvos” 
ansamblį slegia lėšų trūkumas 
koncertinėms išvykoms, menki at
lyginimai jo nariams, ypač jau
niesiems šokėjams ir daininin
kams. Šį sezoną susitarta rengti 
koncertus moksleiviams Vilniaus 
mokyklose. Gastrolės užsienyje 
organizuojamos keitimosi prin
cipu. “Lietuva” įsipareigoja iš 
užsienio pasikviestiems svečiams 
grąžinti kelionpinigius, pasirū
pinti jų apgyvendinimu Vilniu
je. Tačiau tokiu atveju visą sve
čių koncertų pelną pasilieka “Lie
tuvos” ansamblis pasidarytoms iš
laidoms padengti. Šiuo principu 
vadovausis ir “Lietuvą” gastro
lėms kviečiantys užsienio ansamb
liai. Pirmoji tokia sutartis jau 
pasirašyta su Ukrainos Žitomiro 
dainų ir šokių ansambliu. Prisi
minimų koncertan atvykusi Jono 
Švedo našlė G. Švedienė žurna
listei N. Jonušaitei priminė “Lie
tuvos” ansamblio problemas ir 
sovietinės okupacijos metais. Bū
davo tragiškų momentų, kai po 
koncertų enkavedistai laukdavo 
kai kurių ansambliečių išvežti 
Sibiran. Esą daug puikių šokėjų 
ir dainininkų nebegrįžo iš trem
ties, bet ansamblis kaip feniksas 
pakildavo iš pelenų. Mat buvo 
stengiamasi išsaugoti jo patrio
tinę dvasią, liaudies dainą ir šo
kį. Tokiems siekiams užtikrinti 
reikėdavo ir kartais neišvengia
mų kompromisų. V. Kst.
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R I S I K Ė L I NT O
ARAPIJOS 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........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius....... 4.00%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

“Canada Cup Corel International” plaukimo pirmenybėse SEAN SEPULIS 
pasirodė labai gerai. Jis yra pirmaujantis plaukikas Kanadoje. Nuotrau
koje iš kairės: AUDRIUS ŠILEIKA - ŠALFASS-gos pirmininkas, JONAS 
SEPULIS ir jo sūnus jaunasis plaukikas SEAN SEPULIS

Nuotr. Sig. Krašausko

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

"ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

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 ATSTOVYBE -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Trūko šimtosios iki rekordo
Kanados taurės (Canada Cup Co

rel International) plaukimo pirme
nybėse, kurios vyko 1993 m. gruodžio 
10-12 d.d. “Olympia” sporto rūmuo
se Etobicoke, Ontario, 520 dalyvių 
tarpe buvo ir du lietuviai. Pirma
sis, Raimundas Mažuolis, 21 metų 
amžiaus, Lietuvos olimpietis ir re
kordininkas, jau daugiau kaip vie
nerius metus gyvenantis Floridoje ir 
plaukiąs Fort Lauderdale plau
kimo klube. Antrasis - šešiolikmetis 
Sean Sepulis, kuris atstovavo Guelph 
Marlin In Aquatic CLB klubui. Bū
tina priminti, kad S. Sepulis spar
čiai daro pažangą, ir Kanadoje šiuo 
metu laikomas pirmaujančiu 50 m 
nugara plaukiku. Jeigu pomėgis 
plaukimui lydės, Sepulio laukia 
graži sportinės karjeros ateitis.

Pirmąją varžybų dieną Raimundas 
Mažuolis, 50 m laisvu stiliumi (25 m 
kurso baseine), praplaukė per 21.61 
sekundes. Trūko vienos šimtosios se
kundės iki pasaulio rekordo, kuris 
šiuo metu priklauso amerikiečiui 
Jager su 26.60 sek. laiku. Antruoju, 
50 m nugara varžyboje, atplaukė 
Sean Sepulis per 27.29 sek. (50 m 
kurso baseine) kartu laimėdamas 
sidabro spalvas.

Raimundas Mažuolis pradėjo gar
sėti plaukimo horizontuos, būda
mas 16 metų amžiaus. Jis 1988 m. 
jau dalyvavo Seulo, o 1992 m. Bar- 
celonos olimpinėse žaidynėse. Už
klaustas, kaip ilgai tikisi išsilai
kyti aukštumose, pareiškė, kad jo 
pamėgtoje 50 m plaukimo distanci
joje nebus bėdų dalyvauti 1996 m. 
Atlantos ir net 2000-jų, Sidney Aust
ralijoje olimpinėse žaidynėse.

Netolimų varžybų tvarkaraštis, ku
riose Mažuolis ruošiasi dalyvauti 
yra ilgas ir įvairus; tai Pasaulio ir 
kitos prestižinio lygio tarptautinės 
pirmenybės. Mažuolis numato ilgiau 
pasilikti Amerikoje ir treniruotis, 
o kartu pradėti studijas. Žada ir to
liau atstovauti Fort Lauderdale 
plaukimo klubui, kuris yra vienas 
iš pajėgiausių JAV-se ir kurio pa
grindinis, daug patyrimo turįs 
treneris, yra Jack Nelson. Iki šiol 
Raimundas Mažuolis tarptautinė
se varžybose atstovaudavo Lietu
vai, tai jis žada daryti ir ateityje.

Gražūs prisiminimai
Giedraičio šaudykloje atvers

tas naujas puslapis. Šautuvais ir 
pistoletais ginkluoti lietuviai Ka
nadoje varžėsi, draugavo ir taikiai 
diskutavo . .. “Lietuvos aide” rašė 
Vytautas Blonskis, Lietuvos šaudy
mo sporto sąjungos generalinis sek
retorius. (Spausdiname kai kurias 
straipsnio dalis, išjungdami varžy
bų rezultatus, kurie jau buvo pa
skelbti “TŽ" anksčiau. RED.).

1993 m. rugsėjo 18-29 d.d. Kana
doje vyko Pasaulio lietuvių šaudy
mo sporto varžybos. Sumanymas jas 
rengti iškilo 1991 m. per Pasaulio 
lietuvių IV sporto žaidynes. Kana
dos lietuvių šaudymo sporto mėgė
jų dėka tokios varžybos įvyko ir jos 
yra naujas puslapis Lietuvos ir lie
tuvių šios sporto šakos istorijoje.

Varžybos vyko nuoširdžioje ap
linkoje, jose vyravo pakili žaidy-

RAIMUNDAS MAŽUOLIS 1993 m. 
gruodžio 10 d. “Canada Cup Corel 
International" plaukimo pirmeny
bėse Etobicoke, Ont., “Olympia”, 
50 m laisvo stiliaus varžybose pri
stigo tik vienos šimtosios sekun
dės iki pasaulinio rekordo. Mažuo
lis šiose pirmenybėse, plaukda
mas įvairius nuotolius, laimėjo visas 
pirmas vietas Nitotr. Sig. Krašausko

O)
nių dvasia. Dalyvavo 30 šaulių iš 
Kanados, JAV ir Lietuvos. Buvo var
žomasi dvylikoje šautuvo ir pisto
leto rungčių absoliučioje, senjorų, 
A ir B klasėse. Tai sulygino įvai
raus amžiaus ir pajėgumo šaulių ga
limybes, palaikė varžybų įtampą iki 
paskutinių šūvių. Iš Lietuvos da
lyvavo trylika šąulių, nuvykusių į 
varžybas asmeninėmis arba rėmėjų 
lėšomis. Rekordų nepasiekta, bet 
sportinė kova buvo atkakli. Reikė
tų pažymėti Antaną Vaitiekūną iš 
Naujosios Akmenės, laimėjusį visas 
pistoleto rungtis bei Antaną Šim- 
kevičių iš Port Carlingo, aukštu re
zultatu nugalėjusį dubletų šaudymo 
rungtyje. Pagrindinės šaudymo var
žybos vyko gražioje Hamiltono lie
tuvių medžiotojų ir žūklautojų klu
bo Giedraitis šaudykloje. Visa, kas 
yra apie dvidešimties hektarų klu
bo teritorijoje - šaudyklos, pasta
tai, žaidimų aikštelės ir netgi ne
didelis ežeriukas - padaryta klu
bo narių rankomis, jų pačių ir rė
mėjų lėšomis. Šiame klube renka
masi ne tik sportuoti, bet ir švęs
ti įvairias šventes, gegužines. Su
važiuoja ne tik Hamiltono, bet ir 
kitų Toronto apylinkės miestų lie
tuviai. Klubo pirmininkas J. Stan
kus - didelis šaudymo mėgėjas.

Gyvenome lietuvių šeimose skir
tinguose miestuose ir susitikdavo
me tik šaudykloje. Susipažinome su 
daug žmonių, diskutavome apie Lie
tuvos ir lietuvių reikalus. Daugu
ma mūsų tautiečių pastaraisiais me
tais ne kartą lankėsi Lietuvoje, gau
na iš Lietuvos spaudą ir gerai žino 
apie įvykius gimtinėje. Kanados 
lietuvių bendruomenė aktyviai gynė 
ir remia Lietuvos nepriklausomybę, 
yra paaukojusi nemažai lėšų Aukš
čiausiajai tarybai, įvairioms atgims
tančios Lietuvos politinėms organi
zacijoms, nupirkusi ir įrengusi Lie-

tuvos ambasados Belgijoje patal
pas. Diskutuojant buvo įvairių, bet 
ne kategoriškų nuomonių. Žmonės, 
daug metų išgyvenę demokratinėje 
valstybėje, puikiai supranta, kad 
per dieną rūmo nepastatysi ir sta
tyti jį reikia visiems kartu. Bet vie
nas dalykas mums visiems buvo ne
aiškus ir apmaudus: kodėl į Lietuvą 
keliaujantiems lietuviams, laikinai 
ar dėl kitų priežasčių neturintiems 
Lietuvos pasų, reikia vizų? Tai 
įžeidžia žmones, tiek metų atkakliai 
palaikiusius Lietuvos nepriklauso
mybę ir lietuvybę tolimuose kraš
tuose.

Pagirta tarp vyrų
Iš Foligno (Italija) grįžo Fizinio 

parengimo ir sporto skyriaus prie 
Vidaus reikalų ministerijos sten
dinio šaudymo komanda. Šiame 
mieste vyko penktosios tradicinės 
tarptautinės varžybos, skirtos tra
giškai žuvusio Seulo olimpinių žai
dynių čempiono M. Bednareko atmi
nimui.

Apvalioje aikštelėje nugalėjo vil
nietis Leonas Molotokas, numušęs 
92 lėkšteles iš 100. Komandinėse 
varžybose mūsų šauliai (L. Moloto
kas, A. Baronas ir J. Indrašius) taip 
pat pirmi - 264 iš 300. Antroje ir 
trečioje - stiprios Čekijos ir Itali
jos komandos (260 - 259 tšk.).

Tranšėjinėje aikštelėje sėkmingai 
rungtyniavo vilnietė Daina Gudzi- 
nevičiūtė. Ji dubletų šaudymo var
žybose numušė 84 lėkšteles iš 100 ir, 
aplenkusi daugelį žymių šaulių, 
užėmė trečią vietą (tarp vyrų!). Tai 
ypač maloni žinia, nes Atlantos 
olimpinėse žaidynėse moterys var
žysis šioje rungtyje. O nugalėjo - 
Italijos rinktinės šaulys Marco Cen- 
ti, numušęs 89 taikinius. Iš viso 
varžybose dalyvavo apie 200 šaulių 
iš 6 valstybių.

Jurgis Kairys liko antruoju
Nemažai esame rašę “Tėviškės 

žiburiuose” apie Pasaulio taurės, 
akrobatinio skraidymo varžybas, 
kuriose, Lietuvos lakūnas Jurgis 
Kairys pirmuosius penkis varžybų 
etapus užbaigė pirmuoju, surinkęs 
41 tašką. Nuo jo buvo atsilikę P. 
Paris (Prancūzija) su 38, taip pat 
antras prancūzas D. Roland’as - 14 
ir P. Besenyei (Vengrija) su 13 taš
kų. Kaip žinome, Berlyne, penktojo 
etapo varžybose, mūsų lakūnui nepa
sisekė. Jis buvo supainiojęs skry
džio kryptis.

Paskutinysis, šeštasis Pasaulio 
taurės varžybų etapas vyko Flori
doje lapkričio 20-21 d.d., Pompa
no skraidymo bazėje. Dalyvavo 16 
lakūnų, 7 teisėjai ir 3 vertinimo 
komisijos nariai iš 12 valstybių. 
Oficialiame Pasaulio taurės proto
kole sakoma, Jurgis Kairys, atlik
damas pirmąją programą, praleido 
vieną figūrą ir liko 12-uoju. P. Pa
ris, pirmas, antrą ir trečią vietas 
užėmė rusė Jelena Klimovič ir ame
rikietė Patty Wagstaff.

Atliekant antrąją programą, 4 mi
nučių laisvąją kompoziciją, J. Kai
rys tapo pirmuoju, tačiau nebeužte
ko, nes už tai gavo tik 2 taškus ir iš 
viso surinkęs 43, liko antroje vieto
je. P. Paris su 50 taškų tapo Pasau
lio taurės laimėtoju. Trečioje vieto
je liko P. Besenyei su 21 tašku ir 
kiti.

Jurgis Kairys yra pirmas lietuvis, 
pasiekęs šias akrobatiniame skrai
dyme aukštumas. Pasaulio taurės 
varžybas rengė “Breitling-93” laik
rodžių bendrovė.

Ivanauskas vertas 4 milijonų
Vokietijos futbolo žurnalas “Ki

cker” įvertino pinigais 76 aukščiau
sios futbolo lygos naujokus. Žurna
listai suskirstė juos į šešias grupes, 
kurių aukščiausiai vertinamų žai
dėjų pavadinta - “Absoliutus pirki
nys”, toliau seka: “Žymus pastipri
nimas”, “Geras pirkinys”, “Grynas 
prisitaikėlis”, “Visiškai prastas 
pirkinys”, “Negalima įvertinti”.

Valdas Ivanauskas ir kiti septyni 
Vokietijos futbolo lygos naujokai 
įskirti į “Žymaus prisitaikymo” 
grupę, tačiau numatoma jo kaina 
yra “Absoliutaus pataikymo” kai
nai - 4 mil. markių. “Hamburger 
SV” iš Vienos “Austria” Ivanaus
ką nusipirko už 1.3 mil. markių.

iiii SS 40
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
3.75% už 90 dienų term, indėlius
3.75% už 6 mėnesių term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.50% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 4 m. term, indėlius
5.25% už 5 m. term, indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 

4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybėsdrauda) 

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A :
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 5.70%
2 metų .................. 6.50%
3 metų .................. 6.90%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(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 99 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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJS
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms Ir 1.1. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD
X

I COLDUieU.
I BANKGRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest

DAIVA DALINDA.bba,
Broker Tel. (416) 231-5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

X-iy CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Nuo gegužės 1 d. mes persikeltame į naujas patalpas - prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų “pick up service" paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
--------- —---------------------------------------- ———-______________________ i

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

Minimumas 2 kg, arba $10.00. 
Nauja kaina: $5.10 už kg

LASALLESQUE. Į 

naujas leieronas
a*b SKAMBINKITE INFOR-
U </.UxQx MACUOS IR APTARN- □ uf VUvU AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. KADA - 7 DIENAS

Skautų veikla
• Sausio 11, antradienį, 7.30 

v.v. skautininkių draugovės suei
ga pas s. A. Šeškuvienę, 19 Gren- 
view Blvd. N. tel. 233-2378.

• Skautininkių draugovės drau
gininke ps. I. Punkrienė iš parei
gų pasitraukė. Naująja drauginin
ke pakviesta s. V. Grybienė, tel. 
532-7284. Ji visų skautininkių var
du dėkoja ps. I. Punkrienei už pa
rodytą nuoširdų vadovavimą.

• LSS brolijos VS v.s. G. De
veikis atsiuntė švenčių sveikini
mus tuntininkui s. A. Senkui ir 
prašė perduoti juos visiems vado
vams, skautams ir tėveliams.

• 1994 m. sausio 10 d., 7.30 v.v. 
skautų būkle “Rambyno” sk. vado
vų posėdis. Sausio 11 d. 7.30 v.v. 
“Šatrijos” tunto vadovių posėdis.

• “Šatrijos” tunto tuntininkė 
ps. Vida Senkuvienė pakelta į 
skautininkės laipsnį. Sveikinam!

• Gruodžio 18 d. vyr. skaučių ir 
sk. vyčių prieškalėdiniame lanky
me dalyvavo 20 kalėdotojų. Po 
lankymo vyko vakaronė pas tunti- 
ninkus A. ir V. Senkus.

• Toronte yra 48 skautininkai, 
iš kurių tik 7 be pareigų. Visi kiti 
įsipareigoję tunto veikloje. M.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Po trumpų atostogų (sausio 2-22), Algis Medelis savo paslaugomis Jums 
patarnaus iš naujos būstinės Toronte: 1558 Bloor Street West 
(beveik skersai gatvės nuo Lietuvių namų), UNITY TRAVEL įstaigoje. 
Žiemos metu, kaip ir anksčiau, asmeniškai su juo pasimatyti bus galima 
trečiadieniais, tarp 11 v.r. ir 17 v.v., arba pagal susitarimą. Ošavoje vis dar 
galėsite mus rasti kiekvieną dieną (išskyrus trečiadieniais). Taip pat 
vakarais ir savaitgaliais. Kviečiame kreiptis.

KELIONĖS I LIETUVĄ per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jums tin
kamomis oro linijomis. Pilna kaina (su mokesčiais) nuo $1 050

1 DAINŲ ŠVENTĘ!
Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais - “Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. birželio gale per Kopenhagą. Pirmiems 65 užsisakiu
siems, pilna kaina (su mokesčiais) ........................... $1 1 13
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................. $1165

ĮŠILTUS KRAŠTUS!
Florida, Meksika, Pietų Amerika, Tolimieji Rytai.

Skrydžiai pagal jūsų pageidavimą. Teiraukitės!
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais į Algį Medelį 
asmeniškai arba kasdien į Christine (angliškai, rusiškai arba lenkiš
kai). Tarp sausio 2 ir 22 Algis Medelis atostogaus. Norintiems tuo laiku 
užsisakyti vietas skrydžiams į Dainų šventę patariam ilgai nedelsti.
UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657

ALGIS 
MEDELIS



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

John Turner, progresyviųjų 
konservatorių - Joe Clark, 
Brian Mulroney ir Kim Camp
bell. Kanadiečiai apie juos 
dabar nieko gero nekalba ir 
nerašo. Pasak D. Fisherio, tarp 
jų atsidurs ir Jean Chretien.

Naująjį darbo lygybės įsta
tymą nr. 79 Ontario parlamen
tas priėmė 1993 m. gruodžio 9 
d. Jį paruošė šios provincijos 
socialistinė Naujųjų demok
ratų partijos premjero Bob 
Rae daugumos vyriausybė, ieš
kanti būdų prarastam popu
liarumui atstatyti. Įstatymas 
įpareigoja Ontario valdžios 
ir viešosios tarnybos darbo
vietes įvesti proporcines įdar
binimo normas moterims, ra
sinių mažumų, pirminių gy
ventojų atstovams ir invali
dams. Norma turi būti nusta
tyti pagal proporcinius gyven
tojų duomenis darboviečių 
apylinkėse. Jos reikės laiky
tis ne tik gyventojų priėmime 
į darbą, bet ir jų paaukštini
me atsakingesnėms pareigoms.

Privačiose darbovietėse dar
bo lygybės įstatymas apima 
įmones, turinčias daugiau 
kaip 50 darbininkų ar tarnau
tojų. Nuo įstatymo vykdymo 
atleidžiamos Kanados vyriau
sybės kontrolėje esančios dar-

f ■sAMocmA’ Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

bovietės ir policija. Ontario 
provincija yra vienintelė vi
soje Kanadoje su tokiu įsives
tu darbo lygybės įstatymu, už 
jo nesilaikymą numačiusi fi
nansines baudas iki 50.000 do
lerių.

Toronto dienraštis “The Glo
be and Mail” darbo lygybės 
įstatymą pasmerkė specialiu 
vedamuoju 1993 m. gruodžio 
11 d. Jis primena skaitytojams 
beveik tuo pačiu metu įvyku
sius du skirtingus posūkius 
Ontario provincijoje ir Pie
tų Afrikos respublikoje. Ten 
apartheido atmetimu atsisa
koma rasinės padalos darbo
vietėse. Ontario provincijoje 
nustatytomis proporcinėmis 
normomis įvedama ne tik rasi
nė, bet ir lytinė padala. Opo
zicinės Ontario liberalų ir 
progresyviųjų konservatorių 
partijos nepritaria tokiam 
NDP socialistų premjero Bob 
Rae įstatymui. Esą jis atneša 
niekam nereikalingą Ontario 
gyventojų dalijimąsi pagal 
jų rasines grupes ir netgi vy
rišką bei moterišką lytį.

Premjeras Bob Rae prisipa
žįsta, kad darbo lygybės įsta
tymu jis remsis rinkiminia
me Ontario parlamento vaju
je. Rinkimai turės būti paskelb
ti 1995 m. Juos tikisi laimėti 
opozicinė liberalų ar konser
vatorių partija. Jos abi yra pa
siruošusios atšaukti ar bent 
pertvarkyti naująjį NDP socia
listų darbo lygybės įstatymą. 
Remiantis Gallupo instituto 
apklausa, tokiai darbo lygy
bei nepritaria 74% kanadie
čių visose provincijose. V. Kst.

SVEIKINAME

5 PRANĄ ir MARTĄ JOCIUS,
gyvenančius Rodney, Ontario, jų

50 metų vedybinio gyvenimo proga, sukaktį 
Jg atšventusius per Šv. Kalėdas.

A& Povilaičiai iš Toronto ir Oakvillės
T Mejai iš Mississaugos

Savaitė Lietuvoje
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

Mūsų agentai:
Rainbow Printing
73 Ontario Rd.. Welland. 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton,
Ont. L8L 7W2
tel. (416) 549-4149

Panorama Travel Agency, 363 Vine St., 
St. Catharines, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
Kelionės geriausiomis kainomis patogiais 

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais
KELIONĖS Į VILNIŲ su Austrų linija per Vieną iš JFK 
(N.Y.) orauosčio kiekvieną sekmadienį ir ketvirtadienį, 

kaina — $880 (kan.) plius mokesčiai.
KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 

kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 
kaina —$999 (kan.) plius mokesčiai.

Specialios papigintos kainos ekskursiniams (chartered) skrydžiams 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI DABAR!

JIM EDGAR, Jungtinių Amerikos 
Valstybių Illinois gubernatorius, 
labai palankus lietuvių veiklai, 
baigiantis 1993 metams atsiuntė svei
kinimą “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” 
44 metų sukakties sproga, pabrėž
damas, kad Amerikos lietuviai esą 
laimingi turėdami tokį savo tauti
nių ir bendruomeninių žinių šal
tinį. Išreiškia viltį, kad šitas pa
tarnavimas dar tęsis daugelį metų.

ifj SKAITYTOJAI PASISAKO
PRALEIDIMAS

Dėkingas “Tėviškės žiburiams” 
už išspausdinimą mano novelės. 
Tik labai gaila, kad praleido tris 
Tėvo Bonifacijaus sakinius: “O 
gal tavo vaikai kenčia už tavo 
nuodėmes? Gal jų kančia reika
linga tavo sielos išganymui? — 
Pro peccatis tuis ad salvandam 
animam tuam”. Be jų — iš nove
lės nieko nelieka ...

V. Kavaliūnas, 
Cleveland, Ohio

DĖKOJU
Dėkoju visų skaitytojų vardu 

už gauanams “Tėviškės žiburius”. 
Linkiu geriausios sėkmės lietu
viškoje veikloje mūsų ir tautos 
naudai. Julius Sanvaitis,
Stargard, Lenkija

SPAUDA
Visų mūsų pareiga yra bent ret

karčiais pagalvoti apie išeivijos 
spaudą ir padėti finansiškai jos 
tolimesnei egzistencijai. Šia pro
ga “TŽ” paremti siunčiu auką - 
50 dol. Vytautas Šeštokas,

JAV
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Iš Lietuvos “TŽ” redakcijon atei
na įvairių laiškų. Atėjo ir eiliuo
tas pensininkės* laiškas, sklan
džiai išreiškiantis autorės nuo
taikas. Red.

RUDUO TĖVYNĖJ
Dega parkas klevų 
Liepsna, šermukšnių raudonų. 
O kaip gražu, o kaip šviesu - 
Atsisveikint su vasara aš vėl einu.
Lapai, lapai, klevų, kaštonų, 
Žiedai astrų, chrizantemų baltų, 
O koks gražus tėvynės takas, 
Kuriuo šį rudenį einu.
Einu į ateitį, į šviesą, 
Į atgimimą mūs tautos. 
Ar lapams krintant, ar 
žydint vyšnioms, te visad žydi 

laisvė Lietuvos.

AMŽIAIS GYVA LIETUVA
Tėvyne, mano Lietuva, 
Marijos žemė tu šventa. 
Buvai žudyta, okupuota, 
Bat amžiais tu likai gyva.
Klestėk, tėvyne Nemuno! 
Kaip upės bėgsim į tave. 
Čia kumečiai, čia karaliai gyveno, 
Čia gyvensim dirbsime ir mes.
Pakilk, tėvyne, iš negandų, 
Klestėk pasaulyje laisva! 
Čia Kryžių kalnas, Šiluva, 
Čia amžiais gyva Lietuva.
Elinskaitė Ona, pensininkė, 
Šiauliai 5410, Lietuva

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Neseniai įvykęs žemdirbių pi

ketas prie vyriausybės rūmų su
kėlė įvairių vertinimų. Bet, aš 
nesiimu kalbėti už visus, o išreiš
kiu tik savo nuomonę. Iš karto pa
sakau, kad aš tokiam piketui nepri
tariu ir niekad nepritarsiu. Ir štai 
kodėl. Niekam ne paslaptis, kad, 
vykstant rinkimams į prezidentus

(Atkelta iš 1-mo psl.)
metų veiklą, apsvarstyti atei
ties gaires. Susitikime prane
šimą perskaitė A. Brazauskas, 
dalyvius pasveikino S. Bačkis, 
diplomatijoje išdirbęs 61 me
tus. Ambasadorius A. Eidintas 
apie Lietuvos užsienio politi
ką - neturima koncepcijų, nė
ra strategijos, bet išvesta ka
riuomenė, santykiai su Ameri
kos lietuvių bendruomene da
lykiški, ji ambasadai padeda. 
Ambasadorius Vokietijoje Z. 
Namavičius, be kitų dalykų, 
paaiškino ambasados iniciaty
vą dėl Vokietijos vyriausybės 
Rusijai skirto 1 mlrd. markių 
atlyginimo nukentėjusiems 
nuo nacių. Dabar “Politiškai 
klausimas jau išspręstas, vo
kiečiai pripažino, kad tai bu
vo nekorektiška” Baltijos ša
lių atžvilgiu.

Paminėtas kun. Antano Mac
kevičiaus 130-osios nužudymo 
metinės. Kaune, prie atmini
mo kryžiaus, kur sukilėlių va
das buvo nužudytas (pakartas) 
padėta gėlių, šventovėje au
kotos Mišios.

Bendrų ir užsienio kapitalo 
įmonių Lietuvoje - trys tūks
tančiai šimtas septyniasde
šimt dvi (3,56 proc. visų rejest
re registruotų Lietuvos įmo
nių; duomenys Ekonomikos 
ministerijos skaičiavimo cent
ro). Daugiausia bendrų įmo
nių su Rusijos federacijos įmo- 
nininkais - 88cį, Lenkijos - 532, 
Vokietijos - 494, JAV - 296, 
Turkmenistano - 180, Gudi-

bei seimą, daugelis kaimų atidavė 
savo balsus už A. Brazauską bei 
kitas kairios pakraipos atstovus, 
kitaip sakant, už komunistus. Pa
tikėję kairiųjų pažadais, o tiksliau 
už šlapią dešrą, pardavė Lietuvą. 
O dabar praregėjo. Kad praregėjo, 
tai gal ir gerai, bet tas praregėji
mas tik į savo pusę, ginant savo 
interesus. Dabar jie patys nori 
nuversti pačių rinktą valdžią. No
risi tokių piketuotojų paklausti - 
kur, jūs, ponai, buvot anksčiau, kai 
susipratę Lietuvos žmonės balsavo 
už diplomatą, savo gyvenimą pa
skyrusį Lietuvos labui S. Lozorai
tį. Toki žmonės dabar nepiketuo
ja, o kantriai sukandę dantis dir
ba Lietuvai. O tiems piketuoto
jams atsakymas vienas - ką norė
jot, tą ir turit. Ir veltui piketavę, 
geriau dirbkit!

Audrius Mykolaitis,
Lietuva

KVIEČIA PRISIDĖTI
N. Daugėliškio, Paringio ir 

Kečergiškės parapijų (Ignali
nos raj.) klebonas kun. Kęstutis 
Ralys rašo “TŽ” atsiųstame laiš
ke: “Labai myliu Jūsų laikraš
tį, bet neturiu galimybės užsi
sakyti (.. .) N. Daugėliškyje 
pradėjau 30 vietų 200 tūkstan
čių litų, arba 50,000 dol. vertės 
senelių namų statybą”. Kviečia, 
jei kas galėtų, prisidėti. Adre
sas: Kun. K. Ralys, N. Daugėliš
kis, Ignalinos raj., Lietuva.

jos - 144. Pagal įdėtus indėlius 
pirmauja Didžioji Britanija - 
210,481,240 litų - 35,2% visų 
užsienio indėlių; Vokietijos 
indėliai - 14,6%, Rusijos - 9,2%, 
JAV - 7,6%, Austrija, Lenkija - 
po 6,1%, Šveicarija -4,7%, Lat
vija - 3,4%, Airija - 2,1%, Šve
dija - 1,5%, Kanada -1,3%.

Širdies chirurgijos centre 
atlikta šeštoji Lietuvoje šir
dies persodinimo operacija. 
Davėjas — nusižudęs aštuonio
likmetis. Širdis persodinta 29 
metų vilniečiui V. Kudimovui. 
Po šešias valandas trukusios 
operacijos ligonio būklė vidu
tiniškai sunki - tokia, kokia 
turi būti.

Netrukus ir Klaipėdoje bus 
operuojama širdis. Spaudos 
konferencijoje apie naujos 
jūrininkų ligoninės galimy
bes pranešė Vytautas Sirvy
dis, Lietuvos vyriausiasis kar
diochirurgas.

Lietuvos pašto duomenys 
apie 1994 m. laikraščių prenu
meratą: “Respublika” - 45385 
(1993 m. - 34007); “Lietuvos 
rytas” - 38248 (1993 m. - 44857); 
“Tiesa” - 17703 (1993 m. - 202 
95); “Lietuvos aido” prenume
rata pagal dienraščio infor
maciją “beveik nesikeis - 
26311”.

Eminencijai garbės piliečio 
vardas. Kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui įteiktas Kauno 
mieste Garbės piliečio liudiji
mas ir medalis; juos įteikė V. 
Grinis - Kauno miesto tarybos 
pirmininkas.

“Nėra dvasiškai gimininges- 
nių mokyklų, kaip kunigų se
minarija ir policijos akademi
ja” - pasakė atėjęs į akademi
ją per kūčias monsinjoras K. 
Vasiliauskas. Svečias papasa
kojo apie Kalėdas, jų papro
čius, kaip jas šventė Inkos la
geryje. Galbūt buvo policinin
kų, kurie kalėdaitį laužė pir
mą sykį.

“Tariau sau: kiek daug po
litikos ir kiek maža šviesos, 
kokie niūrūs įstaigų ir parduo
tuvių langai, kokie pavargę ir 
liūdni veidai! Nustojam vieni 
kitus sveikinti, ruošti kalėdi
nes dovanas... Kaip tolsta vie
ni nuo kitų turtingi ir netur
tingi, jauni ir seni, kultūra ir 
verslas, darbas ir atlygis, mies
tas ir kaimas, protas ir pinigai. 
Kaip žmogaus išorė pradeda 
neatitikti jo vidaus. Daug krau
jo gatvėse, butuose ir laikraš
čiuose. Dabar Lietuvoje per 
parą kartais žūsta daugiąu 
negu Bosnijoje, kurioje vyksta 
karas. Kap suprasti karą Lie
tuvoje, kuris vyksta tarp arti
miausių žmonių?... “Tai Mar
celijaus Martinaičio pamąsty
mai paskutinę metų savaitę, 
išspausdinti “Gimtajame kraš
te.” G. Gustaitė

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. mls ll b. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS, b sc ll b

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Atstovybė
Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217
Vilnius 2600
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

S Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į fylOUM. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namųJ įvertinimas. 
RF/I4KK West Realty Inc.

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

An independent member broker Dhone: (416) 769-1616 ReAL'w’

QolUIK- DRESHER Ltd
Real Estate 

nnljCil'S) 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.

Užsakantiems vietas iki 1994 m. sausio 15 d. 
garantuota kaina vasaros metu tik $999 (kan.) 

Speciali garantuota kaina grupinėms kelionėms į 1994 metų Dainų 
šventę Lietuvoje. Užsakantiems vietas iki 1994 m. vasario 16 d. 
-$1 099 (kan.)
Skridimo datos: 1994 m. birželio 30 d., liepos 1, 3, 7 d.d. 
Skridimai patogiais LH lėktuvais, grįžimo datos pagal užsakymą. 
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel.(41 6) 533-8443 

* * * *
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

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279 
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MARIJANA McKINNON
— Imigrantams informacija apie paskolas
— Nemokamas namo įvertinimas
— Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

savo namą, gaunate nemokamą namo 
apžiūrėjimą (Home Inspection), 
atliekamą Baltic Construction

— Seminaras namų pirkėjams sausio 18 d.
Patarnavimas ir patogumas

Tel. (416) 763-5161 2261 Bloor St. W.

HDI7CUI7D INSURANCE O IVlLiJlllL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai .vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai .vandentiekio sistemos įve
dimas .stogai .įvairūs cemento darbai .kiemų

sutvarkymas .prieplaukos .garažai .tvoros .medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila .rūsių įrengimas .šildymo 
ir vėsinimo sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas .pataisymai ir 
pritaikymai pagal invalidų ir senelių poreikius .namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis .Nemokamas įkainavimas

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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*

DRAIDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
, (416) 533-1121 FAX 533-11 22
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TORONTO
Anapilio žinios

— Prieš Bernelių Mišias ir jų 
metu mūsų šventovėje giedojo 
muz. N. Benotienės vadovauja
mas mūsų parapijos vaikučių cho
ras, Toronto jaunimo choras ir 
muz. J. Govėdo vadovaujamas 
mūsų parapijos choras. Taipgi 
muzikinę programą atliko sol. 
Slava Žiemelytė, sol. Rimas Pau- 
lionis ir čelistė Felicity Deak.

— Gražiai praėjo Kalėdų eglu
tės popietė mūsų mažiesiems 
Anapilio salėje. Popietei vado
vavo Vidmantas Valiulis ir mūsų 
parapijos jaunų šeimų sekcija.

— Kalėdines pamaldas Wasagos 
Gerojo Ganytojo koplyčioje lai
kė kun. Edmundas Putrimas, at
vykęs atostogų pas savo tėvelius. 
Sausio mėnesio pabaigoje jis už
baigia savo įsipareigojimus Va
sario 16 gimnazijoje ir grįžta To- 
rontan. Jis apsigyvens Prisikė
limo parapijoje.

— Per praeitus metus mūsų pa
rapijoje pakrikštyta 18 vaikučių, 
Pirmąją Komuniją priėmė 14, bu
vo sutuoktos 5 poros ir įvyko 31 
laidotuvės.

— Mūsų parapijos šventė bus 
rugsėjo 25, sekmadienį. Šventėje 
dalyvaus vysk. Paulius Baltakis 
ir teiks mūsų jaunimui Sutvirti
nimo .sakramentą.

— Visi norintieji šiais metais 
priimti Sutvirtinimo sakramen
tą mūsų parapijoje prašomi re
gistruotis jau dabar klebonijoje. 
Netrukus bus pradedamos pamo
kos besiruošiantiems Sutvirtini
mo sakramentui. Ta pačia proga 
primename, kad mūsų lietuviškai 
parapijai priklausantys ir kata
likiškose mokyklose Sutvirtini
mo sakramentui besiruošiantys 
mokiniai turi pilną teisę Sutvir
tinimo sakramentą priimti ne su 
savo klase prie mokyklos esan
čioje šventovėje, bet mūsų lietu
viškoje parapijoje.

— Mišios sausio 9, sekmadienį, 
9.30 v.r. padėka Dievui, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Praną Norušį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 140 asmenų. Gruodžio 26, sau
sio 2 d. ir Naujų metų sutikime lan
kėsi nemažai svečių: Vida Ado
maitienė, Ona Dervaitytė, Jurgis 
Dumašius, Jūratė Jankauskaitė, 
Nijolė Klemaitienė, Raimonda 
Langaitė, Marija Oleinikienė, 
Irma Petroškaitė, Rūta Smailie- 
nė iš Lietuvos; Leonidas Venckus 
iš Vokietijos, .iš kitur - Kęstutis 
ir Eileen Augustinavičius, Stepas 
Gramaliauskas, M. V. ir Ch. Juozai
čiai, Jonas Statkevičius, Rokas ir 
Giedrė Stepulaičiai. Sausio 2, 
sekmadienį, budėjo ir svečius su
tiko Lietuvių namų valdybos narys 
Balys Savickas.

— Šventiškai ir jaukiai praėjo 
Kūčių vakarienė. Dalyvavo per 80 
svečių. Lietuvių namų valdybos 
vardu svečius pasveikino R. Juo
dis. Vakarui vadovavo F. Julevi- 
čienė. Svečius ir Kūčių stalą, pa
ruoštą A. Šikšnienės, palaimino 
kun. L. Januška, OFM. Tradicines 
Kalėdų giesmes giedojo ir prave
dė sol. L. Marcinkutė. Liet, namų 
valdybos narys Balys Savickas at
liko Kalėdų senelio vaidmenį, ap
dovanodamas vaikučius įvairio
mis dovanėlėmis.

— Naujųjų metų sutikime daly
vavo per 200 svečių. Šokiams gro
jo penkių asmenų orkestras, at
likdamas lietuvišką ir dabarti
nę šokių muziką. Visi vaišinosi 
V. Birštono paruošta vakariene. 
Su svečiais iš Lietuvos ir tolimes
nių vietovių supažindino valdy
bos pirm. V. Kulnys, taip pat pa
linkėdamas visiems dalyviams lai
mingų ir sėkmingų 1994 metų.

Lygiagrečiai “Lokio” svetainė
je vyko kitas nuotaikingas Nau
jųjų metų sutikimas, kurio orga
nizavimu rūpinosi Lietuvių namų 
valdybos narė Aldona Oleinikie
nė. Linksminosi daugiausia nauji 
ateiviai.

— Nauji LN nariai - Aldona Ci- 
vinskas, Ona Kiršinąs ir Viktoras 
Oleinikas.

— LN valdybos posėdis sausio 6 
d., 7.30 v.v.

— Sausio 23, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyks Lietuvių namų kultūros ko
misijos metinis susirinkimas.

— Sausio 30, sekmadienį 1 v.p.p. 
Lietuvių namuose yra šaukiamas 
LN vyrų būrelio metinis susirin
kimas. Nariams būtinas dalyva
vimas.

— Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba tiesiog 
siųsti šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės vajui
$1,000 — Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvas “Parama”; 
$100 — N.N.; $50 — S. A. Gri
galiūnai, B. V. Saulėnai.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pamokslus per Naujus metus 

sakė kun. Astijus Kungys, OFM, 
Kretingos ir lietuvių pranciškonų 
viršininkas Lietuvoje bei provinci
jolo delegatas Lietuvai. Praėjusį 
sekmadienį jis pamokslus sakė Ha
miltono lietuvių parapijoje. Nau
juose metuose parapijiečiai buvo 
vaišinami kava.

— Kun. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las Lietuvoje ir išeivijoje, praeitą 
sekmadienį sakė pamokslus.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja parapijos tarybos šeimų 
sekcija, įvyks ateinantį sekmadie
nį, sausio 9, 10.15 v.r. Pamokslą 
pasakys kun. Astijus Kungys, OFM. 
Po Mišių Parodų salėje vyks disku
sijos apie dvasinį parapijos gy
venimą.

— Ateinantis penktadienis - pir
mas mėnesio. Šv. Valanda ir Mi
šios 7 v.v. Seneliai ir ligoniai na
muose ir prieglaudose lankomi iš 
anksto susitarus.

— Gyvojo Rožinio draugija ren
kasi Rožinio kalbėjimui 10.30 v.r. 
ir Mišios 11 v.r. sausio 8, šešta
dienį.

— Tretininkų ordino mūsų kong
regacijos Mišios ir susirinkimas 
šį trečiadienį, 10 v.r. šventovė
je ir naujame kambaryje. Susirin
kime ir Mišios dalyvaus kun. Asti
jus Kungys, OFM.

— Susituokė Rimas Čuplinskas ir 
Evelina Taunytė.

— Gruodžio 29 d. buvo palaido
tas a.a. Petras Skablauskas, 77 
metų.

— Mišios sausio 9, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Valeriją ir a.a. 
Stanislovą Pacevičius, 9.20 v.r. - 
už a.a. Juozą Gegužį, 10.15 v.r. - 
už Dervinių šeimos mirusius, a.a. 
Juzę Rakauskienę, už a.a Marijo
ną Skablauskienę ir a.a. Petrą 
Skablauską, 11.30 v.r. - už a.a. Vac
lovą Verikaitį, a.a. kun. Bronių 
Jurkšą ir a.a. kun. Antaną Jušką.

A. a. solistas Rimas Strimai
tis, buvęs KLB Toronto apy
linkės valdybos pirmininkas 
bei lietuvių visuomenės veikė
jas, mirė 1994 m. sausio 2 d. 
Bus pašarvotas antradienį, 
sausio 4, Turner and Porter 
laidotuvių namuose Huronta- 
rio gatvėje, netoli Queensway, 
Mississaugoje, Rožinis bus 
kalbamas 8 v.v. Laidojamas iš 
Lietuvos Kankinių šventovės 
trečiadienį, sausio 5, Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, Anapi
lyje. Gedulinės pamaldos — 
11 v.r.

M. Janeliūnienė Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Inž. Vladas Kukoraitis ir žmo
na Luciana šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga sveikina visus 
savo gimines bei draugus Ka
nadoje ir Lietuvoje.

A.a. Petro Skablausko atmi
nimui, nuoširdžiai užjausdami 
artimuosius, Girdauskų šeima, 
P. V. Gulbinai “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $30.

A.a. Erikos Šernienės atmi
nimui, užjausdami visus jos 
šeimos narius, Gerda ir Albi
nas Tarvydai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. dr. Stasio Pacevičiaus 
14 metų mirties prisiminimui 
žmona Janina Pacevičienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Julijos Milerienės 3-jų 
metų mirties prisiminimui 
dukros Helen Jasonek šeima 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

Monika Dūdienė savo vyro 
a.a. Broniaus Dūdos mirties 
metinių prisiminimui “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $200. 
Velionis mirė 1993 m. sausio 
26 d.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” atsiun
tė “Tėviškės žiburiams” $1,000 
auką.

Adomo Jakšto spaustuvės 
vajui aukojo: $100 — O. Jaki
mavičienė, J.A.Z.

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $50 — J. J. Valiuliai.

Daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje aukojo: $50 — J. K. Ru
giai.

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms 

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

BRONIUS SAPLYS, Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje centro 
valdybos pirmininkas, 1993 m. gruodžio 12 d. Vilniuje įteikė po 100 lity 
30-ėiai Ryty Lietuvos mokytojų kaip kalėdinę dovaną

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos pirmininkas torontietis 
Bronius Saplys 1993 m. pabai
goje lankėsi Lietuvoje. Te
nykštis savaitraštis “Atgimi
mas” 1993 m. 49 nr. išspausdi
no reportažą apie jo susitiki
mą su Vilniaus krašto veikė
jais, mokytojais ir kitais sa
vo gimtojo krašto žmonėmis. 
Papasakojo apie Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos veik
lą Š. Amerikoje ir įteikė jos 
3.000 dol. paramą lietuviškoms 
Vilnijos mokykloms. Kalbėjo 
ir apie išeivijos veiklą. Iš
eiviai savo organizacijose esą 
darbuojasi nemokamai ir atsi
skaito už gautas aukas iki pas
kutinio cento. “Be to, mūsų 
ten negausu, ir visi, kas rūpi
nasi Vilnija, mums (yra) vil
niečiai. Jūs per daug ginčija-

Susitikimas su Lietuvos so
cialinių reikalų tarnybos grupe 
“Lietuvos vaikų fondas” įvyks 
Toronto Lietuvių namuose, sau
sio 9, sekmadienį, 2.30 v.p.p. 
Grupės narė dr. Rūta Smailie- 
nė kalbės apie Lietuvos vaikų 
globos klausimus, supažindins 
su naujosios organizacijos pla
nais ir nuostatais. Kviečiami 
dalyvauti visi, kuriems rūpi 
Lietuvos vaikų šalpa ir norėtų 
jiems pagelbėti. V.K.

Prof. dr. Bronius Vaškelis, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius, sausio 14, 
penktadienį, 7.30 v.v. Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje pa
darys pranešimą apie dabarti
nę VD un-to būklę. Visi yra 
kviečiami tame susirinkime 
dalyvauti, ypač buvę to uni
versiteto studentai.

Lietuvos menininkai Toronte. 
Š.m. sausio 16, sekmadienį, Lie
tuvių namuose rengiama Lie
tuvos dailininko Stasio Glins
kio kūrinių paroda. Atidary
mas - 12 vai. Dail. St. Glinskis 
yra atvykęs iš Lietuvos, Balti- 
jos-Kanados kultūros pasikei
timo antro “Baltijos vėjas” 
kvietimu.

Toje pačioje salėje 2.30 v.p.p. 
vyks Kauno teatro aktorės Vir
ginijos Kochanskytės poezi
jos spektaklis “Žodis iš širdies 
gilumos”. Lietuvių namų kul
tūros komisija visus kviečia da
lyvauti susitikime su Lietuvos 
menininkais. V.K.

Lietuvos radijo ir televizijos 
vadovybė atšaukė nutarimą 
sustabdyti VR užsieniui lai
das. Žinios iš tėvynės ir toliau 
yra girdimos kas vakarą 19 v. 
7150 kHz.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — O. Jakimavi
čienė, J. Pacevičienė (a.a. dr. 
Stasio Pacevičiaus XIV mir
ties metinių proga); $50 — M. 
Gaivelienė, V. Anysienė (a.a. 
Nijolės Šalkauskaitės-Lihs at
minimui).

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo: $100 — N.N.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja: Ha
miltono lietuvių kredito ko
operatyvui “Talka”, paaukoju
siam $1,500; KLB Londono apy
linkės lėšų telkimo komitetui 
už $500 auką; B. Griniui už $200; 
J. Jakubauskui už $50. Nuošir
dus ačiū. R.M. 

tės dėl pažiūrų, skirstote, kas 
geras, o kas blogas. Tarp mū
sų yra katalikų ir ateistų, so
cialdemokratų ir komunistų. 
Vengiame sąjungoje to, kas 
žmones skiria, ieškome to, 
kas sieja” — pareiškė Br. Sap- 
lys. Reportažą “Ačiū! Sugrįž
kite” parašė Ema Vanagienė.

PADĖKA
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga 

dėkinga Hamiltono kredito koope
ratyvui “Talka” už gautą 500 dol. 
paramą Vilniaus krašte lietuviškų 
mokyklų veiklai.

Anksčiau gauta parama iš Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvo 1993 m. gruodžio 12 d. buvo 
įteikta 30-čiai vilniečių mokyto
jų. Dovanas įteikė Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungos išeivijoje 
centro valdybos pirmininkas Bro
nius Saplys.

Kandidatai Toronto miesto 
pareigūnų rinkimams prade
dami registruoti 1994 m. sau
sio 4 d. Registracijos blankai 
gaunami rotušės raštinėje, 100 
Queen St.W„ tel. 392-7036. Už
pildyti blankai turi būti grą
žinti iki 1994 m. spalio 14 d. 
Bus renkama: burmistras-trė, 
miesto ir metro tarybos, mo
kyklų patikėtiniai. Daugiau in
formacijų teikią Len LeBlanc 
arba Tony Fallis, tel. (416) 392- 
7036, faksas (416) 392-1260. Inf.

Kanados lietuvių fondas 
praneša, kad asmenys, organi
zacijos ar grupės, dirbančios 
lietuvybės išlaikymo darbą iš
eivijoje ir norinčios gauti para
mos, privalo užpildyti naujai 
paruoštą anketą ir grąžinti ją 
į fondo raštinę iki 1994 m. vasa
rio 16 d. Prašymai be anketos 
nebus svarstomi. Pavėluoti 
prašymai bus grąžinti prašy
tojui.

Taip pat jau dabar galima 
gauti stipendijoms prašyti nau
jai paruoštą anketą, kuri turi 
būti grąžinta į fondo raštinę iki 
1994 m. balandžio 1 d. Jei sti
pendija bus paskirta, jums bus 
pranešta, kad pinigus gausite 
tik tada, kai, mokslui prasidė
jus, pristatysite iš mokslo įstai
gos pažymėjimą, kad ją lankote.

Anketas galima gauti KLB, 
KL fondo raštinėse arba paš
tu, rašant: Kanados lietuvių 
fondas, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6. KLF

Kun. Petro Ažubalio stipen
dijų fondui Ona Skrebūnienė 
aukojo $100.

IŠNUOMOJAMAS butas 2 ar 3 kam
barių Il-me aukšte prie Prisikėlimo 
šventovės. Yra virtuvė, vonia, bal
konas bei atskiras įėjimas. Skam
binti vakarais tel. 532-6453.

LIETUVIŠKAI šeimai Mississau
goje reikalinga prityrusi auklė pri
žiūrėti 3 vaikus bei atlikti namų 
ruošos darbus, galinti gyventi kar
tu, mokanti angliškai ir turinti dar
bo leidimą. Skambinti tel. 848-4279.

CLEAN FOREVHR. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

CNC METALO FORMINIMO SPE
CIALISTAI. Auganti precizinių 
plokštinio metalo gaminių dirb
tuvė ieško kvalifikuotų darbinin
kų. Kandidatai turi žinoti kaip su- 
sistatyti ir valdyti mašiną; turi mo
kėti skaityti šviesoraščius (blue
prints), matuoti ir patikrinti. Kan
didatai turi turėti gerą techninio 
darbo patirtį ir greitą įžvalgią orien
taciją; turėtų būti susipažinę su 
Amada RG 80, Chicago 68B, Allsteel 
70-10 ir Promecam RG-103. Atlygi
nimas priklauso nuo patirties, plius 
visi priedai ir draudos. Kvalifikuo
ti kandidatai prašomi žinias apie 
save siųsti faksu 905-890-6974.

PAVĖLUOTAI GAUTAS 
SVEIKINIMAS

Gerieji kanadiečiai, 
mieli tautiečiai!

“Liudykime Kristų!” - tai po
piežiaus Jono-Pauliaus II iš
tari žodžiai mūsų tautai apsi
lankymo Lietuvoje metu. Prie 
Prakartėlės, garbinant Kūdi
kėlį Jėzų, teužsidega mūsų šir
dys Dievo meilės šviesa, kuri 
kaip Betliejaus žvaigždės švie
sa būtų daugeliui mūsų sutik
tųjų kelrodžiu į Kristų. “Taip 
tešviečia ir jūsų šviesa žmo
nių akivaizdoje, kad jie maty
tų jūsų gerus darbus ir šlovin
tų jūsų Tėvą danguje”. (Mt 5,16).

Džiaugsmingų šv. Kalėdų!
Dievo laiminamų 1994-jų 

metų!
Maldos vienybėje su jumis -

Vysk. J. Matulaitis 
1993, Kalėdos

Naujųjų metų išvakarėse, 
1993 m. gruodžio 31 d., toron
tietis Rimas Čuplinskas susi
tuokė su Evelina Taunyte iš 
Lietuvos. Iškilmingas Mišias 
Prisikėlimo šventovėje atna
šavo kun. Astijus Kungys, 
OFM, kun. Placidas Barius, 
OFM ir parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Pamoksle, remda
masis lietuvių tautosaka, kun. 
A. Kungys aiškino kaip Die
vas aplanko žmones visai nesi
tikėtu pavidalu, ragino jau
nuosius atverti savo širdis 
Dievo veikimui. Aukas prie 
altoriaus nešė jaunųjų tėve
liai, o pabroliai ir pamergės 
Tikinčiųjų maldose prašė 
Aukščiausiojo palaimos nau
jajai šeimai.

Po Mišių visi svečiai rinkosi 
parapijos salėje, skoningai pa
puoštoje kalėdinėmis eglutė
mis su baltomis lemputėmis. 
Baltai padengti stalai, kiek
vienas su keliom žvakutėm, 
sudarė jaukią, šiltą nuotaiką. 
Kun. A. Kungys palaimino iš 
Lietuvos atvežtą duoną ir gau
sias vaišes. Vestuvėse daly
vavo daug jaunųjų draugų ir 
artimųjų iš Lietuvos, Vokie
tijos, JAV-bių ir Kanados. 
Daug buvo ir sveikinimų, lin
kėjimų laimės. Besilinksmi
nant sutikti ir Naujieji metai. 
Su iškeltomis šampano taurė
mis, pasidžiaugę naująja lie
tuviška šeima, visi dalyviai 
sveikino ir vienas kitą. Dai
nų garsai ir šokių muzika vi
sus linksmino šių nuotaikingų 
vestuvių metu, iki ankstyvo 
ryto.lbk

Apie taupesnius skambini
mus į užjūrius informacijų 
teikia Unitel Communications 
Ine., 200 Wellington St. W., To
ronto, Ont. M5V 3C7, tel. (416) 
345-2482. Su naujais šios bend
rovės patarnavimo tarifais su
pažindina Stephanie MacKen- 
drick.

IEŠKAU vaikui auklės, kuri gy
ventų kartu. Skambinti tel. 660- 
4534.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

NORINTYS nusipirkti arba išsi
nuomoti vaizdajuostę iš Lietuvos 
televizijos, prašome kreiptis į Vyt. 
Kulnį tel. 769-1266 arba St. Pabri- 
cienę tel. 762-5419, vakarais. Vie
nos vaizdajuostės kaina — 20 dol. 
Nuoma — 3 dol. savaitei.

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai-savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

JEI NORITE PIRKTI sau ar savo 
giminėms namą arba apartamentą, 
gauti informaciją, prašoma pa
skambinti arba kreiptis šiuo adre
su: Nekilnojamo turto agentūra, 
Savanorių pr. 287-346, Kaunas, Li
thuania. Tel. (0113707) 771363, 
710070.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

Turime kultivatorių, traktorių nuo 
2 iki 6 cilindrų ir įvairių padargų. 
Skambinti Vytui ar Genei Kairiams 
ir atsiųsime jums duomenis ir nuo
traukas. Tel. 416-643-3334.

ffl MONTREAL
Kun. Algis Kildušis, K. Nau

miesčio parapijos vikaras, gruo
džio 19 d. 10 ir 11 v.r. atnašavo Mi
šias ir pasakė pamokslus AV para
pijos šventovėje. Praleidęs kurį 
laiką Toronte, iš Montrealio grį
žo į Lietuvą.

Skautų-skaučių Kūčių vakaras 
įvyko gruodžio 16 d. AV parapi
jos salėje. Tradicinei programė
lei vadovavo Rima Piečaitienė. Ji 
uždegė žvakę už mirusius skautus 
ir jų artimuosius. Kiekvienas Kū
čių dalyvis nuo tos žvakės užsi
degė savo žvakutes. Klebonas kun. 
Juozas Aranauskas, paaiškinęs 
plotkelių kilmę ir reikšmę, pa
laimino jas ir visus dalyvius. Vi
si laužė plotkeles ir dalijosi tarp 
savęs. Sekė Kūčių valgių suneš

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

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

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI 
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų. 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-........  4.50%
Certifikatus 2 m............. 5.25%
Certifikatus 3 m................. 5.75
Term, indėlius:

1 metų .................. 4.00%
180 d.-364 d........ 4.00%
120 d. - 179 d........ 4.00%
60 d. - 119 d........ 3.50%
30 d. - 59 d........ 2.50%

IMA
Nekiln. turto:

1 metų........................... 6.00% asmenines - nuo  6.25%
2 metų.......................... 6.75%
3 metų .......................... 7.25%

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard".

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

MBM»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE 
■■■■HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993 Teodoras (Ted) Stanulis
Perkant ar paruodant namą, prašau kreiptis į mane. Pirkėjai ir na
mai suvedami (Home Match) kompiuterio pagalba iki namas bus par
duotas ar pirkėjas jį nusipirks. Asmeninė raštiška garantija, kad viskas 
bus atlikta kaip buvo prižadėta. Nemokamas namų įvertinimas.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte 

1994 METŲ KALENDORIUS, dvi
dešimtasis, 192 psl., jau išleistas 
Toronto Prisikėlimo parapijos. Ja
me rasite novelių, sveikatos ir šei
mininkėms patarimų, humoro ir 
kitų dalykų. Atsiuntus bent 10 dol., 
kalendorius bus pasiųstas į namus. 
Rašyti: St. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7.

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

tinės vaišės. Pabaigoje atvyko 
Kalėdų senelis iš Lietuvos su di
deliu maišu dovanų.

Montrealio lietuvių kredito ko
operatyvas “Litas” paskyrė $1.000 
auką Vytauto Didžiojo universi
tetui Kaune. Universiteto finan
siniams sunkumams nugalėti “Li
te” atidaryta speciali sąskaita.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba nutarė po švenčių rinkti au
kas siunčiamų į Lietuvą medici
ninių priemonių persiuntimo iš
laidoms padengti. Sekanti siun
ta numatoma pasiųsti ankstyvą 
pavasarį. Rinkėjas lauks aukų 
AV parapijos salėje sekmadie
niais. Ten bus priimamos aukos 
ir kitiems lietuvybės išlaikymo 
reikalams. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................. 1.75%
Taupymo - su gyv. dr.............1.25%
Taupymo-kasdienines........1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF-RRSP —1 m.term........ 5.00%
RRIF-RRSP-2 m.term.........5.50%
RRIF-RRSP-3 m.term.........6.00%
RRIF-RRSP-taup..............2.00%

UŽ:

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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.

ISTORINIS POPIEŽIAUS VIZITAS 
LIETUVOJE! Aukštos kokybės, dvie
jų su puse valandų ilgumo spalvotą 
vaizdajuostę (VHS) dabar galite už
sisakyti per International Historic 
Films, Inc., skambinant tel. 312- 
927-2900, arba raštu 3533 S. Archer 
Ave., Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$24.95 Kan. ir $4.50 už persiuntimą. 
Vaizdajuostės bus siunčiamos iš 
mūsų sandėlio Windsore, Ont., to
dėl nereikės mokėti muito bei kitų 
mokesčių. Mes priimame čekius ir 
VISA/Mastercard kredito korteles. 
Savininkas - Petras Bernotas.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. Įrengiame • rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628


