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Šališkas posvyris
Kai kalbame apie Lietuvos - Lenkijos santykius, da

bar jau vėl nepriklausomų valstybių, turėjusių ilgaamžę 
bendrą istoriją, pergyvenusių okupacijas, diktatūrinius 
režimus, pasisakančių už demokratinę linkmę, žvelgian
čių į ateitį su viltimi atgimti ir stiprėti, - atrodo, viskas 
be susikryžiavimų turėtų eiti gražiai, lygiagrečiai.

K
ASDIENYBĖ rodo, kad šito turbūt dar teks pa
laukti. Iš mūsų bendraistorinio kaimyno vis dar 
padvelkia savinimosi bei nepagrįstų pretenzijų 
politika. Sunku būtų pasakyti, kas šiais abiejų tautų at

gimimo ir persiorientavimo laikais ją vairuoja. Bet tai 
netaip ir svarbu. Faktai atsiranda, pasikartoja. Vargu 
ar vairuotojų atskleidimas galėtų ką pakeisti. Būklę dar 
labiau apsunkina, kai abiejų valstybių vyriausybinin
kai, laikas nuo laiko susitikdami, bendrų žodžių ieško
dami, tik dangsto faktus. O iš tikrųjų džiaugsmai viršū
nėse nedaug ką reiškia apačioj. Štai Lenkijos seimo pir
mininko Jozefo Oleksy kvietimu, 1993 m. gruodžio vidu
ryje Varšuvoje lankėsi Lietuvos seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Po šio susitikimo norėta plačiau skleis
ti žinią apie kažkokį istorinį įvykį. Tačiau diplomatinis 
pasitenkinimas, kad susitiko panašių politinių partijų 
atstovai, tik menkino to įvykio išpūtimą. O Lenkijos už
sienio reikalų ministerio pavaduotojo Byczewsky ta pro
ga tartas žodis, kad “reikia tam tikrą praeities skyrių už
daryti, ir tai turėtų geros įtakos ateičiai” atšaldė ne vie
ną beatodairinių gerų santykių puoselėtoją: kokios pra
eities ir kokį skyrių reikia uždaryti? Negi 1920-ųjų spa
lio 9-tosios? Šiuolaikiniu psichologiniu požiūriu lyg ir 
taiklu būtų: uždaryti, pamiršti. Tai tarsi daugelį proble
mų išrišantis siūlymas, valdančiųjų nuotaikas atitinkan
tis mostas. Juo ilgiau bus archyvai užrakinti, juo saugiau 
galėsime darbuotis. Tai viršūnių troškimas.

APAČIOJ šalta ir grubu. Lenkijos lietuvių praneši- 
/ \ mu, nuo 1993 m. balandžio mėnesio jie bando “su- 

-*- sitarti su nepriklausomos Lietuvos vyriausybe 
dėl nuostolių, kuriuos patiriame veždami ir platindami 
Lietuvoje ’Aušrą’, rekompensavimo”. Raštai tuo reikalu 
buvo išsiųsti septyniems svarbiems adresatams. Atsa
kymo jokio. “Aušra” į Lietuvą nebesiunčiama. Prašyta 
sudaryti sąlygas Lietuvos piliečiams nusipirkti “Aušrą”. 
Pranešime klausiama, ar Lietuva tikrai neturtinga? Ir 
štai vietoj atsakymo Lietuvos vyriausybės nutarimas rem
ti Lietuvoje leidžiamus lenkiškus laikraščius “Echo Lit- 
vy” ir “Kurier Wilenski”, išeinančius penkis kartus per 
savaitę. Rėmimas labai konkretus: skiriamos lėšos bei pa
talpos, valstybinė įmonė “Spauda” įpareigojama pagel
bėti inventoriumi. Trečiame nutarimo straipsnyje pasa
kyta aiškiai: “Skirti iš Lietuvos valstybės biudžeto 1993 
metų II pusmečiui 17 milijonų talonų laikraščių ’Echo 
Litvy“ ir ‘Kurier Wilenski’ leidybos išlaidoms apmokėti. 
Nutarimą pasirašė ministeris pirm. A. Šleževičius bei 
Kultūros ir švietimo ministeris D. Trinkūnas. Šis nuta
rimas paskelbtas “Tiesoje” 1993 m. birželio 16 d. Klau
siama - o lojalumas Lietuvai? Faktai atsako. Vilnijos 
apylinkės pakraščių rinkiminė deklaracija kandidatams 
į seimą ir Lenkijos senatą skelbia, kad rems tuos kandi
datus, kurie supras lenkų būklę rytiniuose II Žečpospo
litos pakraščiuose, kurie reprezentuos ir gins jų intere
sus “ginti lenkus, kuriems atimta tėvynė (...) tiesą prieš
pastatyti lietuviškam melui (...) brutali lituanizacija 
gresia lenkų nutautėjimui (.. .) reikalaujame autonomi
jos Vilniaus rajonui ir Šalčininkams”... Tai kokius sa
vo piliečius Lietuva remia? Č. S.

Lietuvos ambasados rūpesčiai ir užmojai
Į raštu pateiktus klausimus atsako naujasis Lietuvos respublikos ambasadorius Vašingtone 

istorikas dr. ALFONSAS EIDINTAS

KANADOS ĮVYKIAI

Trisdešimt penktasis parlamentas
Naujasis Kanados parlamen

tas, išrinktas 1993 m. spalio 
25 d., darbą pradėjo š.m. sau
sio 17 d. Rinkimus laimėjus J. 
Chretieno liberalams, pir
miausia reikėjo pakeisti B. 
Mulronio progresyviųjų kon
servatorių vyriausybei išrink
tą parlamento pirmininką. Ka
nados parlamento posėdžiams 
vadovauti dabar reikėjo vi
siems parlamentarams priim
tino liberalo. Trisdešimt penk
tajam parlamentui slaptu bal
savimu buvo renkamas trisde
šimt trečiasis parlamento pir
mininkas.

Pirmininko rinkimai užtru
ko apie septynias valandas. 
Mat buvo keli kandidatai, bal
suoti teko net šešis kartus. Rin
kimus netikėtai laimėjo libe
ralų veteranas Gilbert Parent, 
buvęs mokytojas iš Wellando. 
Daug kam atrodė, kad juos tu
rėtų laimėti otavietis Jean- 
Robert Gauthier, buvęs libe
ralų vadovas parlamente. Penk
tajame balsavime jie abu gavo 
po 144 balsus, o šeštajame lai
mėjo G. Parent 144:142 balsų 
santykiu. Metinė parlamento 
pirmininko alga - 134.800 do
lerių. Jis taipgi gauna valdiš
ką rezidenciją, privatų valgo
mąjį parlamento rūmuose ir 
su senato pirmininku dalijasi 
600.000 dolerių biudžetu ke

lionių bei svečių priėmimo 
reikalams.

Oficialieji Kanados parla
mento posėdžiai sausio 18 d. 
buvo pradėti tradicine sosto 
kalba, perskaityta Kanados 
gubernatoriaus R. Hnatyshy- 
no. Šią kalbą paruošia Kana
dos ministeris pirmininkas, 
atskleisdamas savo naujos vy
riausybės planus. J. Chretie- 
nas paruošė tik šešių pusla
pių kalbą, R. Hnatyshyno per
skaitytą per 17 minučių. Anks
čiau įvadinės sosto kalbos bū
davo ilgesnės. Šį kartą pagrin
dinis dėmesys teko kanadie
čių pasitikėjimui vyriausybe, 
jiems paruošiamiems darbams 
ir nedideliam socialinių prog
ramų pertvarkymui.

Liberalų ministeriui pirm. 
J. Chretienui labiausiai rūpė
jo sosto kalboj pabrėžtas rin
kiminių pažadų įgyvendini
mas, susietas su darbo parū- 
pinimu ir ekonomine Kanados 
atgaiva. Tad buvo pakartotas 
pažadas viešiesiems darbams 
sekančių dvejų metų laikotar
pyje išleisti 6 bilijonus dole
rių, kuriuos bendriems pro
jektams paskirs Kanados ir 
jos provincijų vyriausybės 
bei miestų savivaldybės. Į šį 
planą įtraukiamas namų at-

(Nukelta j 5-tą psl.)

Naujasis Lietuvos respublikos ambasadorius Vašingtone dr. ALFONSAS 
EIDINTAS įteikia skiriamuosius savo raštus JAV-bių prezidentui J. W. 
CLINTONUI1993 m. gruodžio 9 d.

Savaitė Lietuvoje
Priešinasi Rusijos narystei ET

ELTOS pranešimu sausio 
14 d., Lietuvos seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Gri
cius ir Estijos valstybės su
sirinkimo pirmininko pava
duotojas Tune Kelamas pra
nešė spaudos konferencijoje, 
kad Lietuvos ir Estijos de
legacijos, remiamos ir Latvi
jos, prieštaraus Rusijos pri
ėmimui į Europos tarybą. Pa
sisakymas grindžiamas tuo, 
kad Rusijos kariuomenė dar 
neišvesta iš Latvijos ir Esti
jos ir pagal reikalavimus, ke
liamus kandidatams į ET, Ru
sija privalo išspręsti savo 
šalyje tautines problemas bei 
nutraukti kišimąsi į kitų ša
lių vidaus reikalus. A. Gri
ciaus nuomone, kaip SSRS 
teisių perėmėja, Rusija turi 
padaryti oficialų pareiškimą 
dėl Baltijos valstybių okupa
cijos 1940 metais.

Rusijos užsienio politika
ELTOS žiniomis, sausio 19 d. 

iš Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos gautas praneši
mas, kuriame rašoma:

“Šių metų sausio 18 d. buvo 
išplatintas Rusijos Federaci
jos užsienio reikalų ministro 
A. Kozyrevo pareiškimas dėl 
gyvybiškai svarbių Rusijos in
teresų NSV šalyse ir Baltijos 
valstybėse, kuriame sakoma, 
kad Baltijos valstybės yra 
svarbiausių Rusijos interesų 
zona, ir Rusijai nereikia iš
vesti savo kariuomenės iš ši
tų valstybių, bet reikalauja
ma įteisinti dvigubą piliety
bę.

Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerija dar 
kartą pareiškia, kad nesutin
ka su ‘artimojo užsienio’ są
voka, plačiai vartojama Rusi
jos oficialių atstovų. Tuo pa
čiu URM susirūpinusi, kad Ru
sija vėl priekaištauja dėl 
žmogaus teisių pažeidimų Bal
tijos šalyse, bet tai neatitin
ka tikrovės. Tik nepriklauso
mos Lietuvos žmonės ir jų re
miamos valdžios struktūros 
gali spręsti, koks pilietybės 
suteikimo variantas buvo pa
sirinktas ir bet koks spaudi
mas šiuo klausimu supranta
mas kaip kišimąsis į Lietuvos 
vidaus reikalus”.

Parama linininkystei
ELTA praneša, kad minis

teris pirmininkas A. Šleževi
čius lankėsi Šakių rajone, kur 
auginama daugiausia linų Lie
tuvoje, nors tik trečdalis bu
vusio ploto pernai buvo linais 
apsėtas. Įmonė “Suvalkijos li
nai” nuo 1991 metų turi 1 mili
joną litų skolos, Rusijai neat- 
siskaičius už pristatytą linų 
pluoštą. A. Šleževičius prane
ša, kad linininkystė bus vie

nintelė vyriausybės remiama 
ūkio šaka, ir šių metų biudže
te jai bus skirta 10 milijonų 
litų. Jo teigimu, reikalinga 
parengti linininkystės plėto
jimo programą bei peržiūrėti 
importo muitų tarifus, linų 
vidaus rinką apginti.

Suimti išdavikai
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

generalinis prųkuroras pra
nešė, kad šešfadifenį, sausio 
15 d., Mykolas Burokevičius, 
buvęs LKP centro komiteto 
pirmuoju sekretoriumi bei 
SSKP CK politinio biuro na
rys, ir Juozas Jarmalavičius, 
LKP (SSKP) propagandos še
fas, buvo suimti Minske. Jie, 
1991 metų sausio įvykių Lie
tuvoje organizatoriai, apkal
tinami tėvynės išdavimu — są
mokslu siekiant užgrobti val
džią, bei tyčiniu žmonių žu
dymu.

Prisijungimas prie “GATT”
“Lietuvos rytas” sausio 8 d. 

laidoje praneša, kad Lietuvos 
vyriausybė patvirtino prisi
jungimo prie Bendrojo susita
rimo dėl muitų ir prekybos 
(GATT) programą. Prisijun
gimo procedūra užtruks apie 
1-1.5 metų. Lietuva šiame dar
be atsilikusi nuo Estijos, Lat
vijos ir net Rusijos, kurios jau 
įteikę reikalingus dokumen
tus. Nuo 1992 m. rugsėjo Lie
tuva turi stebėtojo statusą 
“GATT” grupėje.

Susisiekimo ministerijos 
pranešimas

E. Ganušauskas rašo “Lie
tuvos ryte” (sausio 8 d.) apie 
susisiekimo ministerio J. Bir- 
žiškio susitikimą su žurnalis
tais. Jis jiems pranešė apie 
savo srityje padarytą pažangą 
praėjusiais metais. Jo teigi
mu, transporto įmonės valsty
binis sektorius atnešė 219 mi
lijonus litų pelno. Geležinke
lio 337 km remontui reikalin
ga 170 milijonų litų. Savo ke
lių tinklu (45,000 km) Lietuva 
prilygsta Europos šalims. 
Jiems tvarkyti skiriami 98 mi
lijonai litų iš 1994 metų biu
džeto, tačiau greitkelių re
montams gali prireikti trigu
bai daugiau. Aviacijos srity
je ministeris pripažino, kad 
turima prastos technologijos 
bei skrydžių saugumo proble
mų.

Pasipriešinimo balsai
Sausio 13 d. proga išplatin

tas Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos pareiš
kimas, pasirašytas B. Gajaus
ko ir A. Stasiškio, kuriame 
prezidentą ir seimą prašo šią 
vasarą surengti visuotinius 
rinkimus. Konstatuojama, jog 
LDDP nedemokratiškas valdy
mas darosi pavojingas valsty- 

(Nukelta į 3-čię psl.)

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ne paslaptis, kad Amerikos 
lietuviai labai apgailestavo il
gamečio diplomato Lietuvos 
ambasadoriaus Vašingtone Sta
sio Lozoraičio atleidimą iš 
pareigų ir su nerimu stebėjo 
naujojo ambasadoriaus dr. Al
fonso Eidinto atvykimą.

Remiantis demokratijos prin
cipais, ir naujasis ambasado
rius privalo būti gerbiamas jau 
vien todėl, kad jis atstovauja 
viso pasaulio pripažintai, ne
priklausomai Lietuvos respub
likai. Šalia to, prezidentas A. 
Brazauskas turėjo pilną teisę 
skirti naują ambasadorių, kaip 
tai daro visų demokratijų nau
jai išrinkti prezidentai pagal 
tarptautinės teisės principus 
ir diplomatines tradicijas, ku
rių ir mes negalime nepripa
žinti.

Kadangi turime nedaug in
formacijos apie naująjį Lietu
vos respublikos ambasadorių, 
aš laišku kreipiausi į jį su 
prašymu atsakyti į daugumai 
Amerikos lietuvių rūpimus 
klausimus. Gerbiamasis amba
sadorius į mano laišką greitai 
ir išsamiai atsakė. Gavusi jo 
laišką, dar norėjau pasiteirau
ti kai kurių smulkmenų. Turė
dama jo buto telefono numerį, 
net kelis kartus tarp Kalėdų 
ir Naujų metų skambinau, bet 
niekas neatsakė. Pagaliau 1994 
m. sausio 9 d. popietę atsiliepė 
ambasadoriaus žmona Birutė 
Eidintienė.

Na ir patyriau, kodėl kelias 
dienas neprisiskambinau. “Mu
du su vaikučiais buvome pri
versti apsigyventi viešbutyje, 
nes prieš pat Naujus metus 
sprogo šildymo katilas ir van
dens vamzdžiai. Džiaugiamės, 
kad niekas iš mūsų neišlėkė į 
orą ... Ištisą parą buvome be 
šilumos ir be vandens. Naujų 
metų rytą persikėlėme į vieš
butį. Tuo metu buvo neįmano
ma rasti specialistų ambasa
dos įrengimams sutaisyti. Šian
dieną jau esame ambasadoje, 
turime šilumą, bet vanduo dar 
veržiasi iš radiatorių ir už
lieja patalpas ...” Taip naujo
jo ambasadoriaus šeima sutiko 
Naujuosius metus ... turbūt 
be šampano ir be muzikos ...

— Gerbiamasis ambasado
riau, kokie Tamstos pirmieji 
įspūdžiai, atvykus į Ameriką ?

— Pirmas įspūdis - tai pasi
didžiavimo jausmas, kai pama
čiau Lietuvos ambasados rū
mą, kurį dar tokia neturtinga 
Lietuvos valstybė sunkiai įsi
gijo atkurtos Nepriklausomy
bės metais, toliaregiškai pra- 
matydama Vašingtono svarbą 
Lietuvai. Praėjo jau daug me
tų, ir stovi ji pačiame JAV so
stinės centre. Norėdami ypa
tingai pabrėžti mūsų valsty
bingumo tęstinumą, garbin
giausioje ambasados vietoje 
iškabinome mūsų valstybinin
kų didelio formato portretus: 
Antano Smetonos, Ernesto Gal
vanausko ir Jono Vileišio, pir
mosios Lietuvos JAV misijos 
vadovo. Kitų prezidentų por
tretų dar neturime. Nepapras
tai esame dėkingi JAV lietu
viams, kurie tiek metų kėlė ir 
rėmė Lietuvos laisvės bylą, au
kojo jai laiką ir lėšas, atsto
vavo lietuvių tautos kultūrai 
okupacijos metais ir padėjo iš
laikyti Lietuvos valstybingumo 
simbolius - diplomatinę tarny
bą ir ambasados pastatą. Šia 
proga širdingai dėkoju vi
siems, kurie 50 metų gyveno 
savo tėvynės vargais ir rūpes
čiais ir dirbo jos labui. Išvada 
aiški - kai einame į talką kon
krečiam darbui, padarome ne
įtikėtinai daug. Su šeima apsi
gyvenau ambasados ketvirta
me aukšte. Baigiame apsitvar

kyti bute, pritaikyti kamba
rius vaikams, tik jaučiamės 
praradę privatumą, nes pirmą 
kartą gyvenime tenka dirbti ir 
gyventi tame pačiame pastate. 
Darbo sąlygos geros, tik pro
blemas kelia prieškarinė van- 
dentieko sistema ir kiauras 
ambasados stogas bei lietaus 
daromi nuostoliai luboms ir 
keturių kambarių sienoms. Su
tvarkius stogą, kiti vidaus re
monto darbai nebus tokie kom
plikuoti.

— Kaip jaučiasi Jūsų šeima ? 
Kokias mokyklas lankys Jūsų 
sūnus ir dukra? Ar kuris nors 
Jūsų šeimos narys kalba ang
liškai ?

— Žmona Birutė jaučiasi vi
sai neblogai, nes jos tikras dė
dė Stasys Astas su žmona Uršu
le gyvena Grand Rapids, MI, 
pusseserės - Marytė ir Alber
ta Kalifornijoje, pusbroliai - 
Donatas ir Antanas netoli savo 
tėvų. Mūsų vaikai į gyvenimą 
Vašingtone įsijungė lengvai. 
Kadangi arti nėra vaikų, su ku
riais galėtų žaisti, tai nenuo
stabu, kad 10 metukų Donatas, 
pamatęs gretimoje teritorijo
je vaikus, atakavo... Kubos at
stovybės tvorą, nebijodamas 
net kalbos barjero. Vaikams 
suradome katalikiškas mokyk
las netoli namų. Angliškai su
sikalbame visi, išskyrus Dona
tą. 15 metų Aistė Vilniuje lan
kė anglų kalbos kursus.

— Kaip numatote įsijungti 
į diplomatinį korpusą ?

LIETUVOS AMBASADOS RŪMAI VAŠINGTONE

Šiame numeryje:
Šališkas posvyris

Nesibaigiančios problemos derinant santykius su lenkais 
Lietuvos ambasados rūpesčiai ir užmojai 

Be diplomatinių darbų dar reikia rūpintis ambasados stogu 
“Kokia tauta, tokie ir rinkimai”

Rusijoje kylančios naujos idėjos stebina pasaulį
Svarbių rūpesčių svarstymas 

Motinų ir vaikų problemas iškeliant
Negyvoji jūra, kur žmogus neskęsta

Aplankius dykumos kalnagūbrius, išnykusių miestų šalį 
Dviejų veikėjų pagerbtuvės

Prel. dr. J. Prunskis ir laureatas J. Polikaitis padėkos popietėje
Minėtini aktualūs straipsniai

Lietuvio charakteryje jaučiama vergo psichologija 
Hamiltono “Aukuras” kūrybiniu keliu

F. Garcia Lorca veikalas “Bernardos Albos namai” 
“Rūgštaus vyno eilėraščiai”

Lietuviškai vokiečio parašytos eilės verčiamos į vokiečių kalbą

— Po kredencialų įteikimo 
JAV prezidenui J. W. Clinton 
susipažinsiu su diplomatinio 
korpuso šefu ir po to prisista
tysiu kitiems ambasadoriams. 
Oficialų priėmimą planuoju 
Vasario 16 proga ambasadoje. 
Diplomatinio darbo pradžio
je kol kas yra tik dalykinės pa
žintys su Valstybės departa
mento Baltijos skyriaus ir pro
tokolų skyriaus darbuotojais 
bei jo viršininku Richard Goo- 
kin. Lapkričio 29 dieną plačiau 
kalbėjausi su JAV Valstybės 
departamento pasekretoriumi 
Richard Vershbow. Latvijos 
nepriklausomybės dienos pri
ėmime susipažinau su Latvijos 
ir Estijos ambasadoriais, ban
kininkais ir 1.1.

— Ar turite pažįstamą, pa
lankių Lietuvai asmenų Vals
tybės departamente, senate ar 
atstovų rūmuose?

— Valstybės departamente 
Lietuva yra gerai žinoma, jai 
senos simpatijos. Gerų bičiu
lių yra, ieškome ir naujų. Ti
kiuosi šitoje srityje paramos 
iš gerai Vašingtoną žinančių 
tautiečių.

Kiek turite tarnautojų? Kas 
jie yra, ar moka anglų bei ku
rią kitą svetimą kalbą ? Kokios 
jų pareigos?

— Ambasada susideda iš Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijos paskirtų į ambasadą 
Vašingtone diplomatų ir tech- 

(Nukelta į 3-čię psl.)
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<5? RELIGINIAME GYVENIME
Lietuvos Katalikų Bendrijos 

informacijos taryba parašė Lie
tuvos radijo ir televizijos gene
raliniam direktoriui Laimonui 
Tapinui pareiškimą, kuriame 
protestuojama dėl 1993 m. lap
kričio 1 d. LTV transliuoto fil
mo, tendencingai įžeidžiančio 
katalikų pamaldumą Marijai, iš
reiškiamą ypač Aušros Vartų 
šventovėje. Nurodoma, kad so
vietiniais metais pagamintas 
filmukas prieštarauja istori
nei tiesai. Taipgi Visų Šventų
jų dieną neatsitiktinai buvo 
rodomas amerikiečių filmas 
“Sprogimas", maišantis krikš
čionims brangiausią maldą “Tė
ve mūsų” su pornografija. Pa
reiškime pabrėžta viltis, kad 
katalikai, heroiškomis aukomis 
grindę kelią į laisvę, turi tei
sę laukti daugiau pagarbos.

Kauno 1993 m. lapkričio 5 d. 
buvo įsteigta Lietuvos katalikų 
leidyklų sąjunga. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavo Kat. 
Bendrijos informacijos tarybos 
pirmininkas Kaišiadorių vysku
pas Juozas Matulaitis ir vysk. 
Sigitas Tamkevičius. Sąjungos 
valdybos pirmininku išrinktas 
“Ardor” leidyklos direktorius 
kun. Donatas Jasulaitis. Būs
tinė laikinai įsikūrė Kaišia
dorių vyskupijos kurijoje. Pir
minis sąjungos tikslas — nepri
klausomo periodinių leidinių ir 
knygų platinimo tinklo sukūri
mas.

Adomo Jakšto katalikų spaus
tuvė Kaišiadoryse turėtų pra
dėti veikti 1994 m. vasario mėne
sį. Vokietijos “Kirche in Not”, 
remianti spaustuvę, nutarė kol 
kas dvispalvės spausdinimo ma
šinos nesiųsti, nes jai dar ne
būtų pakankamai darbo. Spaus
tuvės direktorius Romanas 
Aukščiūnas pranešė, kad gau
namos dvi vienspalvės mašinos, 
kurių pajėgumas, deja, gana 
ribotas.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos posėdyje 1993 m. gruodžio 
2 d. svarstyti Kat. Bendrijos nuo
savybių atgavimo projektai, pa
rengti seimo. Kadangi jie nepri
imtini, konferencija parengė ki
tos redakcijos projektą ir nuta
rė jį pasiųsti seimui. Posėdyje 
apžvelgta ir Lietuvos “Caritas” 
federacijos veikla. Priimtas 
nutarimas dėl organizacijos 
perorganizavimo visuotiniame 
suvažiavime. Esant sunkiai eko
nominei būklei, pasisakyta už 
vieną katalikiškos krypties laik
raštį (“XXI amžius”), o mažų ir 
visais atžvilgiais silpnų laik
raščių neremti.

Vilniaus Gailestingumo Moti
nos atlaidai — tradicinis atei
tininkų Rudens akademijos tę
sinys įvyko 1993 m. lapkričio 
20 d. Federacijos moksleiviams 
bei studentams koncertavo Ra
dijo ir televizijos vaikų choras, 
savo eilėraščius skaitė kun. R. 
Grigas, pagal amžių suskirsty
toms grupėms kalbėjo kunigai 
K. Trimakas, A. Gražulis, P. 
Sabaliauskas. Pasveikino iš 
JAV atvykęs federacijos vadas 
J. Polikaitis.

Kražių skerdynių 100-ųjų me
tinių minėjimas įvyko Vilniuje 
1993 m. lapkričio 20 d. Jį suren
gė Lietuvių katalikų mokslo aka
demija. Be Kraštotyros dr-jos 
organizuotos ekspedicijos į Kra
žių apylinkes, paruoštos kny
gos “Kražiai”, vyko specialios 
konferencijos Kražiuose ir Vil
niuje. Baigiamoji konferencija 
įvyko Vilniaus Šv. Kazimiero 
šventovėje, kur už Kražių šven
tovės gynėjus buvo aukotos Mi
šios, giedotos giesmės “Žemai
čių kalnai”. Mokslinėje dalyje 
paskaitas skaitė istorikė dr. A. 
Vasiliauskienė, kun. J. Boru
ta, lituanistas P. Subačius. 1893 
m. lapkričio 22 d. kazokai nu
žudė devynis gynėjus ir daugelį 
sužalojo.

Maldos grupių atstovų susi
tikimas įvyko 1993 m. lapkričio 
5-6 d.d. Kybartuose. Be Vilkaviš
kio vyskupijos, dalyvavo svečių 
ir iš kitų vyskupijų. “Gyvųjų ak
menų” koordinatorė Dalia Šme- 
rauskaitė pasidžiaugė Dievo 
malonės paliestais žmonėmis, 
kurie pradeda ieškoti bendra
minčių. Blogai betgi, kai para
pijų šaltumas naujatikius at- 
baidąs. Pasidalinta įspūdžiais 
apie charizmatikų suvažiavi
mus. Mišias koncelebravo kun.
R. Grigas ir klebonas kun. V. 
Stakėnas.

Tikinčiųjų teisėms ginti ka
talikų komitetas, sudarytas iš 
kunigų J. Kaunecko, A. Svarins
ko, S. Tamkevičiaus, SJ, V. Vela- 
vičiaus ir J. Zdebskio, SJ, buvo 
įsteigtas 1978 m. lapkričio 13 d. 
To reikšmingo įvykio 15 m. su
kaktis buvo paminėta 1993 m. 
lapkričio 13 d. Šiluvoje. Mišias 
koncelebravo vyskupai A. Vai
čius, J. Matulaitis, J. Žemaitis,
S. Tamkevičius ir grupė kunigų. 
Pamoksle vysk. S. Tamkevičius, 
prisiminęs slėgusią praeitį, nu
rodė tris dabartinius pavojus: 
“laukinį liberalizmą”, plūstan
čias iš Vakarų sektas ir mūsų 
pačių susiskaldymą, išryškėju- 
sį seimo rinkimų metu.

Prienų šventovėje 1993 m. lap- 
krfčio 13 d. buvo aukojamos Mi
šios, skirtos jaunimui. Dalyvavo 
Kauno “Gyvieji akmenys” ir la
bai daug apylinkės jaunimo. 
Klebonas mons. Juozas Užupis 
kalbėdamas pabrėžė visuotinį 
pašaukimą į šventumą. Paklaus
tas, kaip šventovėn sutelkė 
tiek daug jaunimo, paaiškino, 
kad buvo kreipęsis į mokyklų 
vadovus, mokytojus ir kateche
tus. Klebonas užsimojęs surink
ti visą geros valios jaunimą, 
nagrinėti aktualesnes temas, 
paruošti šventųjų gyvenimo apy
braižas.

Socialinės rūpybos profesinių 
studijų centras prie Vytauto 
Didžiojo universiteto, globoja
mas “Caritas” federacijos, 1993 
m. lapkričio 13 d. surengė semi
narą apie įvaikinimo procesą. 
Prof. M. Liedermanas iš JAV iš
dėstė Vakaruose susiformavu
sius metodus, kurie taikomi pa
tarėjams šeimų, norinčių įvai
kinti. Konkrečiais pavyzdžiais 
nurodė, kaip socialinis darbuo
tojas turėtų elgtis, padedant 
tokioms šeimoms orientuotis. 
Svarbu psichologinis suderini
mas, valstybės požiūris ir tin
kami įstatymai. Šeimos centro 
vadovė gyd. N. Liobikienė pa
reiškė, kad Lietuvoje tai “visiš
kai nauji ir nežinomi dalykai”.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

PADĖKA
AfA

KOSTAS LUKOŠIUS,
mylimas vyras, miręs 1994 m. sausio 6 d.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
maldas laidotuvių namuose ir jautrius atsisveikinimo žo
džius: Lietuvos karininkų vardu - Stasiui Grigaliūnui; Kana
dos lietuvių fondo - Broniui Sapliui ir sporto darbuotojų - 
Juozui Balsiui.

Nuoširdus ačiū už atnašautas Mišias: kun. Liudui Ja
nuškai, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir kun. Pijui 
Šarpnickui, OFM.

Padėka D. Ratkei už giedojimą ir vargonavimą Mišių 
metu. Nuoširdi padėka karsto nešėjams: Juozui Balsiui, Al
giui Pacevičiui, Antanui Pacevičiui, Vytui Pacevičiui, Bro
niui Sapliui ir Algiui Valiūnui.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už užprašytas Mišias ir au
kas Kanados lietuvių fondui, giminėms ir bičiuliams už pui
kias gėles, kurios puošė a.a. Kosto karstą.

Padėka visiems atsilankiusiems į laidotuvių koplyčią, 
pareiškusiems užuojautą asmeniškai, spaudoje ir laiškais.

Dėkoju Birutei Stanulienei už skoningai paruoštus pie
tus ir mieloms, brangioms ponioms už skanius pyragus, ku
rie praturtino pietų stalą.

Tegu Aukščiausiasis atlygina už Jūsų visų gerą širdį—
žmona Birutė

LEONAS BALTUŠIS

Gruodžio 12 d. rinkimai Ru
sijoje nustebino ir kartu su
judino visą Vakarų pasaulį. 
Laimėjo net 23% balsų mažai 
žinomas Vladimir Žirinovsky 
ir jo liberalų demokratų par
tija. Tai kraštutinė rusų na
cionalistų partija.

1991 m. prezidentiniuose 
rinkimuose V. Žirinovskis ga
vo daugiau kaip 6 milijonus 
balsų. Jis buvo vienas iš ke
lių kandidatų prieš B. Jeltsi- 
ną ir gavo 8% balsų. Jo rinki
minės kovos pagrindinis paža
das: sumažinti vodkos kainą 
per pusę. Gal Vakaruose tai 
ir labai juokingai atrodo, bet 
faktas yra, kad V. Žirinovskis 
yra neblogas masinės rusų psi
chologijos žinovas.

Maskvos intelektualai ir po
litikai mėgsta politinius klau
simus diskutuoti centriniuose 
Maskvos rašytojų namuose. 
Tai labai gerai apibūdino žy
dų laikraščio “Jewish Gazet
te” vyr. red. T. Golenpolski: 
“Mes diskutuojame viską rašy
tojų namuose, o V. Žirinovs
kis - gatvėje su žmonėmis. 
Assoc. Press korespondentui 
paklausus vieną intelektualą, 
ką jis galvoja apie rinkimus, 
gavo ir labai trumpą atsakymą: 
“Kokia tauta, tokie ir rinkimai”.

Su tuo galima tik iš dalies 
sutikti, nes šie rinkimai buvo 
daugiau protestas prieš eko
nomisto Igor Gaidar’o ekono
minę reformą, sukurtą Har
vardo ekonomisto Jeffrey Sachs 
ir patvirtintą Vakarų pasau
lio kraštų. Juk Lietuvoje ir 
Lenkijoje įvyko irgi tas pats: 
ne simpatijos komunistams, 
bet paprasčiausias noras pa
gerinti ekonominį gyvenimą.

I. Gaidar’as, Rusijos ekono
minių reformų vadas, lygina V. 
Žirinovskį su Adolfu Hitleriu 
irWeimaro Vokietija. A. Kortu- 
nov’as iš JAV - Kanados insti
tuto lygina jį su Ross Perot. 
Sako: “Jis garsiai protestuo
ja ir turi paprasčiausią spren
dimą visoms komplikuočiau- 
sioms problemoms”.

V.Ž. 1993 m. rugsėjo mėnesį 
išleido savo autobiografiją 
“Paskutinis žygis į pietus” 
(The Final March South). Šioj 
143 psl. knygoj jis pasakoja 
apie savo jaunystę, politinę 
programą ir strategiją.

Gimęs 1946 m. Alma-Ata, Ka
zachstano sostinėje. Tėvas, 
advokatas, žuvo automobiio 
nelaimėje. Šeima vargo, ir mo
tina buvo priversta dirbti val
gykloje. 1964 m. Vladimiras 
įstojo į Rusijos universitetą 
Maskvoje. Iš profesijos advo
katas ir kalbininkas, moka ge
rai kalbėti ir turi chameleo
no savybę: greit pakeisti kal
bos temą ir taktiką. Kalba ang
liškai, prancūziškai ir turkiš
kai. Amerikiečių spaudos va
dinamas daugiakalbiu.

V. Ž. politinė programa mums 
nieko gero nežada. Paskutinis 
žygis į pietus reiškia Rusijos 
priėjimą prie Indijos vande
nyno ir Viduržemio jūros. 
Alaska turi būti grąžinta Ru
sijai, o Vokietija ir Rusija tu
ri turėti vėl bendrą sieną. Tai 
reiškia Lenkijos ir Baltijos 
valstybių pasidalinimą su Vo

kietija. Suomija taip pat tu
rėtų prisijungti prie Rusijos. 
Baltijos kraštus jis ekonomiš
kai užblokuotų, ir jie prašy- 
tųsi priimami vasalais.

V.Ž. draugai daug ką pasako 
apie jį. Tuoj po rinkimų Vo
kietijos Gerhard Frey nusiun
tė jam sveikinimo telegramą. 
Šios, 26,000 turinčios partijos 
(German Peoples Union) va
das perša Lenkijos ir Baltijos 
valstybių pasidalinimą. Belg
rade džiūgauja Vojislav Se- 
selj, serbų ultranacionalis- 
tų radikalų partijos vadas. Ru
sija esą padėtų prieš turkus...

1991 m. V. Ž. lankėsi Ameri
koje. Jo labiausiai mėgstamas 
amerikietis yra David Duke, 
buvęs Ku-Klux-Klan narys. 
Niujorke matė tik negrus ir 
portorikiečius. Baltieji esą 
greit bus tik mažuma.

Kaip būtų išspręstos Rusijos 
ekonominės problemos? Kari
nė pramonė būtų atgaivinta ir 
raketos, tankai bei visa kita 
būtų parduodama su dideliu 
pelnu. Taip ekonominė pro
blema būtų išspręsta. Ar ne 
skamba, kaip R. Perot?

Gruodžio pradžioje duotame 
pasikalbėjime su Vokietijos 
radijo atstovu Hamburge V. Ž. 
pagrasino, kad Vokietiją gali 
ištikti Hirošimos ir Nagasakio 
likimas, jei vokiečiai pradės 
priešiškai elgtis. Jau dabar 
reikalauja NATO paleidimo ir 
visų svetimų kariuomenių ati
traukimo iš Europos.

Vidaus krašto politika irgi 
labai paprasta. Likviduoti - 
mafiją, visus kaukaziečius de
portuoti į jų kraštus. Afrikie
čius studentus, kurių dauguma 
serga AID’s liga, grąžinti į Af
riką. 1,2 mil. žydų turi būti de
portuoti į Izraelį. Jie kalti dėl 
1917 m. revoliucijos, o dabar 
kontroliuoja visą spaudą ir te
leviziją. Televizijoje jis norįs 
matyti gražius slaviškus vei
dus ir gražią rusų kalbą. Jis iš
mestų visus Vakarų investuo
tojus, sustiprintų armiją.

* *:»
' t '• ............

AfA 
ANTANUI DILKUI 

mirus,
dukrai, tėvų komiteto pirmininkei BIRUTEI BATRAKS 
bei šeimai reiškiame gilią užuojautą -

Toronto Maironio mokykla
AfA 

LILEI ZABULIONIENEI
mirus, 

vyrui BRONIUI, sūnums - RAIMUNDUI ir ALMIUI
mūsų nuoširdžiausia užuojauta -

Čiakų ir Vilučių šeimos,
USA

AfA 
KOSTUI LUKOŠIUI

staiga mirus, 
žmonai BIRUTEI ir artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą-

Aldona ir Aleksandras Kocenai

PADĖKA 
AfA 

VLADUI KYBARTUI,
mylimam vyrui, tėvui ir tėvukui, peržengusiam amžinybės 
slenkstį 1993 m. gruodžio 12 d., nuoširdžiai dėkojame 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už maldas ir gedulines Mišias. Labai ačiū Algiui Simanavi
čiui už giedojimą Mišių metu ir Lindai Marcinkutei už paly
dėjimą vargonais.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams. Dėkojame visiems 
dalyvavusiems Rožinio maldose bei palydėjusiems ve
lionį Vladą į kapines. Taip pat dėkojame už užprašytas 
Mišias, gėles ir gausias aukas: Kanados lietuvių fon
dui, “Pagalba Lietuvos vaikams”, “Vaiko tėviškės namai” 
fondui.

Dėkojame p.p. Mačiams už rūpestingai paruoštus 
pietus ir visoms ponioms už skanius pyragus.

Jūsų nuoširdumas visada liks mums brangus. Pasi
liekam visiems dėkingi -

žmona Leonė su šeima

AfA 
ERIKAI ŠERNIENEI

mirus,
dukrai, Lietuvių tautodailės instituto valdybos narei 
IRENAI MEIKLEJOHN ir šeimai bei giminėms reiškia-
me gilią užuojautą -

Lietuvių tautodailės institutas

AfA 
KOSTUI LUKOŠIUI
i

mirus, 
žmoną BIRUTĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame -

Toronto lietuvių golfo klubas

AfA 
KOSTUI LUKOŠIUI

mirus, 
gilią užuojautą reiškiame žmonai BIRUTEI ir 
artimiesiems- ., „ , .

V. Balsiene
E. S. Markauskai
A. S. Grigaliūnai

Rusijos spaudoje nepaisant 
jo antisemitizmo, rašoma apie 
jo žydiškumą. Iš jo biografijos 
žinoma, kad yra vedęs ir turi 
vieną sūnų. Jo ankstyvesni ko
legos ir žurnalistai atsimena, 
kad 1988-89 m. jis buvo direk
torius žydų kultūrinės organi
zacijos “Shalom”, kurios tiks
las buvo skleisti Rusijos ir Iz
raelio sąjungos idėją. Vienas 
buvęs kolega dirbo keliolika 
metų su V.Ž. įstaigoje “Foreign 
Judical Collegium”. Visų buvo 
laikomas žydu, bet niekas jo 
nediskriminąvo. Savo auto
biografinėje knygelėje rašė, 
kad jo motina buvo rusė, o tė
vas - advokatas, kurio vardas 
buvo Volf. Kaip “Chicago Sun- 
Times” korespondentas Sergei 
Shargorodski rašo, tai labai 
keistai skambantis vardas ru
sų masei, nes tai yra 100% žy
diškas vardas.♦ ♦ ♦

Ar V.Ž. sudarys parlamente 
sąjungą su komunistais, ku
riems šiandien vadovauja 49 m. 
amžiaus Genadij Ziuganov, yra 
didelis klausimas, nes jų gal
vosenos skiriasi. G. Ziuganov 
save ir dabar vadina Sov. Są
jungos piliečiu. Kaip jis tą Sov. 
Sąjunga vėl atstatys, vis dar 
galvoja.

Maskvos žydų religinės bend
ruomenės pirmininkas Vladi
mir Fedorovski yra nuomo
nės, kad antisemitizmas V.Ž. 
nepagelbės, nes jis nepadės 
duonos ir dešros ant stalo. Ra
šytojas Eduard Limonov, ultra- 
nacionalistas ir buvęs vienas 
iš V.Ž. partijos vadų, sako, kad 
V.Ž. yra žydas, kuris vaizduoja 
antisemitą, bet rusų tautos ne
apgaus ir nelaimės. Juri Vdo
vin, žmogaus teisių veikėjas 
Petrapilyje, kur laimėjo rinki
mus prieš ultranacionalistinį 
oponentą, tvirtina, kad fašiz
mas Rusijoje nelaimės. Jis sa
ko: “Kaip Mozė vedė žydus per 
dykumą 40 metų, tiek pat me
tų ir mes turėsime būti veda
mi iš komunistinės vergijos”. 
Taip rašo “The Christian Scien
ce Monitor” specialus kores
pondentas Wendy Sloane 1993 
m. gruodžio 14 d. nr. r • I r

AfA
ONOS JONAITIENĖS- 

TUGAUDIENĖS
10 metų mirties prisiminimas.

Mylėjome Tave gyvą ir mirus likai mums artimo 
meilės bei lietuvybės išlaikymo pavyzdys.

Prisimename Tave savo maldose ir kviečiame vi
sus, kurie ją pažinojo, pasimelsti už jos sielą. Mišios 
bus atnašaujamos 1994 m. sausio 28 d., 8.30 vai. ryto 
Lietuvos kankinių šventovėje.

Duktė Sigita Aušrotienė ir šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS
Mirtis neaplenkia nei vieno, ir 
taip mus pasiekė liūdna žinia iš 
Lietuvos, kad Kaune 1993 m. 
gruodžio 21 d. atsiskyrė iš mūsų 
tarpo mažai kam žinoma tauri 
Lietuvos knygnešio Stasio Rei- 
vyčio dukra

a.a. ROMUALDA 
REIVYTYTĖ-

RADAVIČIENĖ.
Ji kilusi iš Tirkšlių, Mažeikių 

apskrities ir seniau gyvenusi sa
vo ūkelyje Spurganų kaime. Pas
kutiniais metais gyveno Kaune 
pas dukrą Baniutę, kur gulėdama 
ligos patale buvo rūpestingai jos 
ir kitų šeimos artimųjų prižiūrėta.

Jai teko daug pakelti ir pergyventi iš okupantų saugumo įstaigų 
dėl persekiojamo senuko tėvelio, kuris buvo tampomas ir tardomas 
dėl praeities ir pasitraukusių sūnų iš Lietuvos į Vakarų pasaulį.

Tegul visados bus prisiminta Remošytė, tokiu vardu ji buvo vi
siems žinoma, ir dukraitės Virginijos rašytame mums laiške apibū
dinimu: “Ji paliko mus dideliame skausme ir pačiuose geriausiuose 
prisiminimuose. Tai darbščioji, rūpestingoji bitelė, kuri, visą amžių 
sunkiai dirbdama, gana vidutiniškai gyvendama, sugebėjo visiems 
padėti, visus paguosti, užjausti, palydėti geru žvilgsniu bei žodžiu. 
Tai buvo didelė atrama mums visiems, kas beatsitiko, kas būdingo ar 
kas skriaudė, visi bėgome pas ją". Gaila, kad likimas taip toli nubloškė 
jos brangius giminaičius - sesutę ir brolius su šeimomis.

Velionės netektį pergyvena plati giminė tėvynėje ir užjūryje: duktė 
Baniutė, sūnus Vytenis su šeima, dukraitė Virginija su šeima, mirusio 
brolio Vinco šeima, mirusio brolio Januarijaus Kanadoje šeima Lietu
voje, brolio Vytauto, mirusio Vokietijoje, šeima Amerikoje, brolis Algirdas 
su šeima Amerikoje ir sesuo Aldona su vyru Viktoru ir gausia šeima 
Kanadoje.

Tegul būna lengva jai, jau prisikėlusios ir laisvę atgavusios, Lietu
vos žemelė ir tegu Dievas suteikia jai užsitarnautą atlyginimą danguje.

V. Kryžanauskas

AfA 
LILEI ZABULIONIENEI 

mirus,
jos vyrui BRONIUI ir abiems sūnums reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Lialė ir Kazys Laurušaičiai

AfA 
LEONIDAI ZABULIONIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
gilią užuojautą reiškiame jos vyrui BRONIUI, sūnums 

- ALMIUI, RAIMUNDUI ir giminėms Lietuvoje -

V. A. U Ibi n ai /. A. Kusinskiai

St. Petersburg Beach, Florida



PASTABOS IR NUOMONĖS

Svarbių rūpesčių svarstymas

Didžiai gerbiamą ilgametį “Tėviškės žiburių” redaktorių 

prelatą dr. PRANĄ GAIDĄ,
paskyrusį savo gyvenimą Dievo ir tėvynės tarnybai, 
įspaudusį gilius pėdsakus lietuvių raštijos keliuose, 
šių metų pradžioje sulaukusį brandaus amžiaus, 
sveikina Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija 
“Žiburiai", jos valdyba, pirmieji “Tėviškės žiburių" 
leidybos organizatoriai ir bendraminčiai, redakcijos, 
administracijos, bei spaustuvės darbuotojai, gausūs 
bendradarbiai, nuolatiniai rėmėjai ir plačiame pasaulyje 
pasklidę skaitytojai, linkėdami Aukščiausiojo palaimos, 
sveikatos ir ilgiausių darbingų metų.

Lietuvos ambasados rūpesčiai...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nikinio personalo. Jie visi jau
ni, bet su patyrimu, dirbę ke
lerius metus UR ministerijo
je. Politinis patarėjas yra 36 
metų Jonas Paslauskas - ryši
ninkas su Valstybės departa
mentu ir užsienio ambasado
mis. 37 metų istorikas dr. Vy
tautas Žalys yra pirmasis am
basados sekretorius, XX šimt
mečio tarptautinių santykių 
istorijos autorius, bebaigiąs 
rašyti Lietuvos diplomatijos 
istoriją. Antrasis sekretorius 
yra 26 metų ekonomistas Da
rius Pranckevičius, kuriam 
ekonominių ryšių srityje tal
kina jaunas JAV lietuvis Li
nas Orentas. Trečiasis sekre
torius, į kurio pareigas įeina 
vizų išdavimas į Lietuvą ir kiti 
panašūs darbai, yra Ramūnas 
Astrauskas. Sekretoriate la
bai daug padeda JAV lietuvis 
Tomas Vizbaras Michalskis, 
PhD, administravimo patirtį 
įsigijęs Amerikos universite
tuose. Netrukus iš Vilniaus 
atvyks jauna teisininkė Sigutė 
Jakštonytė, UR ministerijoje 
dariusi tarptautinių sutarčių 
projektus. Ji daug dėmesio 
skirs išeiviją sunervinusiai 
pilietybės problemai ir kultū
riniams mainams.

Pagal turimus išteklius šiuo 
metu ambasada yra pilnai su
formuota, kaip numatyta UR 
ministerijos. Visi kalbame 
angliškai, yra ir kitų kalbų 
mokovų. Visi ambasados dar
buotojai nėra kurios nors par
tijos ar judėjimo nariai, jie 
rūpinasi kuo daugiau gauti pa
ramos Lietuvai, kaip priartinti 
Lietuvą prie Amerikos ir Ame
riką prie Lietuvos, plėsti ry
šius tarp valstybių. Švęsime 
visas JAV ir Lietuvos katali
kų šventes. Interesantai turi 
tą žinoti ir nepykti, jei tomis 
dienomis ambasados durys bus 
užsklęstos.

— Ar personalo gretose yra 
asmenų, žinančių diplomatinį 
etiketų ?

— Su diplomatiniu etiketu 
yra susupažinę visi, tačiau jo 
didžiausias žinovas yra Jonas, 
Paslauskas, Lietuvos UR mi
nisterijoje nuo 1990 m. kovo 11 
dienos ėjęs protokolų šefo pa
reigas, vadovavęs visiems Lie
tuvą lankiusių karalių, prezi
dentų, ministrų priėmimams ir 
Šv. Tėvo vizito Lietuvoje pro
gramai. Šitoje srityje proble
mų neturime.

— Kaip paveiksite Ameri
kos vyriausybę, kad teiktų eko
nominę paramų Lietuvai?

— Kalbėdami su Anjerikos 
politikais, didžiausią dėme
sį skiriame pagalbai ir inves
ticijoms iš JAV. Pokalbyje su 
p. Vershbow pabrėžiau, kad 
būsima JAV-Lietuvos sutartis 
dėl investicijų garantijų tu

rėtų pritraukti daugiau Ame
rikos kapitalo į Lietuvą. P. 
Vershbow priminė, kad 1994 m. 
pradės veikti “Enterprise” fon
das, kuris skirsiąs Lietuvai 
50 mil. dolerių paramą, tačiau 
tikslios fondo veiklos pradžios 
datos jis negalįs pasakyti. Dir
bame ir smulkaus verslo ryšių 
plėtotėje ir jau susitikome su 
kelių fondų vadovybėmis.

— Amerikoje jau lankotės 
ketvirtų kartų, tai turbūt apsi
gyvenimas čia nesukels prob
lemų. Kaip tvarkysite savo pri
vatų gyvenimų, ambasados ir 
gyvenamų patalpų švarų, tvar
kų ir 1.1.?

— Į Ameriką atvykau 1985 m. 
devynių mėnesių stažuotei Ma
dison universitete pas prof. 
A. D. Senn. 1990 m. pabaigo
je atvykau į konferenciją Niu
jorke ir lankiausi Čikagoje. 
1992 m. buvau pakviestas še
šias savaites dirbti Lituanis
tikos studijų ir tyrimų centre. 
Šeimos rūpesčių naštą kol kas 
neša žmona. Be to, visa šeima 
tvarko ambasados kiemą, šluo
ja lapus ir šiukšles, kurių per 
naktį primėto praeiviai ar at
neša vėjas. Ambasadą valo at
einanti valytoja, bet tarnai
čių neturime ir neturėsime ...

— Ar Jūsų paskyrimas į Va
šingtonu buvo staigmena ? Kaip 
į tai reaguoja Jūsų šeima ?

— Kai 1993 m. birželio gale 
sutikau pereiti dirbti į diplo
matinę tarnybą, tai nebuvo 
konkretus siūlymas, bet kai vė
liau buvo pasiūlyta sėsti į am
basadoriaus kėdę Vašingtone, 
tai jau buvo staigmena. Kadan
gi esu vienturtis sūnus, tai ma
ma nenorėjo, kad vykčiau į už
sienį, o tėtis pasakė, kad at
stovauti savo valstybei yra gar
binga ir kad ne kiekvienam iš 
3,5 milijono gyventojų tokia 
proga pasitaiko. Vaikams tai 
atrodė kaip smagus nuotykis ir 
proga pamatyti Ameriką, o 
žmona pareiškė, kad Lietuvo
je gyvenome pagal išgales, o 
užsienyje gyvensime pagal pro
tokolą. Asmeninio gyvenimo 
kaip ir nebeliko - dirbu kas
dieną ir daug, nes be diploma
tinių pareigų dar reikia rūpin
tis ambasados stogo ir terito
rijos problemomis. Kadangi 
už viską, kas atsitiks ambasa
doje, esu atsakingas savo gal
va, tai tą galvą verčiu kasdien 
ieškoti sprendimų. Kaip ir ki
tos Lietuvos atstovybės, taip ir 
ambasada Vašingtone yra Lie
tuvos valstybės institucija, ku
ri stengiasi kuo sėkmingiau
siai atstovauti Lietuvos vals
tybės ir tautos interesams.

Tais žodžiais gerbiamasis 
Lietuvos ambasadorius baigė 
raštiškų pokalbį, už kurį reiš
kiu jam nuoširdžių padėkų.

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

L. ŠILEIKIENĖ

Motinos ir vaikai
Dr. Rūta Smailienė iš Lietu

vos savo paskaitose (Toronto 
Lietuvių namuose ir Prisikė
limo parapijoje) atskleidė tik
rai liūdną-tamsią lietuvės mo
ters apybraižą Lietuvoje. Nu
sakė ir auklėjimo problemą su 
atsisakančių auginti motinų 
paliktais vaikais. Kalbėtoja 
kėlė mintį, kad geriau būtų 
vaikus išdalinti auginti šei
moms, negu juos atiduoti vai
kų namams. Dar pridūrė, kad 
moterys Lietuvoje turėtų ne
dirbti, bet auginti vaikus. Į 
tai klausytojos tuoj pat atsi
liepė pastaba: “Ir mes, moti
nos, Kanadoje dirbame ir augi
nam vaikus”. Įsikurti išeivijo
je šeimoms be pinigų, buvo 
sunku, todėl beveik visos mo
tinos turėjo dirbti ir kartu au
ginti, išmokslinti vaikus. Iš
vadoje galėtume patvirtinti: 
jei dirbanti motina nuo darbo 
atliekamą laiką paskirtų šei
mai, vaikams, o ne draugams ar 
kitiems pomėgiams, tai išau
gintų gerus, rūpestingus žmo
nes. Tas pats tiktų ir nedirban- 
čiom motinom.

Namai moterims
Buvo taipgi iškelti gana įdo

mūs, dar mažai girdėti, klausi
mai. Pvz. ar tikrai Lietuvoje 
daugelis moterų yra savo vyrų 
mušamos? Apie tai buvo rašo
ma Lietuvoje leidžiamame žur
nale “Moteris”. Autorė savo ra
šiny pažymi, kad dažnai girdė
ti daugiabučių balkonuose mu
šamų moterų riksmas. Apgai
lestaujama, jog Lietuvoje 
skriaudžiamoms moterims nė
ra namų, kaip pvz. Kanadoje. 
Dr. Smailienė paaiškino, kad 
stengiamasi gauti tokį namą iš 
rusų paliktų pastatų. Kai buvo 
paklausta, o gal dar daugiau 
kas daroma, atsakymas buvo: 
“Ir pačios moterys geria, tik 
vyrai turi Vyskupo Valančiaus 
draugiją”. Tai dar vienas tam
sus moters bruožas.

Narkotikai ir ligos
Klausytojai kėlė klausimą, 

ar yra žinoma, kad per Lietuvą 
pervežami narkotikai ir ar jų 
tenai neužsilieka? Kad užsilie
ka Lietuvoje narkotikų, vieš
nia patvirtino, o AIDS ligos ži
nanti tik du atvejus (nepaklaus
ta, ar tik Kaune, ar visoje Lie
tuvoje). Klausta, ar yra kas da
roma, kad supažindintų visuo
menę, ypatingai jaunimą, su 
AIDS ligos pasekmėmis, ar nu
rodomi būdai kaip apsisaugo
ti nuo užsikrėtimo? Gydytojos 
atsakymas buvo, kad ji ir pati 
bijosi užsikrėsti, nes dažnai 
turinti dirbti be pirštinių. Ji 
dirbanti ir su narkomanais, ne
turėdama iš to didesnės mate
rialinės naudos, net savo auto
mobilio neturinti. Norkamano 
su lėkšte sriubos nenuraminsi, 

Klaipėdos “Vėtrungės” vidurinės mokyklos pradinės klasės mokiniai, 
vaidina kalėdinius vaizdus, dalyvaujant kun. Vidmantui Šimkūnui, SJ, 
iš Šv. Juozapo darbininko parapijos

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

nepatenkinsi. Jis/ji yra vergas 
narkotiko ir nebijos vogti, net 
žudyti, kad jo gautų, o mergai
tės tampa prostitutėmis, kad 
įsigytų pinigų narkotikui nusi
pirkti. Norėjosi nors truputį 
išgirsti, kas daroma, kad dar 
nesužeista jaunimo dalis išlik
tų atspari tai pabaisai? Deja, 
dėl laiko stokos visų klausimų 
nebuvo įmnaoma išnagrinėti.

Sumanymas
Dr. Smailienės pagrindinė 

tema buvo - našlaičių vaikų 
auginimas. Jos keliama min
tis išdalinti našlaičius vaikus 
auginti šeimoms sukelia abejo
nių: gal ir geras bei labai nau
dingas sumanymas, bet jei lie
tuvė moteris yra atbukusi sa
vo vaiko meilei, jei jų dauge
lis mėgsta tik linksmintis, ar 
atsirastų patenkamai pavyz
dingų, patikimų šeimų, kad tą 
paimtą vaiką sąžiningai au
gintų ir gautą paramą panau
dotų jo gerovei?

Pastaba
A. Šikšnienė “TŽ” 49 nr. ap

rašė dr. Rūtos Smailienės pa
skaitą. Norėčiau pastebėti, 
kad aprašymas yra gana šališ
kas - pridėta pačios A. Šikš- 
nienės minčių, išvadų, paaiški
nimų, net Tumas Vaižgantas 
paminėtas. Kanadoje laikraš
čiams pateikiami paskaitų ap
rašymai turi būti neišdalinti, 
objektyvūs, nurodant tik pa- 
čios-ties paskaitininkės kel
tas mintis. A. Šikšnienė savo 
gražiai sudarytame aprašyme 
pateikia įdomių žinių. Ji nuo
širdžiai aiškina: kad paleng
vintų savo naštą, moteris at
sisakė gimdyti, vaikų auklė
jimą patikėjo valstybei, lop
šeliams, darželiams, mokyk
loms, kuriose vyravo prisitai
kėliškumo, ateizmo, melo psi
chologija. “Nekaltinkite mū
sų ir mūsų vaikų dėl to, mes 
esame tokie, kokius mus iš
auklėjo”. Kokį stebuklingai 
galingą ginklą turi komuniz
mas! Jis sugeba net motinos 
meilę savo vaikui pavogti.

Stengtis visiems
Į posakį “dėl to mes esame 

tokie, kokius mus išauklėjo”, 
galima atsakyti, kad mylime 
ir gerbiame savo brolius ir se
ses Lietuvoje. Gal kartais kiek 
nustebę ar nusivylę? Bet žino
me, kad jie yra mūsų, kartu su 
tėvyne Lietuva.

Šiuo laiku Lietuvoje yra 
spaudos laisvė. Kelias į Vaka
rus taipgi atidarytas, ypatin
gai Lietuvos intelktualams, 
akademikams, dvasiškiams, 
sportininkams, menininkams, 
muzikams. Todėl manyčiau, 
kad visiems, žiniomis bei pa
tirtimi besidalinant, yra pa
reiga (jei dar kiek laiko lieka 
nuo kasdieninių rūpesčių) 
dirbti su jaunąja karta ren
giant paskaitas, steigiant or
ganizacijas, skiepijant Dievo 
meilę ir tiesos svarbą.

Tikras džiaugsmo spindulė
lis prasiveržė iš Lietuvos į 
Torontą - tai Kauno “Pastora
lė”, mergaičių choras.

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Krakių parapijos Švč. Mergelės Marijos globotiniai su savo auklėtojomis ir globėju klebonu kun. Romualdu 
Ramašausku (viršuj dešiniau); apie vidurį auklėtojai - Violeta, Robertas, Vida: kairėj - vyr. auklėtoja Marija; sėdi 
auklėtojos Birutė ir Renata

Laimingų vaikų sodyba
Torontieėiai Danutė ir Alfredas 

Bražiai, Krakių našlaityno, vado
vaujamo kun. Romualdo Rama- 
šausko, rėmėjai gavo ilgoką naš
laityno vyr. auklėtojos Marijos 
laišką, kuriame minimi kai kurie 
dalykai gali būti įdomūs visiems. 
Spausdiname to laiško santrau
ką (Red.).

Įdomi vietovė
Krakės — labai senas mies

telis, buvusi žemaičių vysku
pų valda. Vienas lietuvių raš
tijos pradininkų Nikalojus 
Daukša XVI. š. klebonavo šio
je parapijoje, turėjusioje tik 
labai seną medinę šventovę. 
Mūrinė pastatyta 1906 m. Bu
vusio Šv. Kotrynos moterų vie
nuolyno pastate dabar esanti 
vidurinė mokykla. Miestelyje 
tūkstantis gyventojų. Dar yra 
išlikusių daug senų pastatų. 
XIX š. čia gyveno labai daug 
žydų, turėjusių savo banką, 
mokyklą, pirtį, daug parduo
tuvių ir dirbtuvių.

Trys vaikų grupės
Našlaitynas įsikūręs nau

jame vaikų darželio pastate. 
Gražiai bendradarbiauja su 
vidurinės mokyklos vadovybe. 
Laiško autorė pati 19 metų bu
vusi tos mokyklos direktore. 
Klebonas kun. R. Ramašaus- 
kas turi priglaudęs nemažą 
būrį nuskriaustų vaikų, kurių 
tėvai daugiausia alkoholikai, 
morališkai nusmukę asmenys. 
Jų vaikai yra suvaldomi, kiti 
net labai geri, tik auklėjimas 
apleistas, sveikata sugriauta. 
Daugumos atmintis blogesnė, 
mandagumo ar darbštumo įgū
džių neturi, bet visi labai 
natūralūs, kalba tiesiai. 
Būdinga, kad dažniausiai 
savo tėvus gina, net giria 
arba nutyli. Tik keletas vai
kų pasisakė, kad nemyli savo 
motinos ar tėvo.

Iš viso našlaityne gyvena 

AfA 
EMILIJAI LENGNIKIENEI

mirus, 
jos vyrą ir dukrą, skautininką DANUTĘ KAIRIENĘ su
šeima nuoširdžiai užjaučiame -

“Širvintos-Nemuno" tuntas

AfA 
ANTANUI JAMDOLIUI

Čikagoje mirus, 
žmoną ALDONĄ, dukras - DAIVĄ ir RŪTĄ, jo seseris - 
EUGENIJĄ ir JANINĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia-

Vladas Gumauskas

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

trijų grupių vaikai: 8 mažiu
kai, 11 mokyklinio amžiaus 
berniukų ir 15 to amžiaus mer
gaičių. Su kiekviena grupe 
dirba po vieną auklėtoją, ku
rios keičiasi kas trečią parą. 
Iš viso 8 auklėtojos ir 1 vyras 
auklėtojas.

Užsiėmimai
Auklėtojos, išleidusios vai

kus į mokyklą, skalbia, lopo, 
siuva, pritaiko žmonių dova
notus drabužius, tvarko pata
lynę, patalpas. Grįžusius vai
kus užima darbeliais, padeda 
ruošti pamokas, prižiūri indų 
plovimą, veda į šventovę. Kiek
vieną antradienį būna specia
lios Mišios už geradarius. Vai
kai po vieną išsako savo pra
šymus ar padėkas Dievui. Tie 
išsakymai kartais būna tokie 
nuoširdūs, kad sunku nesijau
dinti. Vakarais suguldymas - 
vienas iš sunkiausių darbų. 
Vaikai nenori gulti, nors se
kamos pasakos ir kalbamos 
maldos.

Rudenį vaikai daug dirbo. 
Nukasė klebono pasodintą 
hektarą bulvių, raugė aštuo- 
nias statinaites kopūstų, virė 
uogienes. Šeštadieniais vai
kai (kas turi kur ir nori) išlei-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

bei, yra nukentėjusi pramo
nė, pragyvenimo lygis ir že
mės ūkis. Paplitus korupci
jai, Lietuva stumiama į pra
žūtingą politinę ir ekonomi
nę krizę.

Lietuvos respublikos pilie
čių chartijos taryba ir Lietu
vos sąjūdžio taryba sausio 19 
d. kreipėsi į seimą ir į visus 
Lietuvos piliečius, įspėdami, 
kad seime pradėtas svarsty- 

džiami namo ir grįžta 11.30 v.r. 
Mišioms sekmadieniais.

Nuotaika mažina trūkumus
Maistas perkamas klebono 

lėšomis. Kai ką atveža vokie
čiai. Auklėtojams atlyginimas 
160 litų mėnesiui. Inventorius 
perkamas iš Kanados lietuvių 
suaukotų dolerių, kurie laiko
mi banke. Klebonas sukasi vos 
galą su galu sudundamas, bet 
to niekam neparodo ir pade
juoti niekam neleidžia. Išorė 
visai nebloga. Nupirkti rašo
mieji stalai kiekvienam vai
kui, valgomojo stalai su suo
liukais, vokiečiai atvežė skal
bimo mašiną. Trūksta daug 
įvairių buitinių smulkmenų 
bei vaikams spalvotų pieš
tukų.

Bet čia vaikams ir šilta, ir 
miela, ir sotu. Jie visi čia pa
tenkinti. Juos myli klebonas ir 
auklėtojos. Lankytojai dažnai 
atveža saldainių ir žaislų. Pa
vasarį numatyta sodinti sodą, 
įsirengti daržus, jei pavyks 
parapijai atgauti jai priklau
sančią žemę. Norima pirkti ir 
dviejų aukštų lovas, kad dau
giau vaikų galima būtų priim
ti. “Kai baigiau rašyti laiš
kus, viena mergaite jau padau
gėjo”, — baigia šį laišką vyr. 
auklėtoja Marija.

ti “nepaprastosios padėties” 
įstatymo projektas, nesilai
kant konstitucinių įstatymų 
priėmimo tvarkos. Jeigu jis 
būtų priimtas, nepaprastąją 
padėtį galėtų įvesti prezi
dentas arba grupė seimo na
rių paprasta balsų dauguma. 
Aiškinama, jog nepaprasto
sios padėties metu būtų ap
ribojamos konstitucinės tei
sės ir laisvės. Nenorint grįž
ti į totalitarinę sistemą, pi
liečiai raginami reikšti pro
testą, kad toks įstatymas ne
būtų įvestas.

Pasirašyta sutartis
ELTA praneša, kad penkta

dienį, sausio 21, Vilniuje pasi
rašyta svarbios reikšmės 
bendradarbiavimo sutartis, 
kuri prives Lietuvą arčiau prie 
NATO. Sutartį patvirtino JAV 
gynybos departamento karto
grafavimo agentūros vicedi
rektorius Charles D. Hali ir 
Lietuvos valstybinės geodezi-
jos tarnybos direktorius Ze
nonas Kumetaitis. Pastarojo 
teigimu, sutartis sudarys tech
nines prielaidas Lietuvai grei
čiau įsijungti į NATO saugumo 
sistemą. “Nauji Lietuvos že
mėlapiai bus rengiami ne pa
gal sovietinę, bet pagal NA
TO standartų sistemą”. RSJ

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

imzninnnriGL
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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© LAISVOJE TEVYNEJE
NAKTIŠKIŲ PARAPIJA

Šilutės rajono Naktiškių gy
venvietėje evangelikų liutero
nų parapijų atgaivino jaunas 
kun. Darius Petkūnas. Apleis
tas klebonijos pastatas gyven
vietės centre buvo atnaujintas 
bendromis parapijiečių pastan
gomis ir pritaikytas šventovės 
reikalams. Projektą paruošė 
architektas Saulius Manomai- 
tis. Paramos susilaukta iš evan
gelikų liuteronų “Tėviškės” pa
rapijos Čikagoje. Į pašventini
mo iškilmes atvykęs Kurtas Vė
lius atgaivintai Naktiškių pa
rapijai paaukojo tūkstantį JAV 
dolerių.

ŠVENTĖ JUODEIKIUOSE
Juodeikiuose, dabartiniame 

Joniškio rajone, išliko 1936 m. 
šio kaimo entuziastų dėka pa
statytas Vytauto Didžiojo pa
minklas. Statulą tada savo na
muose buvo išliejęs liaudies 
menininkas J. Šiauleckas. So
vietinės okupacijos metais pa
minklas buvo pradėjęs irti. Nu
bluko ir sunkiai buvo beįskai
tomas įrašas: “Lietuvi, ženk sa
vo Tėvynės keliu ir nebijok rei
kalui esant už ją numirti”. Pa
minklo atnaujinimu pasirūpino 
kraštotyrininkai, lėšų gavę iš 
Joniškio savivaldybės. Istori
nį paminklą atnaujino skulpto
rius K. Norkūnas.' Atidengė jo 
iniciatorius J. Šiauleckas su 
Joniškio rajono kultūros ir švie
timo skyriaus viršininko pava
duotoja V. Volkoviene, o pa
šventino Skaistgirio parapijos 
klebonas kun. F. Paliūnas.

STATYTOJŲ PALIKIMAS
Klaipėdos restauravimo fir

mos “Mingė” direktoriaus Al
girdo Aukštuolio pranešimu, 
šio krašto šventovių statytojai 
turėjo tradicinį polinkį savo 
statinių bokštuose palikti ry
šio ženklą ateisiančioms kar
toms. Tad nenuostabu, kad res
tauratoriai atsargiai nuėmė 
Rusnės evangelikų liuteronų 
šventovės bokšto 80 cm skers
mens varinį rutulį su įmontuo
ta vėtrunge ir pritvirtintu 
kryžiumi. Kulkų apvarstytam 
rutuly jie rado sudužusį ža
lio stiklo butelį, keturiolika 
iš jo iškritusių sidabrinių ir 
varinių monetų — talerių ir pfe- 
ningių, iškaltų XIX š. pradžio
je. Tik vienas vokiškas taleris 
turėjo 1765 m. datą. Būta ir ra
dėjams skirto statytojų rašto. 
Sudužus buteliui, jo išliko tik 
miniatiūrinė sutrūnijusi skiau
telė. Radinys atiduotas Šilutės 
muziejaus vadovei Rozai Šikš- 
nienei, o rutulys su vėtrunge 
ir kryžiumi, atnaujintas “Min- 
gės” kalvio Albino Šepučio, grį
žo šventovės bokštan.

KALĖDŲ SENELIS
Maskvos propagandistų Lietu

von N. Metams atsiunčiamą Dė
dę Šaltį jau pakeičia anksčiau 
atvykstantis lietuviškas Kalė
dų senelis. Mat jis atkeliauja 
iš Anykščių. Ten pelno nesie
kiančią “Kalėdų senelio agen
tūrą” jau 1993 m. pradžioje 
įsteigė Vytautas Kažukauskas,

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).

kurdavęs dokumentines ir vai
dybines vaizdajuostes. Agen
tūrą jau, atrodo, pripažino Lie
tuvos paštininkai. Ją pasiekia 
laiškai, adresuoti Kalėdų se
neliui, Anykščiai 4930. V. Ka
žukauskas, talkinamas mokslei
vių, stengiasi atsakyti į Kalė
dų seneliui atsiųstus laiškus. 
Vilniaus modelių namus jis pra
šo sukurti lietuviškam Kalėdų 
seneliui tinkamą aprangą. “Ka
lėdų senelio agentūra” Anykš
čiuose planuoja turėti centrą, 
papuoštą vaikų piešiniais bei 
jų įdomesniais laiškais Kalė
dų seneliui.

GERBĖJU AISTROS AUKA
Lietuvos jaunimas dabar ža

visi lietuviškosiomis rock mu
zikos grupėmis. 1993 m. spalio 
2 d. Vilniaus koncertų ir spor
to rūmuose specialiu koncertu 
veiklos dešimtmetį paminėjo 
“Foje” grupė, vadovaujama A. 
Mamontovo, administruojama 
A. Butkevičiaus. Rūmai, turin
tys 4.500 vietų, buvo pilnutėliai 
jaunimo. Gerbėjų aistros auka 
tapo Penkiasdešimt ketvirtosios 
vidurinės mokyklos vienuolikto
kas Mantas K., nukritęs nuo sce
nos ir susižalojęs stuburą. Šv. 
Jokūbo ligoninės neurochirurgi
jos skyriuje jam buvo nustaty
tas 6-7 stuburo slankstelių lū
žimas, atlikta operacija. Jis 
gydomas Vilniaus universiteti
nės Santariškių ligoninės chi
rurgijos skyriuje. Dabar paaiš
kėjo, kad Mantas K. nukrito ar 
buvo nustumtas ne nuo scenos, 
o nuo 2-3 kvadratinių metrų pa
kylos, sukaktuviniam dešimt
mečio koncertui pastatytos prie 
scenos. Baigiantis koncertui, 
jon ėmė veržtis aistringi “Foje” 
grupės gerbėjai. Ateityje tokiem 
koncertam scena bus atitveria
ma nuo žiūrovų.

“GENČŲ NAFTOS” GAVYBA
Gargždų valstybinė naftos 

geologijos įmonė, 1993 m. pasi
rašiusi sutartį su Švedijos fir
ma “Svenska Petroleum Explo
ration AB”, įsteigė bendrą įmo
nę “Genčų nafta". Pasirašius vi
sas sutartis, šiemet bus pradė
tas eksploatuoti jau išžvalgy
tas Genčų naftos telkinys Kre
tingos rajone. Švedai, turintys 
bendradarbiavimo patirtį su 
Norvegijos, Britanijos ir Ango
los naftos verslovių savininkais, 
į Genčus pristatys gręžimo įren
ginius, vamzdžius, apmokys dar
bininkus. Keturių hektarų telki
nio teritorijoje bus septyni grę
žiniai. Gediminas Pilaitis pra
neša “Lietuvos ryto” skaityto
jams, kad iš jų per parą tikima
si išsiurbti apie 500 kubinių 
metrų lietuviškos naftos. Spė
jama, kad Genčų telkinyje efek
tyviam eksploatavimui naftos 
užteks kelis dešimtmečius. Gen
čų nafta trijų kilometrų ilgio 
naftotiekiu pasieks Kretingos 
geležinkelio stotį ir cister
nomis bus nuvežta Mažeikių naf
tos valyklon. Švedams, Gen
čų verslovėn investuojantiems 
16.000.000 dolerių, teks 31% iš
gautos naftos. Gargždų įmo
nė, šiam projektui paskyrusi 
4.000.000 dolerių, pasiims 33% 
naftos, o 36% naftos priklausys 
Lietuvos valstybei. Genčų tel
kinio gelmėse yra apie 1,2 mili
jono tonų naftos. Genčuose sten
giamasi organizuoti pramoninę 
naftos gavybą, atsižvelgiant į 
tolesnę ateitį. Jei “Genčų naf
tos” įmonės darbas bus sėkmin
gas, ji galės toliau žvalgyti ir 
eksploatuoti Girkalių, Kretin
galės, Naujasodžio, Kretingos 
ir Raguviškių apylinkėse aptik
tus naftos telkinius. y. j<st

Vasario 16 gimnazijos mokiniai Advento susikaupimo vakare Nuotr. M. Šmitienės

O LIETUVIAI PASAULYJE

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. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems komplektus, sudarytus Lietuvoje. 

Pristatymas į namus nuo 5-14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 
Atsiųsime Jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

SIUNTINYS nr. 2
Kumpis rūkytas ........... ............. 2 kg Mielės .................................. .... 100gr.
Dešra rūkyta ................ ............ 2 kq Šokoladas........................... .... 300 gr.
Sūris olandiškas ......... ............... 1 kg Šokolado saldainiai........... ...... 1 kg
Sviestas ........................ .......... 500 gr. Medus..................................
Miltai ............................. ............ 4 kg Apelsinai............................. ...... 2 kg
Cukrus .......................... ............ 2 kg Citrinos šviežios................. ....... 1 kg
Ryžiai............................ ............ 1 kg Aliejus .................................. ...... 2 Itr.
Kakava ......................... ..........  400 gr. Marinuotos silkės ............... .... 360 gr.
Arbata ........................... .......... 200 gr. Prieskoniai .......................... .... 100qr.
Kava pupelių................ ..........  500 gr. Asperinas (ASA 325 mg.).. ...200 tabl.
Kava tirpstanti ............. ..........  200 gr. 22 kg $132.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Hamilton, Ontario
GEDIMINAS VAGNORIUS buvęs 

Lietuvos ministeris pirminin
kas aplankė Hamiltono lietuvius 
1994 m. sausio 14-15 d.d. Šeštadie
nį, sausio 14 d., G. Vagnorius at
vyko į Vysk. M. Valančiaus litua
nistinę mokyklą, kur dalyvavo 
1991 m. sausio 13 d. tragiškų įvy
kių minėjime. Bibliotekos kamba
ryje, švelniai apšviestame žva
kių liepsnomis, vyravo rami at
mosfera ir nuotaika. Vaikai dai
navo atitinkamas dainas bei skai
tė Sausio 13-osios įvykių aprašy
mus. Kambario fone buvo išties
ta didžiulė apšviesta trispalvė, 
už kurios stovėjo Lietuvos tele
vizijos bokšto šešėlis. Priekyje 
trispalvės buvo pavaizduoti kapai 
su mirusiųjų nuotraukomis. Moki
niai tarė trumpą žodį apie kiek
vieną žuvusįjį ir pastatė uždeg
tą žvakutę prie kapo. G. Vagno
rius sėdėjo tarp mokinių, kurių 
rimtas elgesys parodė, kad jie 
įvertino svečią ir suprato iškil
mes. Minėjimui pasibaigus, sve
čias padėkojo mokiniams ir moky
tojams už pakvietimą, pasidžiaug
damas jų parodytu lietuviškumu. 
Po minėjimo jis buvo pakviestas 
į mokytojų kambarį, kur jo laukė 
vaišės, svečiai ir miesto laikraš
čio korespondentai.

G. Vagnorius dalyvavo pensi
ninkų Žiemos pobūvyje. Pasveiki
no su puikia programa ir gausiu 
lietuvių dalyvavimu. Vakare tu
rėjo progos susitikti su Hamilto
no miesto įvairiais verslininkais 
ir profesionalais, pasidalinti 
klausimais bei patarimais apie 
Lietuvos dabartinę padėtį.

Sekmadienį, sausio 15 d., jis 
dalyvavo Mišiose Aušros Vartų 
šventovėje, kur buvo iškilmingai 
paminėta Sausio 13-toji ir prisi
minti žuvę už Lietuvos laisvę. Kle
bonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, pasakė patriotišką pamoks
lą. Po Mišių gražiai išpuoštoje 
Jaunimo centro salėje susirinku
si minia išklausė G. Vagnoriaus 
pranešimo. Jis palietė Sausio 13- 
sios įvykius ir klausimą, kodėl 
komunistai laimėjo rinkimus. Aiš
kino, kad prieš rinkimus komunis
tinės jėgos trukdė reformas, kar
tu kaltindami prof. V. Landsber
gį bei kitus dešiniuosius už lėtą 
pažangą. Kai LDDP pradėjo savi
vališkai valdyti po rinkimų, padė
tis Lietuvoje labai pablogėjo, nes 
jie nesugebėjo ir dar vis nesuge
ba valdyti krašto. Gyvenimo lygis 
Lietuvoje šiuo laiku taip žemai 
nukritęs, ir žmonės tokie nepaten
kinti, kad nėra abejonės, jog Tė
vynės Sąjunga, t.y. dešiniosios 
jėgos rinkimus laimės. Kol senos 
struktūros valdysiančios Lietuvą, 
tol gyvenimo lygis bus žemas. Jis 
prašė lietuvius išeivijoje netap
ti pasyviais. Jie iš esmės tokie 
patys lietuviai kaip ir Lietuvoje. 
Kiekvienam reikia įsijungti į po
litinį gyvenimą. Išeivijos lietuviai 
galėtų padėti Lietuvai, remdami 
Tėvynės sąjungą ir balsuodmai 
rinkimuose. G. Vagnorius pabrė
žė, kad Tėvynės sąjunga yra di
džiausia dešiniųjų prieš melą 
kovojanti partija Lietuvoje. Jai 
priklauso daugybė aukšto išsila
vinimo žmonių, verslininkų, daug 
jaunimo ir kitų susipratusiųjų 
tautiečių. Turi beveik dešimt tūks
tančių narių ir sparčiai auga.

Po pranešimo G. Vagnorius 
trumpam susitiko su Tėvynės są
jungos Hamiltono grupės nariais: 
Regina Choromanskyte, Andrium 
Gedriu, Vytautu Kairiu, Antanu 
Laugaliu, Vida Stanevičiene ir 
Liucijum Ulbinu. A. Gedris

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 
skaučių-tų mėgstamos Kūčios 
įvyko 1993 m. gruodžio 5 d. Tą va
karą mūsų skautiška šeima smar
kiai padidėjo ne tik neaktyviais 
skautais, bet ir svečiais: tėve
liais, seneliais ir rėmėjais. Apie 
tradiciniais Kūčių valgiais pa
dengtą ir žvakutėmis apšviestą 
stalą sustojo dalyviai susimąs
tymo valandėlei. Skaitymai ir ei
lėraščiai išryškino to ypatingo 
vakaro prasmę, o žvakučių šviesa 
apgaubė visus, simbolizuodama 
užgimusio Išganytojo meilę, ap
jungiančią visus. Klebonui kun. 
Juvenaliui Liaubai, OFM, sukal
bėjus maldą ir pašventinus Kūčių 
stalą, pasidalinome plotkele, ne
užmiršdami šią žemišką kelionę

užbaigusių sesių ir brolių, išsi
skirsčiusių po platųjį pasaulį ir 
atsikūrusių Lietuvoje. Po vaka
rienės atvyko mažųjų sesių lau
kiamas Kalėdų senelis maišu do
vanėlių nešinąs, kurias, kalėdi
nių giesmių pasiklausęs ir paukš
tyčių pasirodymu pasigėrėjęs, 
išdalino. Nors tunto gretos pra
retėjo, tačiau jauki šeimyniška 
vakaro nuotaika nuo to nenuken
tėjo. Bet vis dėlto kai ko ten
ka atsisakyti. Nutarta Lietuvos 
nepriklausomybės ir jos atstaty
mo tunto sueiga neminėti, bet 
tų švenčių reikšmę prisiminti 
vienetų sueigose ir, kaip papras
tai, dalyvauti mūsų bendruome
nės renginyje. Primename, kad 
Kaziuko mugė įvyks, kaip buvo 
skelbta, kovo 24 d. Atrodo, kad 
susidarė vilkiukų kandidatų bū
relis, kuriam vadovauti sutiko 
sk. vytis Matas Stanevičius. Ti
kimės juos Kaziuko mugėje pama
tyti ir džiaugiamės, kad paukšty
tės turės su kuo lenktyniauti. D.G.

JUOZAS ASTAS paaukojo $1000 
Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje, mirusiųjų Ane
lės Kerutytės ir Onos Kulienės 
šviesiam atminimui pagerbti.

Siaučiant politiniam ir ekono
miniam chaosui krašte, benamiai 
vaikai yra užmiršti ne tik valdžios, 
bet ir visuomenės, ir niekas nesi
ima atsakomybės už jų globą bei 
auklėjimą. Konkreti pagalba “Vai
ko tėviškės namams” padės bent 
daliai tų vaikų išeiti į gyvenimą 
dorais žmonėmis.

Dosniam aukotojui nuoširdžiai 
dėkoja šio fondo globėja Kana
dos lietuvių katalikių moterų dr- 
jos centro valdyba.

PARAMA VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI. Vasario 16 gimnazijai rem
ti Hamiltone dvigubo būrelio va
dovas St. J. Dalius surinko iš na- 
rių-rėmėjų įnašus už 1993-94 
mokslo metus. Sumokėjo už visus 
metus $12: E. Lesevičienė, kun. 
J. Liauba, OFM; $15: dr. A. Gailius, 
B. Grajauskas, I. Jakimavičiūtė; 
$20: A. Lukas, K. Mikšys, T. Mu- 
reika, R. Rožanskas, P. Zabarau- 
skas; $25: A. Garkūnas, J. Jasi- 
mienė, P. Kanopa, Jonas Kažemė- 
kas, Juozas Kažemėkas, J. Kriš
tolaitis, J. Liaugminas, A. Liau- 
kus, G. Melnykas, B. Pakalniškis, 
A. Pilipavičius, A. Prunskus, R. 
Rimkevičienė, P. Sakalas, E. Sa- 
kavičienė, SLA 72 kuopa Hamilto
ne, A. Tėvelis, I. Varnas, F. Venc- 
kevičienė, P. Vizbaras, P. Žulys; 
$30: P. Baronaitis, J. Deveikis, 
V. Morkūnas, V. Stabingis, dr. B. 
Vidugiris; $50: J. Andrukaitis, 
J. Astas, St. Kačinskas, dr. V. Kve
daras, S. Rakštienė; $100: B. Gri
nius; $60: E. Lengnikas, E. Leng- 
nikienė; $125: E. Kronienė; $150: 
St. D.; $2.000: Leonas Klimaitis.

Vienkartine auka, neįstodami į 
būrelį, prisidėjo Juozas Šlekai
tis ir Petras Styra po $20, Juozas 
Bajoraitis — $25, Antanas Obcars- 
kis — $50, Pranė Dalienė — $100. 
Būrelio narių eiles praretino mir
tis, nusinešdama 4 ilgų metų pa

stovius rėmėjus, ir 2 rėmėjai pa
vargę pasitraukė iš narių. Tuo bū
du buvęs trigubas būrelis sumažė
jo iki dvigubo ir dabar jį sudaro 
47 nariai-rėmėjai.

Surinkti pinigai iš narių-rėmė- 
jų ir pavienių aukotojų, iš viso 
$3.804, sausio 4 d. įnešti į są
skaitą “Talkoje” ir sausio mėn. 
persiųsti Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. Nuo būrelio įstei
gimo per 30 metų surinkta ir iš
siųsta Vasario 16 gimnazijai — 
$39.057.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
būrelio nariams ir pavieniams 
aukotojams, kurie nepailsdami 
ilgus metus remia mūsų Vasario 
16 gimnaziją. Jos direktorius A. 
Šmitas prisiųstame prieš Kalė
das laiške irgi perduoda savo 
padėką visiems būrelio nariams 
rėmėjams, kurių įnašas buvo ir 
yra labai svarbus gimnazijos iš
laikyme.

Stasys J. Dalius, 
būrelio vadovas

Calgary, Alberta
MŪSŲ APYLINKĖ PRARADO dvi 
šeimas, kurios išvyko gyventi į ki
tas provincijas. Čia nuo 1947 m. gy
venę Boleslovas ir Jessie Jaugos 
(Yauga) 1993 m. rudenį persikėlė į 
Britų Kolumbijos Keloną. Boles
lovas Jauga gimė Akmenės rajone, 
Papilėje; Jessie, senosios ateivių 
kartos duktė, gimė Edmontone. Ši 
šeima yra padovanojusi Kanados 
lietuvių muziejui-archyvui Anapi
lyje nemažai įvairių rodinių. Turi 
du sūnus.

Kita šeima, Kaune gimę Loreta 
ir Danielius Kazanavičiai, taipgi 
1993 m. rudenį persikėlė gyventi į 
Nova Scotia. Turi dukrą ir sūnų.

KALGARIO LIETUVIŲ DRAU
GIJA, kurį laiką veikusi šalia Lie
tuvių bendruomenės, savo veiklą 
sustabdė 1993 m. rugpjūčio mėn. 
Likviduojant draugiją, buvo nu
tarta santaupas padalinti lygio
mis kiekvienam dr-jos nariui. Ke
turi nariai gautus pinigus paauko
jo “Tėviškės žiburiams”: Albinas 
Kaziūnas - $68.95, Kazys-Čarlis 
Vaitkūnas - $68.95, dail. Elytė Bal- 
kytė-Zubienė ir dr. Jonas Zubis - 
$187.90. E. Balkytė-Zubienė

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 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

JA Valstybės
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 

Bostone perrinktą valdybą su
darė: kapelionas Rafaelis Šaka
lys, OFM, pirm. Stasys Augonis, 
I vicepirm. Aleksandras Du
bauskas, II vicepirm. Ronaldas 
Baranauskas, sekr. Pranė Mile
rienė, ižd. Veronika Tumienė, 
moterų vadovė Milda Morkū
nienė, kultūrinių renginių va
dovė Ilona Baranauskaitė. Re
vizijos komisijon įsijungė Čes
lovas Kiliulis ir Birutė Šake- 
nienė.

Lietuvių fondas savo būstinę 
iš Čikagos 1993 m. lapkričio 1 d. 
perkėlė Pasaulio lietuvių cent- 
ran Lemonte. Į būstinės įkurtu
ves lietuvių visuomenė buvo pa
kviesta centro didžiojon salėn 
gruodžio 12 d. Įkurtuvių progra
mai vadovavo LF valdybos pirm. 
Stasys Baras, dalyvius supažin
dinęs su fondo laimėjimais tris
dešimt vienerių metų laikotar
pyje. Fondui buvo sutelktas 6,5 
milijonų dolerių kapitalas, o iš 
gautų palūkanų 4 milijonai do
lerių panaudoti lietuvybės iš
laikymui išeivijoje. Lietuvai
1992 m. buvo paskirtas milijo
nas dolerių. Iš tos sumos projek
tams Lietuvoje 1993 m. jau buvo 
beveik baigta išmokėti 150.000 
dolerių. 1993 m. mirė beveik 
šimtas narių, o naujų įstojo tik 
46. Tad vėl reikia telkti narius, 
kad būtų užtikrinta tolimesnė 
LF veikla. Veiklą aptarė ir sa
vo trejų metų kadenciją 1993 m. 
baigiantis LF tarybos pirm. Po
vilas Kilius. Jį dabar jau pakei
tė Marija Remienė. Pluoštą atsi
minimų pažėrė čikagiškio LF 
pirmūnas dr. Antanas Razma, 
kalbėjęs apie a.a. Stasį Barz- 
duką bei kitus fondo steigėjus. 
Įkurtuvėms skirtą popietę pa
dėkos žodžiu dalyviams užbaigė 
LF valdybos pirm. Stasys Ba
ras.

Britanija
Ne visi “Europos lietuvio” skai

tytojai yra patenkinti šio savait
raščio Vilniun perkelta leidyba. 
Tai liudija kritiškas Notting- 
hame gyvenančio Juozo Kuliuko 
pasisakymas, paskelbtas “EL”
1993 m. 50 nr. Pasak jo, kol “EL” 
savaitraštis buvo spausdinamas 
Londone, visi jo laukdavo kiekj 
vieną savaitgalį, rūpindavosi, 
kai jis kartais pavėluodavo. Da
bar jau nesirūpina, nes vėluo
jama visada. J. Kuliukui nepa
tinka, kad savaitraštin “vis dar 
pridedama visokio šlamšto, vi
sokių žodžių, kurie žemina mū
sų gražią lietuvių kalbą”. Juo
zas Kuliukas rašo: “Neseniai p. 
S. Kasparas klausė ‘Ar jau lai
dosime ‘Europos lietuvį’? (Nr. 
41). Tikrai būtų labai liūdna 
be ‘Europos lietuvio’, nutrūktų 
ryšiai tarp DBL S-gos ir DB lie
tuvių bendruomenės. Autorius 
pasiūlė prenumeratos mokestį 
pakelti iki 40-45 svarų metams, 
tas reiškia dvigubą kainą. Ten
ka girdėti, kad daug kas ‘Euro
pos lietuvį’ prenumeruoja susi
dėję keli, kiti galvoja ‘EL’ pa
keisti Lietuvoje leidžiamais 
laikraščiais. Išeitų, kad skai
tytojų skaičius mažėja, o ne dau
gėja. Nors paskutiniu laiku ‘Eu
ropos lietuvis’ kiek įdomesnis 
pasidarė, gal jau nebedaug be
liko mūsų direktorių arba buvu
sių, kurie dar neaprašė savait-

raštyje savo praleisto ilgo lai
ko pas gimines Lietuvoje. Atro
do, kad mūsų direktoriai pada
rė didoką klaidą, kad pradėjo 
‘Europos lietuvį’ leisti Vil
niuje. Sakė, nori padėti Lietu
vai, savaitraštis ten atsistos 
ant savo kojų, nebereikės para
mos iš L. N. Bendrovės. Bet kaip 
pasirodė, dabartiniu laiku pa
rama gal dar daugiau reikalin
ga . ..” Tokias mintis savo pa
sisakyme dėsto J. Kuliukas.

Filatelistų draugija “Vilnius” 
1993 m. lapkričio 20 d. vėl atgai
vino savo veiklą Mančesterio 
lietuvių klube sušauktame su
sirinkime. Jam vadovavo drau
gijos reikalų vedėjas H. Vai
neikis. Susirinkusiems nariams 
jis, S. Lauruvėnas ir buvusi 
pirm. R. Popikienė parodė sa
vo papildytus pašto ženklų rin
kinius. Juose dabar vyravo ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos naujausieji pašto ženk
lai, pirmos dienos vokai bei vo
kai su specialiais antspaudais.

Vokietija
Frankfurte prie Maino studi

juojantis jaunimas iš Lietuvos 
1993 m. gruodžio 11 d. įsteigė 
Lietuvos studentų ir jaunimo 
draugiją. Steigiamajame posė
dyje dalyvavo 9 studentai ir 15 
merginų, šiame mieste bei jo 
apylinkėse dirbančių vaikų auk
lėmis vokiečių šeimose. Iš tik
rųjų jaunimo iš Lietuvos čia yra 
daugiau. Draugijos gretas tiki
masi padidinti platesnio masto 
Lietuvos jaunimo suvažiavimu 
iš visos Vokietijos. Draugijos 
valdybon išrinkti trys studen
tai — ekonomistė Lina Paperic- 
kaitė, biologas Tomas Sūdavi- 
čius ir teisininkas Egidijus Ši
leikis. Jie užmegs ryšius su Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
junga.

Lenkija
Vikaru Punsko parapijoje 

buvo paskirtas iš Lietuvos at
vykęs jaunas kun. Virginijus 
Veprauskas. Šios parapijos kle
bonas yra lenkų kilmės kan. J. 
Macekas, kalbantis ir lietuviš
kai. Vikaras kun. V. Veprauskas 
yra kaunietis, gimęs 1961 m., 
mokęsis Kaune. Jis Kauno kuni
gų seminarijon įstojo atlikęs 
karinę prievolę sovietų Raudo
nojoje armijoje. Kunigu buvo 
įšventintas po penkerių metų 
studijų. Vikaru dirbo Šiauliuo
se, Joniškyje, Surviliškyje, Kau
ne ir Pašvitinyje. Punske ir 
Seinuose lankėsi dar būdamas 
klieriku, buvo užmezgęs ryšius 
su ankstesniuoju Punsko para
pijos klebonu prel. I. Dzermei- 
ka. Vikarą kun. V. Veprauską 
darbui su Punsko lietuviais iš
leido kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Lenkijoje vis dar 
laikomasi senojo konkordato 
su Vatikanu. Kitataučiams ne
leidžiama eiti klebono ir vys
kupo pareigų.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y A »LIETUVIŲ KREDITO 

JL 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 ....................3.25%
1 m. term, indėlius ..................4.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............. 3.50%
3 m. term.indėlius ...................4.50%
5 m. term, indėlius ..................5.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....... 2.50%
RRSP ir RRIF 1 m..................... 4.00%
RRSP ir RRIF Ind. 3 m............. 4.50%
RRSP ir RRIF Ind. 5 m............. 5.25%

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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas’’ /A 
atstovas) Tįįr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury Ontario

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $4.00 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsą 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus

Pristatėm JAV dolerius į rankas ....................................4% plius pristatymas
Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik.............................. 3% plius pristatymas

* Siunčiant palikimus arba didesnes sumas yra nuolaida. Taip pat galime 
nuvežti į Lietuvą ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą

* Jums važiuojant į Lietuvą ilgesniam laikui galime Jums persiųsti 
pensijos pinigus.

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
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Kanados lietuvių jaunimo pasisakymai Stipriai parem tos mokyklos ir spauda
Kanados lietuvių jaunimo są

jungos valdyba norėtų plačiau 
supažindinti su Kanados lietu
vių jaunimo atstovais, kurie 
dalyvaus VIII-me Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese.

Norėtume priminti, kad iš 
dvidešimties atstovų šį sykį 
pareiškė norą dalyvauti tik 
šešiolika mūsų jaunimo. Todėl 
KLJS valdyba nevykdė atstovų 
rinkimų. Tačiau valdyba tikisi, 
kad Kanados atstovų grupė bus 
tarpusavyje susipratusi ir 
brandi, deramai pasiruošusi 
dalyvauti VIII-me Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese.

Pateikiami trijų KLJS atsto
vų pasisakymai.
Mano gimtinė - Kanada, mano 

tėvynė - Lietuva
Mano seneliai ir tėveliai 

įdiegė meilę ne tik mano gim
tinei, bet ir jų gimtinei. Įsto
dama į darželį, nemokėjau ang
liškai kalbėti. Man augant, ap
linka buvo lietuviška. Namuo
se galima rasti lietuviškas vė
liavas, Rūpintojėlius, lietuvių 
menininkų paveikslus, lietu
viškas knygas, lietuvių kalba 
Šv. Raštą. O lankant lietuvių 
šventovę, lietuviškas kapines, 
lietuvių darželį ir mokyklą, 
dramos teatro repeticijas, lie
tuvius draugus, gimines; skam
bėjo vis lietuvių kalba.

Tėveliai ragiho mane stoti į 
skautų, ateitininkų organiza
cijas, priklausyti chorui, šok
ti tautinius šokius, lankyti pia
nino pamokas, dalyvauti spor
te. Mielai dalyvaudavau orga
nizacijų susirinkimuose, pa
mokose, pobūviuose, iškylose.

Gimnazijoje buvo laikas pa
čiai apsispręsti, kaip pralei
siu savo laisvalaikį. Nuspren
džiau, žinoma, tęsti tas užduo
tis ir vadovauti lietuvių orga
nizacijose. Lietuviškoje veik
loje, suėjimuose bei pobūviuo
se suradau ir daugiau lietu
vių draugų.

Tikiuosi tinkamai atstovau
ti Kanados lietuvių jaunimui 
PLJ kongrese šią vasarą.

Ona Stanevičiūtė 
Man rūpi lietuvybės išlaikymas

Esu dvidešimt metų ir gyve
nu Toronte. Gimiau ir užaugau 
lietuviškoje- šeimoje. Todėl 
kalbu lietuviškai ir stengiuo
si savo kalbą išlaikyti, kad lik
tų turtas mano būsimai šeimai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

NORDLAND EXPRESS

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).

D ADA D Perke,kite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
11 čekiu ar pinigine perlaida

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

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, 830 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
dienį skambinti 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 S7.50 
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.

Nuo jaunystės dienų mano tė
veliai ir seneliai skatino ma
ne, kad aš būčiau aktyvi lie
tuviškoje veikloje, o svarbiau
sia, kad nepamirščiau savo kal
bos ir lietuviškų papročių.

Būdama ketvertų metų, pradė
jau lankyti Toronto Maironio 
mokyklos darželį ir baigiau 
dešimtą skyrių 1989 m. Po to 
lankiau aukštesniuosius litua
nistinius kursus ir baigiau su 
trylikto skyriaus pažymėjimu.

Vienerius metus 1991 m. bu
vau mokytojos padėjėja nekal
bančių lietuviškai suaugusių
jų klasėje. Taip pat buvau mo
kytojos padėjėja Toronto Mai
ronio mokyklos vyr. darželyje. 
Šiuo metu esu trečio skyriaus 
mokytoja šioje mokykloje. Tai 
skatina mane toliau mokytis ir 
siekti profesijos, kuri mane 
susietų su švietimu.

Nuo 1981 m. aš priklausiau 
Toronto lietuvių jaunimo an

sambliui “Gintaras”, kuriame 
šokau dešimt metų (1981-91) ir 
dainavau bei kankliavau trejus 
metus (1991-93). Per tuos me
tus turėjau progos išmokti liau
dies šokių bei dainų ir daly
vauti keliuose tautinių šokių 
bei dainų šventėse. Priklau
sau Toronto “Šatrijos” skaučių 
tuntui, nuo 1981 m. esu vyr. 
skautė. Būdama skaute, išmo
kau įgyvendinti meilę “Die
vui, tėvynei ir artimui”. Tai 
prasmingi žodžiai, kurie mane 
lydi gyvenime.

Nuo pat mažų dienų pradė
jau dalyvauti lietuviškose sto
vyklose: “Neringoje”, “Romu
voje”. Buvau vadove “Kretin
gos” stovykloje 1991 ir 1992 m. 
Man buvo svarbu prisidėti prie 
Kanados lietuvių jaunimo są
jungos veiklos. Nuo 1991 m. 
esu KLJS socialinės komisijos 
pirmininke. Patyriau, kad yra 
būdai ir galimybė lietuviškam 
jaunimui jungtis visame pa
saulyje. Todėl aš esu pasiry
žusi dalyvauti Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese. Kongre
sas prasidės Lietuvoje, kurios 
aš dar nemačiau. Laukiu ne 
tik ją pamatyti, bet ir susipa
žinti su Lietuvoje gyvenančiu 
jaunimu bei susitikti su kitų 
kraštų lietuvių jaunimo atsto
vais. Man rūpi mūsų lietuviš
kos išeivijos išlaikymas bei 
tęstinumas, prie kurio gali pri
sidėti mūsų Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga.

Audra Paulionytė
Kodėl aš noriu būti 

KLJS atstovu
Mano svajonė yra, kaip Kana

dos lietuvio, dalyvauti atsto
vu Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese. Aš didžiuojuosi gi
męs Kanadoje, taip pat di
džiuojuosi gimęs lietuviško
je šeimoje. Šeima stengėsi iš
laikyti mano lietuviškumą. Jį 
išlaikiau, būdamas įvairiose 
lietuviškose jaunimo organi
zacijose. Iki šiol tos organi
zacijos buvo stiprios. Deja, 
jaučiu dabar, kad jaunimas ša
linasi iš tų organizacijų ir to
linasi nuo lietuviškumo. PLJS 
kongrese noriu iškelti tą pro
blemą ir diskutuoti su pasau
lio jaunimu, kaip lietuvišku
mą atgaivinti. Grįžęs pasiry
šiu įvykdyti nutarimus.

Matas Stanevičius

1993-94 m. gruodžio-sausio mėn. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažia
vimo dalyviai ( Brazilijos, Urugvajaus, Venezuelos atstovai) Lituanikos 
sodyboje, 70 km nuo Sao Paulo

Dėkojame Vasario 16 gimanzijai
MIELAS DIREKTORIAU p. ŠMITAI, 
MIELI VASARIO 16-osios GIMNAZIJOS 
MOKYTOJAI, GLOBĖJAI, 
GERADARIAI,

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimo atstovai ir dalyviai no
ri išreikšti savo padėką visiems lie- 
tuvių kalbos mokytojams ir auklėto
jams bei visiems, kurie savo auko
mis sudarė galimybę, kad Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimas išmok
tų Kudirkos ir Maironio kalbą.

Prieš 6 metus buvo neįtikėtina, 
kad Pietų Amerikos jaunimo atsto
vai ir dalyviai susikalbėtų lietuviš
kai. Dabar su pasididžiavimu gali
me sakyti, kad visas šis suvažiavi
mas Brazilijoje vyko sklandžia lie
tuvių kalba. Pasėta sėkla jau pra
deda augti.

Todėl iš širdies norime Jums tar
ti Ačiū! Ačiū už kantrybę ir pasiti
kėjimą. Ačiū už gautus ginklus kovo
ti už tėvų ir senelių paveldėtą tur
tą. Ačiū, kad padėjote mūsų akims 
atsiverti į platesnį pasaulį.

Netiksli informacija
Žurnalo “Laiškai lietu

viams” 1993 m. gruodžio nume
ryje buvo paskelbta: “Kana
dos lietuviai per savo lietu
viškas parapijas, tarpininkau
jant Kanados lietuvių cent
rui, jau keletą metų remia Lie
tuvos katalikų bažnyčias ir 
katalikiškas institucijas. Jie 
jau paskyrė šiems reikalams 
40,000 kanadiškų dolerių”. Tai 
labai netiksli, klaidinanti in
formacija, nes jie Tikinčiąją 
Lietuvą remia per parapijas 
jau daugiau kaip 20 metų.

Kanados lietuvių katalikų 
parapijų kunigų, parapijie
čių ir organizacijų atstovų 
suvažiavime 1969 m. buvo 
įsteigtas Kanados lietuvių ka
talikų centras, jungiantis vi
sas lietuviškąsias parapijas 
bei organizacijas Kanadoje, 
koordinuojantis visą katali
kiškąją veiklą bei Tikinčiosios 
Lietuvos šalpą. Per tuos ilgus 
metus Kanados lietuviai auko
davo po $15,000-$40,000 kas me
tai. Per 20 metų jie suaukojo 
ir atidavė Tikinčiosios Lietu
vos reikalams apie $600,000. 
Tiesa, anksčiau tie pinigai bū
davo siunčiami per Niujorke 
esančią JAV Lietuvos religinę 
šalpą, nes Kanados lietuviai 
tiesioginių ryšių su Lietuva ne

Geriausias mokytojas nėra tas, ku
ris reikalauja, kad jį pasiektum, o 
tas, kuris siekia su mokiniu kartu 
augti, vienas iš kito pasimokydami.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
1994 metų darbams!

1993 m. gruodžio - 1994 m. sausio 
mėn. vykusio Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimo atstovai 
ir dalyviai, lankę Vasario 16-tos 
gimnaziją:
Silvio Dulinskis (1992-93)
Analia Gaidimauskaitė (1986-87) 
Elina Gaidimauskaitė (1989-90) 
Luciana Gaidimauskaitė (1990-91) 
Roberto Ibarra (1987-89)
Luis Indriūnas (1992-93)
Roberto Karsokas (1992-93)
Darius Mažeika (1976-77)
Roxsana Platukytė (1992-93)
Adriana Ramašauskaitė (1992-93) 
Carolina Ramašauskaitė (1992-93) 
Luis Rosales-Statkus (1978-79)
Darius Sužiedėlis (1992-93)
Ana Paula Tatarūnaitė (1989-90)
Sao Paulo, Brazilija 

turėjo. Tačiau pastaruoju me
tu, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, tokie ryšiai atsirado, 
ir JAV Lietuvos religinės šal
pos tarpininkavimo neberei
kia.

Per paskutiniuosius dvejus 
metus vien tik Adomo Jakšto 
spaustuvei Lietuvoje nusiųsta 
per $85,500, o, vysk. P. Balta
kiui prašant, $20,000 ir vėl bu
vo pervesta JAV lietuvių religi
nei šalpai Lietuvos reikalams.

Čia minimos religinei Lie
tuvos šalpai aukos, gautos tik
tai per Kanados lietuvių kata
likų centrą. Daugelis tautie
čių Kanadoje savo aukas mi
nėtam tikslui yra pasiuntę ki
tais keliais.

Pažymėtina, kad Kanados lie
tuvių katalikų parapijose nuo 
1972 m. kasmet rengiama Tikin
čiosios Lietuvos diena pirmąjį 
kovo mėnesio sekmadienį. Tą 
dieną laikomos atitinkamos pa
maldos, daromos specialios 
rinkliavos religinei Lietuvos 
šalpai. Ta proga Kanados lietu
vių katalikų centras specialiu 
raštu kreipiasi į Kanados vysku
pus, informuodamas apie esa
mą religinę būklę Lietuvoje 
ir prašo ypač moralinės pa
ramos maldomis ir kitokiu bū
du. Daugelyje Kanados para-
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Tel:

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

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

“Talka” Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvas užbaigė lapkri
čio mėnesį, pasiekdamas balansą 
$38,021,571. Šiuo metu “Talkos” 
sąskaitose yra narių šėrų $89,640, 
čekių sąskaitose $2,992,447, tau
pomose sąskaitose $4,683,425, ter
minuotų indėlių 90 dienų, 1 m., 
3 m. ir 5 m. sąskaitose $17,823,942, 
taupomose sąskaitose su kasdien 
prirašomu nuošimčiu $398,706, re
gistruotų pensijų taupymo pla
nas (RRSP) - $6,764,265, regist
ruotų pensijų pajamų sąskaita 
(RRIF) - $2,041, 728. Gautas šiais 
metais pelnas $295,931.

Nariams išskolinta asmeninių 
paskolų $1,325,417 ir nekilnojamo 
turto paskolų $26,340,968. Laisvų 
pinigų, kurie trumpam laikotar
piui investuoti bankuose ir koope
ratyvų centre Toronte yra $9,342, 
406. Šiuo metu visur labai nukrito 
nuošimčiai už padėtus pinigus ir 
taipgi už išskolintas paskolas, tad 
tuo pačiu labai sumažėjo ir gau
namos pajamos. Tačiau “Talkos” 
kooperatyvas ekonomiškai gerai 
verčiasi, turėdamas tvirtą pag
rindą - sukauptą atsargos kapita
lą, kuris su nepadalintu pelnu 
dabar pasiekė gražią sumą $2,564, 
487, kas sudaro 6,7% viso turimo 
kapitalo. Valdžios yra nustaty
tas nemažesnis kaip 5% atsargos 
kapitalas, kurį turi pasiekti vi
sos Ontario kredito unijos. Taigi 
“Talka” jau viršija nustatytą pri
valomą normą.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per lapkričio mėn. 
$265,547 ir per spalio mėn. $459, 
415. Paskolų pareikalavimas yra 
gerokai sumažėjęs, ypač mažai 
juda nekilnojamo turto paskolos, 
nes labai sunkiai parduodami ir 
perkami namai. Nors dabar nekil
nojamo turto paskolų nuošimčiai 
yra palankūs pirkėjams ir yra že
miausi 30 metų laikotarpyje, ta
čiau ir tai mažai sugundo naujus 
pirkėjus.

“Talka” šiuo metu turi 1992 na
rius ir 512 skolininkų. Su kai ku
riais savo nariais valdyba turi 
problemų, nes, kai kurie įnešę 
labai mažas sumas, per ištisus 
metus ar net kelerius metus vi
sai nedaro jokių operacijų. Įdėti 
keli doleriai į sąskaitą neša nuos
tolį ne tik nariui, o taipgi ir “Tal
kai”, už kuriuos reikia sąskaityba 
vesti ir mokesčius mokėti. Todėl 
atsižvelgiant į tai, valdyba apgai
lestaudama turėjo 71 nario sąskai- 

pijų, vyskupams skatinant, 
buvo meldžiamasi už Lietuvą. 
Be to, ne vienas kanadiečių 
vyskupas yra prisidėjęs ir lė
šomis prie Lietuvos religinės 
šalpos. Ši iniciatyva yra tęsia
ma ir dabar. Jai ypač yra pa
lankus Ontario Londono vys
kupas Sherlock, ne kartą savo 
lėšomis parėmęs religinę Lie
tuvos šalpą. Inf.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

tas uždaryti ir narius iš sąrašų 
išbraukti. Kviečiame visus būti 
aktyvesniais ir našiau dalyvauti 
“Talkos” veikloje papildant įna
šus ar darant kitas operacijas.

Negailestingai narių eiles reti
na ir mirtis. Šiais metais mirė šie 
nariai: Michael Tukleris, Julija 
Čegienė, prel. Juozas Tadaraus- 
kas, Eudokia Vaitkus, Julija Ja- 
kienė, Pranas Rakauskas, Anta
nas Mingėla, Antanas Verbickas, 
Gustav Weichelt, Irene Kuhn, 
George Palmer, Vytautas Kekys, 
Marija Garkūnienė, Antanas Pet
raška, Jonas Kšivickis, Albertas 
Gudelis, Vladas Panavas, Albina 
Pašilienė, Joseph Cygas, Vikto
ras Mikuckas, Nellie Tomkevi- 
čius, Patricia Kuzoff, Petras Gied
raitis, Juozas Grigalius, Anelė 
Kerutytė, Petras Bobinas, Edvar
das Galinis, Antanas Sarpalius, 
Vladas Kybartas. Mirtis pasišau
kė 29 narius.

“Talkos” valdyba savo posėdyje 
gruodžio 14 d. nutarė padidinti 
narių šėrų normą nuo 9 šėrų iki 
10 šėrų. Vieno šėro vertė yra pen
ki doleriai. Visiems nariams gruo
džio mėn. bus prirašoma po $5, 
pakeliant bendrą šėrų normą iki 
$50. Šis šėrų padidinimas nariams 
nieko nekainuos, nes ta suma bus 
pridėta iš gauto šiais metais pel
no. Tai reiškia, kad naujai įsto- 
jantieji į “Talkos” narius turės 
įmokėti 50 dol. šėrų vertę.

Valdyba, norėdama prisidėti 
prie besimokančio jaunimo uni
versitetuose, ir šiais metais nu
tarė paskirti trims studentams sti
pendijas po $1,000, - iš viso $3,000. 
Stipendijai gauti galioja tos pa
čios sąlygos kaip ir ankstesniais 
metais: tėvai turi būti “Talkos” 
nariai, patys studentai gerai mo
kytis ir dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Prašymus reikia paduo
ti “Talkos” valdybai iki 1994 m. 
vasario 15 d., o stipendijos čekiai 
bus įteikti per metinį narių susi
rinkimą 1994 m. vasario 26 d.

Tame pačiame posėdyje valdy
ba svarstė ir paskyrė stambias 
sumas lietuvių mokykloms, spau
dai ir organizacijoms ypač atsi
žvelgiant į savo jaunimą: Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje $5,000, 
Vysk. M. Valančiaus lituanisti
nei mokyklai Hamiltone ir KLB 
krašto valdybai po $4,000, studen
tų stipendijoms $3,000, sporto 
klubui “Kovas” Hamiltone $2,500,

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)1; ■ u

naujinimas valdžios parūpin
tomis pigesnėmis paskolomis. 
Jauniems kanadiečiams susi
rasti darbą padės specialiai 
įsteigtas Jaunimo paslaugų 
korpusas. Ministerių kabine
to nariai susilauks etinių pa
tarėjų. Bus pertvarkytos Ka
nados parlamentarų pensijos. 
Iš parlamento išėję jo nariai, 
nesulaukę pensininko amžiaus, 
negalės naudotis pensija ir 
gauti algą už susirastą valdžios 
darbą.

Daugelio kitų svarbių paža
dų įvykdymas yra atidėtas atei
čiai. Taip pasielgta su prekių 
ir paslaugų mokesčio GST pa
naikinimu. Dėl šio ilgai kri
tikuoto mokesčio dabar tik 
prasitariama, kad jis bus pa
keistas kitu. Socialinio saugu
mo programos bus peržiūrėtos 
ir pertvakytos per sekančius 
dvejus metus. Sveikatos drau
dęs reikalus aptars ministe- 
rio pirm. J. Chretieno vado
vaujamas forumu pavadintas 

Kanados lietuvių muziejui-archy- 
vui $1,500, savaitraščiui “Tėviš
kės žiburiai”, laikraščiui “Nepri
klausoma Lietuva”, žurnalui “Pa
saulio lietuvis” ir Vytauto Didžio
jo universitetui Kaune po $1,000, 
Hamiltono lietuviams skautams, 
Hamiltono ateitininkams ir tau
tinių šokių grupei “Gyvataras” po 
$750, Kanados lietuvių fondui, 
dienraščiui “Draugas” ir radijo 
programai “Gintariniai aidai” 
po $500, Mažosios Lietuvos fon
dui ir žurnalui “Lituanus" po $250, 
rezervas duotinoms aukoms $2,000. 
Iš viso paskirta $30,850.

Prieš tai metų eigoje valdyba 
buvo paskyrusi ir išmokėjusi $4, 
950, iš kurių teko dvi papildomos 
stipendijos studentams $1,000, 
KLB Krašto valdybai $1,000, Lie
tuvos prezidento rinkimams pa
remti, dramos teatrui “Aukuras”, 
Pasaulio lietuvių šaudymo spor
to varžyboms ir Vidai, ir Onai Sta
nevičiams kelionei į Lietuvą po 
$500, Sporto klubui “Tauras” Lon
done ir prof. V. Landsbergio ke
lionei paremti po $250, žurnalui 
“Skautų aidas” $200 ir kelios ma
žesnės aukos sudarė $350. Tad 
iš viso per 1993 m. “Talkos” koope
ratyvas paskyrė ir išmokėjo $35,800.

“Talkos”valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1994 m. 
vasario 26, šeštadienį, 4 v.p.p. Jau
nimo centro salėje, 48 Dundurn St. 
N., Hamilton. Tai bus jau 39-tas 
“Talkos” narių metinis susirinki
mas, kuriame bus pateikta metinė 
apyskaita, balansas bei renkama 
valdyba ir komitetai. Visiems na
riams bus išsiuntinėti kvietimai.

Jau išspausdintas “Talkos” sie
ninis lietuviškas kalendorius. 
Nariai prašomi atsiimti “Talkos” 
raštinėje darbo valandomis. Paš
tu kalendorius nebus siuntinė
jamas.

Taipgi pranešame, kad “Talkos” 
valdyba įvedė naują nariams pa
tarnavimą - kredito kortelę “Cre
dit Union Master Card”. Dėl jos 
įvedimo buvo pravesta raštinėje 
registracija, kur susidarė per 
100 narių, norinčių gauti šią kor
telę. Valdyba, atlikusi visus for
malumus ir sumokėjusi registra
cijos mokestį, įvedė šį patarna
vimą. Prašome visus narius, no
rinčius gauti šią kortelę, kreip
tis į “Talkos” raštinę, užpildyti 
pareiškimą kortelės gavimui.

Stasys Dalius

viešas rinktinių kanadiečių 
sambūris. Nutylėtas buvo ir 
pažadas dabartinį 46 bilijo
nų deficitą, paveldėtą iš kon
servatorių, sumažinti pusiau 
trejų metų laikotarpyje. Dau
giau informacijos tikimasi 
susilaukti pirmajame finansų 
ministerio P. Martino Kanados 
biudžete, kurį norima paruoš
ti ir paskelbti vasario 15 d.

Opozicinių partijų vadai mi
nisterio pirm. . J. Chretieno 
planus ir jų gaires informaci
nėje sosto kalboje sutiko kri
tiškai. Reformų partijos vadas 
P. Manningas yra nusivylęs ne
pakankamu vyriausybės dė
mesiu kovai su deficitais ir jų 
atneštu Kanados vyriausybių 
įsiskolinimu, sparčiai artėjan
čiu prie pusės trilijono. Tai 
reiškia, kad toji skola jau yra 
pasiekusi beveik 500 bilijonų 
dolerių. P. Manningui vyriau
sybės paskelbti planai prime
na ekskursiją į nepažįstamą 
šalį, kai vadovas kalba apie 
jos laimėjimus, užmiršdamas 
tą šalį ištikusią skaudžią ne-
laimę.

Separatistinio Kvebeko bloko 
vadui L. Bouchardui nepati
ko sosto kalboj visiškai nuty
lėti Kvebeko reikalai ir nepri
klausomybės siekiai. Pasak jo, 
medaus mėnuo baigiasi. Atėjo 
laikas pradėti kovą už Kvebe
ko teises. Savo pažadą L. Bou- 
chardas tesėjo sekančią dieną 
prasidėjusiose ministerio 
pirm. J. Chretienio paruoštos 
sosto kalbos diskusijose. Jis 
pabrėžė, kad Kvebekas nėra 
Kanada. Esą kanadiečiai ir 
kvebekiečiai turi bendrų rei
kalų, abi grupės myli savo kraš
tą, bet tai nėra tas pats kraš
tas. Kanadą ir Kvebeką suda
ro dvi skirtingos tautos. Kve
bekas ir Kanada keliauja ant 
lygiagrečių bėgių. Tačiau šios 
abi šalys nesidomėjo ir dabar 
nesidomi viena kitos istorija 
bei kultūra.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas pradžioje ignoravo L. Bou- 
chardą. Tačiau neiškentė ne
priminęs, kad Kanadoje gyve
na milijonas kvebekiečių. L. 
Bouchardas, karštais ploji
mais sutiktas Kvebeko bloko 
parlamentarų, atmetė pasiū
lytą vienybės mintį. Jis ska
tino pralaužti “klaidingąjį fe
deracijos ratą”, išspręsti Ka
nados ir Kvebeko ekonominę 
bei politinę krizę. V. Kst.
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Keliauninko žvilgsniu

Negyvoji jūra, kur žmogus neskęsta
Kun. KAZIMIERAS AMBRASAS

Tuomet jis nuvedė mane 
vėl prie įėjimo į šventyklą. 
Žiūriu, vanduo teka iš po šven
tyklos slenksčio rytą link, nes 
šventyklos priekis buvo į rytą 
pusę. Vanduo tekėjo žemyn iš 
pietinio šventyklos šono galo, 
į pietus nuo aukuro. Jis išve
dė mane pro šiaurinius vartus 
ir vedė aplinkui lauko puse 
prie išorinių vartų, pro ku
riuos einama į rytus. Žiūriu, 
vanduo liejasi pietiniame šo
ne (Ez 47,1-2).

. .. Karščiu alsuojančios dy
kumos kalnagūbrių keteromis 
išvagotą paviršių, lyg kardas 
raukšlėtą veidą, perrėžia juo
da ir slogi asfalto juosta. Ša
lia jos — kur ne kur iš balto 
cemento, iš pilkšvo akmens 
nukalti paminklai arba tiesiog 
ant dviejų metalinių strypų 
neretai matyt tokie užrašai: 
“Sea level”, “Niveau de la 
mer”.

Iš pirmo žvilgsnio keistai 
atrodo: kalnagūbrių pašonė, 
autostrados linija ir staiga
— “Jūros lygis”. Iš tikrųjų vi
sas šis kiek akys mato plotas, 
netgi visa Negyvoji jūra plyti 
žemiau. Tie šalikelės ženklai 
rodo tikrąjį Viduržemio jūros 
lygį, nes visa Negyvoji jūra
— retas mūsų planetos reiški
nys.

Žiloje senovėje šis ežeras 
buvo vadinamas Asfaltide. 
Bahr Lut, arabiškai, Mare di 
Lot (Loto jūra) arba Mar Morto 
itališkai. Ji atsidūrusi pačio
je žemiausioje — 398 metrų
— nuo jūros paviršiaus vieto
je. Įsmukusi. Tikrasis besi
formuojančios žemės plutos 
akibrokštas, pribėgęs vandens 
ir virtęs tokiu ežeru, kad net 
vadinamas jūra.

Dykumos ežeras
Vidur dykumos toks ežeras 

turėtų būti tiesiog palaima. 
Mat be perstojo ir negailes
tingai saulės kepinami šie 
smėlingieji ir kalnuoti plotai 
bemaž visada stokoja vandens. 
Deja, šis nemažas (apie 85 km 
ilgio, 16 km pločio ir apie 1.020 
kv. km ploto) vandens telki
nys — tikrai keistas daugeliu 
požiūrių. Jis ne tik giliausia 
žemės paviršiaus vieta — mat 
dugnas siekia apie 800 m že
miau Viduržemio jūros pavir
šiaus. Vandens jis po lietų gau
na net iš kelių vasarą išdžiūs-

tančių sausvagių, bet daugiau
sia jį maitina Jordano upė, 
įtekanti į jį šiaurėje ir niekur 
jokios ištakos neturi.

Jei paragauji šio ežero 
vandens, — jis sūrus ir toks 
kartus, kad, net greit išspjo
vus, burnoje dar ilgai lieka 
nemalonus kvapas ir skonis. 
Šio vandens sūrumas išties 
didelis, net šešiskart dides
nis nei vandenyne (čia van
dens sūrumas apie 6-7%), — 
turi apie 27% druskų, o van
dens lyginamasis svoris — 
1,119. Tad net atsigulus ant 
vandens, atrodo lyg ant kokios 
minkštos pagalvės: žmogaus 
kūnas (jo lyginamasis svoris 
tiktai 1,010) neskęsta.

Nors dugnas gerai matyti, 
— vanduo gana skaidrus, bet 
jokios gyvybės: neišgirsi čia 
nei paukščio čiulbančio, ne
pamatysi nei žuvies plaukio
jančios, nei aplinkui žaliuo
jančių krūmo, nei žolės.

Štai kodėl šis ežeras vadi
namas tokiu vardu — Negyvoji 
jūra. Jos vandenyje ir dugne 
apstu gipso, potašo ir kitų mi
neralinių druskų, kurios gali 
būti panaudotos chemijos pra
monei. Ežeras ir jo apylinkės 
ne kartą tyrinėtos daugelio 
įvairių sričių mokslininkų: 
jūrininkų, archeologų ir kt. 
Energetikai čia kadaise bu
vo sumanę atvesti kanalą iš 
vandenyno ir šitaip panaudoti 
vandens kritimo galią pramo
nei, bet lig šios dienos tas pla
nas, — kaip gerai! — kad dar 
neįgyvendintas .. .

Išnykę miestai
Šiaurinis krantas gan aukš

tas — apie 1000 m viršum ežero 
lygio. Prie pietinio kranto, kur 
kas žemesnio, kadaise už bai
sius nusikaltimus buvo išnykę 
nuo dangaus siųstos ugnies So
domos ir Gomoros miestai. Kai 
kurie rašytojai tvirtina, jog 
čia buvę sudeginti ne du mi
nėti, bet net daugiau miestų: 
Sochara (Segoras), Amonas 
(Adamas) ir Sebionas (Sabo- 
imas).

Apie šį ežerą yra rašę dau
gelis autorių, tarp jų savo ke
lionių knygoje Mikalojus Kris
tupas Radvila Našlaitėlis, Juo
zapas Flavijus knygoje apie 
žydų karą (5 kn., 3 sk.), kur mi
nima, jog šio ežero vanduo tris
kart per dieną keičiąs spalvą: 
rytą jis esti juosvas, vidudie
nį, kai dideli karščiai, — mėly-
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nas, o prieš saulėlydį, kai kait
ra šiek tiek sumažėja, — rus
vas. Daugelis europiečių 
krikščionių dažnai klausinė
ja ir net ieško druska pavirtu
sios Loto žmonos statulos, kuri 
ir daužoma, kaip daugelio tvir
tinta, niekados nemažėja ...

Niūrus vaizdas
Keliauninkai šio ežero re

ginį paprastai piešia gana niū
riai ir nepatraukliai. Gal jis 
iš tikrųjų kai kam gali atrody
ti baisus dėl aplinkui stūkstan- 
čių gan stačių kalnų, niūrokų, 
kurčių uolų, dėl to spalvas kai
taliojančio, kartaus ir kažko
kio atgrasiai riebaus vandens. 
Tačiau, kai vingiuojančiu pro 
kalnagūbrių papėdes keliu at
važiuoji prie jo patogiu auto
busu, šviečiant ryškiai paryčio 
saulei, jis gan maloniai ir iš
ties mįslingai raibuliuoja sa
vo keistu matiniu atšvaitu, 
daugiau pusę savo pakrančių 
įvyniojęs į vos ne vos perre
gimą, nenusakomą tamsmėlį 
ar gal net švino spalvos rūko 
šydą. Tada jis neatrodo jau 
toks baisus ir kurčnebylys. 
Tik toji pamažėle nuo saulės 
spindulių rausvėjanti paslap
tinga miglos marška, dar la
biau priverčia susimąstyti, 
žvelgiant į tas uolas, įtariai 
žiūrinčias į kiekvieną prie 
uolų besiartinantį ateivį. Juk 
čionai nutiko tie Senajame 
Testamente aprašyti siaubingi 
įvykiai: , .Nebo kalnas

. .. Viešpats lydino ant Sodomos 
ir Gomoros sierą ir ugnį... su
naikino tuos miestus ir visą ap
link šalį, visus miestus ir gyven
tojus, ir visus žemės augalus. O 
Loto žmona, pažvelgusi atgal, pa
virto druskos stulpu ... (Prad 
19,24-26).

Čionai, kur vingiuoja nely
gūs Moabo kalnagūbriai, ir 
šiandien dunkso viena iš aukš
čiausių keterų — Nebo kalnas. 
Štai kur Mozė, negalėjęs įženg
ti į Pažadėtąją žemę, susimąs
tęs rymojo ir ilgėjosi tų vietų, 
prie kurių taip ilgai vedė savo 
gentis per smėlį ir karštį, dul
kių audras ir faraonų grasini
mus. Jis nepaisė savųjų mur
mėjimo ir kitokių negandų, ku
rių jam netrūko per tas kelias 
dešimtis sunkių klajonės me
tų. Štai kur tas žydų tautos 
vedlys ir didysis pranašas, su
laukęs 120 metų, atgulė:

... Mozė nužygiavo iš Moabo 
lygumų į Nebo kalną . .. Viešpats 
parodė jam visą Gallaado žemę .. . 
ir tarė: Šita yra žemė, apie kurią 
aš.. . pasakiau: Aš ją duosiu tavo 
palikuonims. Tu ją matei savo aki
mis, bet jon neįeisi. . . Taigi Vieš
paties tarnas Mozė mirė tenai 
Moabo žemėje... nė vienas žmo
gus nežinojo jo kapo iki šiai die
nai. Mozė mirdamas turėjo šimtą 
dvidešimt metų .. .(Pak 34,1-8).

Tingiai raibuliuoja druskin
gasis. balzganas ežero pavir
šius, į kurio vandenis taip il
gesingai kadaise žvelgė tas 
įžymiausias, nuolankiausias ir 
romiausias “vyras iš visų žmo
nių, gyvenusių žemėje ...” 
(Sk 12,3). Kaip buvo apdovano
tas, kaip dangaus buvo pagerb
tas šis išrinktosios tautos iš
rinktasis vyras! Tačiau ... tas 
Dievo mylimas žydų tautos va
das buvo nubaustas: jam ne
leista įžengti į Pažadėtąją že
mę. Kodėl? Mūsų, žmonių, aki
mis žiūrint, atrodo už tokį pa
prastą daiktą. Kad tik galų ga
le galėtų pasinaudoti vargais 
negalais išgautu iš faraono 
įsakymu palikti Egiptą, Mozė 
su savo tauta vis viena iške-

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Ateitininkų namuose Le- 
monte 1993 m. gruodžio 12 d. 
buvo surengta ypatinga popie
tė pagerbti prelatą dr. Juozą 
Prunskį ir Juozą Polikaitį. Po
pietė buvo surengta ALRK fe
deracijos pirm. adv. Sauliaus 
Kuprio iniciatyva, talkinant 
Jadvygai Damušienei ir ki
tiems pagalbininkams. Į po
pietę susirinko apie du šim
tai svečių, kurie norėjo iš
reikšti pagarbą ir dėkingumą 
lietuviškos ir katalikiškos 
veiklos mecenatui prelatui 
J. Prunskiui ir J. Polikaičiui, 
Lietuvių katalikų bendrijos 
kataliko-visuornenininko pre
mijos laureatui.

Po vaišių, kur buvo sudai
nuota “Gražiausių metų” prel. 
Prunskiui besiartinančio gim
tadienio proga, visiems per
ėjus į didžiąją salę, adv. S. 
Kuprys, ALRK federacijos pir
mininkas, programai vadovau
ti pakvietė J. Damušienę. Ji 
visų vardu dėkojo prelatui 
Prunskiui už jo paramą bei 
darbus lietuvių ir katalikų 
veikloje ir dalyvius supažin
dino su turininga popietės 
programa.

Pirmasis kalbėjo prelatas 
J. Prunskis nurodydamas, kad 
šiandien visuomenei prista
toma knyga “Ateitininkai - ko
munistų ir nacių kankiniai” 
yra viena iš eilės panašių kny
gų, kuriose aprašomos lietu
vių tautos kančios komunis
tinės ir nacinės okupacijų me
tu. Priminė abu koredaktorius 
— Pilypą Narutį ir Leonardą 
Kerulį. Pastarasis jau yra mi
ręs, ir paprašė dalyvius pa
gerbti jį atsistojimu ir susi
kaupimu.

Pagrindinis šio renginio 
kalbėtojas buvo dr. Petras 
Kisielius. Pirmiausia jis kal
bėjo apie knygą “Ateitininkai - 
komunistų ir nacių kankiniai”, 
kuri pasirodė 1991 m. Ši kny
ga yra viena iš vėliausiųjų pre
lato Prunskio suredaguotų 
knygų. Joje pateikiamos trum
pos biografinės apybraižos 
600-700 ateitininkų, kurie ko
voje prieš komunistinius ir 
nacinius okupantus už savo

tautinius ir religinius įsitiki
nimus iškentėjo nežmoniškus 
tardymus, kalėjimus, trėmi
mus į Sibirą. Didžioji jų da
lis nebesugrįžo iš kalėjimų, 
kacetų, Sibiro.

Dr. P. Kisielius pabrėžė, 
kad ši knyga liudija abu oku
pantus buvus sužvėrėjusiais 
žmonėmis, ir mūsų organizaci
jos narių genocidą. “Tai kanki- 
narių genocidą. “Tai kanki
nių knyga, kalbanti apie mū
sų tautos heroiką. Didžuoja- 
mės savo tauta, lenkiame gal
vą prieš mūsų organizacijos 
narius, kentėjusius ir miru
sius už tautines-krikščioniš- 
kąsias vertybes”. Jis pastebė
jo, kad ne visi ateitininkai 
kankiniai yra suminėti šioje 
knygoje. Visų jų nors trumpi 
aprašymai sudarytų ir antrą 
knygą, kaip rašoma ir šios kny
gos įžangoje.

Dr. P. Kisielius pabrėžė, kad 
“šioji knyga, tai pagarba ir pa
minklas kiekvienam joje pa
minėtam kankiniui, o taip pat 
pagarba ir visai ateitininkų 
organizacijai”.

Savo kalbą dr. P. Kisielius 
baigė knygos redaktorių (prel. 
J. Prunskio, inž. P. Naručio 
ir L. Kerulio) šios knygos 
įžangos žodžiais: “mes .. . guo
džiamės, kad šis leidinys bus 
pradžia istorinio paminklė
lio net ir tiems, kurių kūnai 
užkasti be jokio kryželio Si
biro taigose, ar sunaikinti 
nacių lageriuose”.

Toliau dr. P. Kisielius kal
bėjo apie šios popietės sukak
tuvininką prel. J. Prunskį, api
būdindamas jį kaip “vieną iš 
mūsų didžiųjų asmenybių iš
eivijoje ir aplamai mūsų viso
je tautoje. Jo asmenybės port
retas yra nepaprastas, labai 
sudėtingas, išskirtinas”.

Prelatas J. Prunskis gimė 
Žvilbučių kaime, Daugailių 
valsčiuje, Utenos apskrityje. 
(Dėl to jis pasirašydavo vėliau 
J. Žvilbučio ir J. Daugailio 
slapyvardžiais). 1925 m. baigė 
Rokiškio gimnaziją, ir rudenį 
pradėjo studijas kunigų semi
narijoje. 1932 m. baigė Vytau
to Didžiojo Teologijos-filoso
fijos fakulteto teologijos sky
rių bažnytinių teisių licen-

Prelatas JUOZAS PRUNSKIS JUOZAS POLIKAITIS

liauja. Nepaisant, kad neturi 
raugintos duonos, Mozė įsako, 
per septynias dienas valgyti 
neraugintą duoną. Šitą įsaky
mą tautos vadas paliko kartų 
kartoms: minėti išėjimo iš 
Egipto šventę —- pjauti avinėlį 
ir per septynias dienas valgy
ti vien neraugintą duoną ...

Mozės palikimas
Žydams priėjus prie Raudo

nosios jūros, Mozė, Dievui lei
dus, padarė stebuklą: vanduo 
persiskyrė į šonus ir jie lai
mingai perėjo per jūrą, o besi
vejančius faraono karius už
liejo vandeniu. Išsigelbėję iš 
vergijos, izraelitai šventė sa
vo išsivadavimo šventę. Ant 
Horebo kalno Jahvė per Mozę 
sudarė sandorą su šia tauta: 
reikalavo vieną Dievą garbin
ti, davė jiems 10 įsakymų, ku
rie išmintingai tvarkė asme
ninį, visuomeninį ir religinį 
tautos gyvenimą. Mozė pasta
tė Sandoros arką, Aaroną su 
sūnumis pašventino kunigais, 
o levitus padarė jų pagalbi
ninkais.

Keliaudami per dykumas,
izraelitai stokojo duonos ir 
vandens, tik Mozė, patyręs ke
liauninkas, taip pasišventęs 
savo tautai, Jahvės padeda
mas nugalėdavo visas kliūtis.

Mozė pasiuntė dvylika žval
gų ištirti Kanano žemę, kurios 
tie pasiuntiniai, grįžę iš žval
gybos, sakėsi negalėsią nuka
riauti: tokie galingi atrodė 
šio krašto gyventojai. Izrae
litai sukėlė maištą: jie panū
do grįžti į Egiptą. Štai už ką 
Jahvė nubaudė šią tautą kla
joti dykumoje 40 metų, kol iš- 
mirsianti senoji nedėkinga 
karta. Tik vieną sykį Mozė su 
Aaronu susvyravo: abudu su
abejojo, ar Dievas dar pasi
gailės neištikimos tautos, ar 
leis ištrykšti vandeniui iš uo
los? Štai kodėl Jahvė nubau
dė savo numylėtą sūnų — ne
beleido jam išvysti Pažadė
tosios žemės . ..

Baudžia ir priglaudžia
Dievas baudžia, Dievas ir 

priglaudžia. Kai baigė išmirti 
senieji, Mozė iš rytų jau artėjo 
prie Jordano, kur jis, perdavęs 
vadovavimą Jozuei, išpasako-

jęs paskutinius nurodymus, 
užkopė ant Nebo kalno, kuris 
dunkso — niūrus ir nebylus. 
Mozė liūdnai žvelgė į tą šalį, 
kurios tiek metų ilgėjosi jo 
širdis, kurlink šitiek metų ve
dė dykumose iškankintą savo 
tautą...

Mozei priskiriamos pirmo
sios penkios Senojo Testa
mento knygos — Pentateuchas. 
Mozė — pats didžiausias Se
nojo Testamento laikų prana
šas ir Izraelio vadas, mono
teistinės Jahvės tikybos, ku
rią krikščionybė taip tobulai 
išbaigė ir išrutuliojo, kūrė
jas. Jo asmenybės istorišku
mas nekelia jokios abejonės. 
Izraelitams, tiek metų Egip
to pavergtiems, be ryžtingo 
ir narsaus vado atkeliauti į 
tolimąjį Kananą iš tikrųjų bu
vo neįmanoma. Jo vardas daž
niau negu daugelis kitų mini
mas tiek Senojo, tiek ir Nau
jojo Testamento puslapiuose. 
Jo vardas, tarsi rudens vėjo 
nešamas lapas, dar ir šiandien 
čia tvyro toje tylioje ir jokio 
paukščio balso netrikdomoje 
Negyvosios jūros pakrantėje...

ciato laipsniu. Tais pačiais 
metais buvo įšventintas kuni
gu ir paskirtas į Kupiškį vika
ru bei vidurinės mokyklos ka
pelionu.

1935 m. jis pakviečiamas 
“Mūsų laikraščio” religinio 
skyriaus redaktoriumi. Nuo 
1936 iki 1939 — vyriausias 
“XX amžiaus” redaktorius. 
Jam dirbant su jaunu ir gabiu 
redakciniu kolektyvu, “XX am
žiaus” tiražas nepaprastai iš
augo, ir dienraštis pasidarė 
vienu populiariausių. 1939 
m. kun. J. Prunskis buvo Ka
talikų veikimo centro spau
dos biuro direktoriumi. Dėl 
to, sovietams okupavus Lie
tuvą, 1940 m. liepos mėn. tu
rėjo slapta palikti okupuotą 
Lietuvą, kad ištrūktų iš NKVD 
nagų.

Jis apsigyveno Čikagoje, įsi
jungė į Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos darbą ir intensyviai 
dalyvavo lietuviškame bei ka
talikiškame darbe. Nuo 1943 
iki 1945 jis buvo ALRK fede
racijos spaudos biuro direk
torius, o nuo 1953 - Lietuvių 
enciklopedijos žurnalistikos 
skyriaus redaktorius. 1945 m. 
Vašingtono Katalikų universi
tetas už dizertaciją “Compa
rative Law, Ecclesiastical and 
Civil, in Lithuania” suteikė 
prel. Prunskiui teisių dakta
ro laipsnį.

Prelatas rašė vos ne visoje 
lietuvių periodinėje spaudo
je, o jo straipsnių yra per 
10.000. Jis yra parašęs (ar su
redagavęs) keliasdešimt di
desnės ar mažesnės apimties 
knygų, knygelių bei brošiū
rų religinėmis, didaktinėmis, 
filosofinėmis, istorinėmis bei 
tautinėmis temomis. Jis yra 
daug rašęs apie lietuvių tau
tos bei lietuvių kančią komu
nistų ir nacių okupacijose. 
Dėl vietos stokos jo parašytų 
knygų čia suminėti nėra įma
noma. Jo knygų yra išversta 
ir į anglų kalbą. Taip pat jis 
yra daręs ir vertimų į lietuvių 
kalbą iš kitų kalbų.

Ilgus metus jam teko būti 
įvairių laikraščių redaktoriu
mi: “Draugo” vienas iš redak
torių (1948-78); “The Marian” 
(1964-1969); “Laivo” (1972- 
974). Jis buvo ALTos informa
cijos direktorius nuo 1970 m. 
1980 m. dalyvavo Madrido kon
ferencijoje. Daug jo laiškų 
svarbiais Lietuvai klausimais 
spausdinta anglų kalba kita
taučių spaudoje.

Jis aprašė įvairius lietuvių 
kultūrinius įvykius. Pabrėž
tina, kad rašydavo įdomiai ir 
taip greit atiduodavo spaudai, 
kad jau sekančią dieną kores
pondencija būdavo paruošta 
spausdinimui. Kartais per vie
ną vakarą aplankydavo 2-3 lie
tuvių kultūrinius renginius. 
Jis taip pat yra dėstęs žur

nalistiką Pedagoginiame li
tuanistikos institute nuo 1959 
m. Jo pamokslai būdavo per
duodami į Lietuvą nuo 1955 m. 
per “Amerikos balsą”.

Anot dr. P. Kisieliaus, pre
latas Prunskis yra žmogus, 
kuris ir dirba kultūrinį dar
bą, būdamas nepaprasto 
darbštumo, ir moka kitiems 
už kultūrinius lietuviškus 
darbus, kasmet skirdamas 
įspūdingą skaičių premijų. 
Čia jis atlieka nepaprastai 
naudingą ir reikalingą dar
bą, ypač remdamas jaunimą ir 
jaunimo organizacijas. Vien 
tik tarp 1972-82 m. jis pasky
rė 34 premijas (maždaug po 
$1.000), už beletristiką, žur- 
nalizmą, mokslo veikalus, re
liginę literatūrą, visuomeni
nę veiklą. Skiria jas ir toliau.

Ateitininkų federacijai, jos 
75 metų sukakties proga, pre
latas paaukojo $10.000, o šiais 
metais $19.000 auka parėmė at
eitininkų piniginį vajų, re
miantį Lietuvos ateitininkus. 
Aukojo jis ir skautams, ir Lie
tuvių fondui; remia savo auko
mis ir “Ateities” žurnalo jau
nuosius rašytojus. Jo lėšomis 
Lietuvoje išleistas paskuti
nysis “N. židinio” / “Aidų” nu
meris.

Lietuvių katalikų bendri
jos pirmininkas dr. Juozas 
Meškauskas kalbėjo apie pre
latą J. Prunskį kaip dosnų me
cenatą ir kaip LKB paskirtos 
premijos mecenatą. Premija 
buvo paskirta Juozui Polikai
čiui, Ateitininkų federacijos 
vadui, kuris labai aktyviai 
reiškiasi parapijos, Kat. 
Bendrijos, ateitininkų ir kitų 
organizacijų veikloje. Dr. Meš
kauskas pakvietė prelatą 
Prunskį įteikti $1.000 premi
ją J. Polikaičiui.

J. Polikaitis pasveikino prel. 
dr. J. Prunskį Ateitininkų fe
deracijos vardu, dėkojo už 
premiją, kurią sakėsi priimąs 
visų ateitininkų darbuotojų 
vardu. Jis sakė, kad premiją 
paskirstys į 4 dalis po 250 do
lerių, būtent, Lietuvos ateiti
ninkams, Dainavos stovyklai, 
“Ateities” žurnalui ir Ateiti
ninkų namams.

Prelatą Prunskį sveikino ir 
Povilas Vaičekauskas Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių vardu ir dėkojo už para
mą Lietuvį laisvės archyvui 
leisti.

Buvo dar sveikinimų raštu 
iš Lietuvių skautų sąjungos, 
Lietuvos Vyčių centro valdy
bos ir Lietuvos Vyčių vid. 
Amerikos apygardos. Buvo pa
rodyta vaizdajuostė “Prela
tas Juozas Prunskis”, kurią 
paruošė Alvydas Buklys, 
ALRKF pastangomis, LF fi
nansuojant.

Prelatas Prunskis padėkojo 
visiems už šią popietę.

GIXTARAS
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Minėtini aktualūs straipsniai
1993 metų paskutinis “Į laisvę” numeris

ALFONSAS NAKAS
Juozo Baužio redaguojamas 

“Į laisvę” 117 (154) nr., pažymė
tas 1993 lapkričio data, skaity
toją pasiekė beveik punktua
liai - gruodžio pradžioje. Jo 
apimtis - 88 puslapiai, bet 
smulkme pripildyti ir abu vi
diniai viršeliai.

Iš dviejų vedamųjų pirmaja
me (pasirašytame č.g.) ryški
nama popiežius Jono-Pauliaus 
II apsilankymo Lietuvoje reikš
mė. Įvykis laikomas tiek pras
mingu, kaip ir nepriklausomy
bės paskelbimas. Pabrėžiamos 
dvi popiežiaus mintys: ragini
mas dvasiškiams nesivelti į po
litiką ir lenkų pamokymas bū
ti lojaliais Lietuvai, juos pa
vadinant lenkų kilmės lietu
viais. Kitas, labai trumpas ve
damasis, parašytas Juliaus Ke
lero, antrašte klausiantis “Ar 
yra Lietuvoje valdžia?”, prisi
mena žurnalisto Vito Lingio 
nušovimą, neribojamą krimi
nalistų siautėjimą aplamai, li
tų padirbinėjimą, dar kitokius 
anarchijos požymius. Skelbia
mi faktai patys už save kalba.

Į du puslapius sudėti trys 
trumpi nekrologai, iliustruo
ti mirusiųjų portretinėmis 
nuotraukėlėmis. Bendra ant
raštė “Trys stulpai išversti”, 
kad ir tokia paprastutė, šį kar
tą ir labai prasminga. Kas tie 
stulpai? Tai Povilas Šilas, ko
votojas prieš visus okupantus, 
Lietuvoje miręs 1993.IX.3; Juo
zas B. Laučka, įžymus JAV lie
tuvių katalikų bei bendrinių 
organizacijų veikėjas, po ilgos, 
sunkios ligos miręs 1993.IX.9; 
ir Vytautas S. Vardys, politi
nių mokslų profesorius-sovie- 
tologas, vėžio pakirstas 1993.- 
X.19; jau tik žurnalo gale pa
vardei ir kelioms eilutėms vie
tos beradus, pridėtas ir “ketvir
tas stulpas” - žurnalistas Vla
das Būtėnas-Ramojus, taip pat 
po sunkios vėžio operacijos mi
ręs 1993.XI.7. Išskyrus P. Šilą, 
Lietuvoje likusį ir perėjusį gu
lagų golgotas, kiti trys buvo ge
rai pažįstami kiekvienam gy
vam išeivijos lietuviui, o V. 
Vardys ir pasaulio mokslinin
kams bei politikams.

Šio “ĮL” nugarkaulį sudaro 
tuzinas rašinių, redaktoriaus 
sužvejotų praeitą vasarą, dvie
jų kontinentų trijose valsty
bėse. Tai paskaitos, skaitytos 
1993 m. liepos mėnesį “Į laisvę 
fondo” studijų savaitėje Birš
tone, rugpjūčio mėnesį Euro
pos lietuviškųjų studijų savai
tėje Augsburge ir taip pat rug- 
pjūčo mėnesį LFB studijų sa
vaitėje Dainavoje, Mičigano 
valstijoje. Paskaitas-straip- 
snius apžvelgdamas nebemi
nėsiu, kur, kada kuris buvo 
skaitytas. Kai kurias antraš
tes nusakysiu savais žodžiais.

Gintė Damušytė, ieškodama 
kelio į žmoniškumą bei demo
kratiją, atsako į tris savo pa
čios klausimus: kuriuo keliu 
mes ir Lietuva einame, kiek to 
kelio kryptį įtaigoja mūsų ap
linka ir kultūra, koks yra mūsų 
lietuviškasis charakteris? JAV 
demokratiją stato pavyzdžiu 
Lietuvai, nes ji paremta mo
rale. Lietuvių charakteryje 
jaučiama vergo psichologija. 
Ją stulbina Lietuvoje papli
tęs sužvėrėjimas. Duoda kele
tą patarimų, kaip Lietuvai su- 
demokratėti.

Vytautas Kubilius kalba apie 
kultūrą demokratinėje valsty
bėje. Pirmoje str. dalyje, po
lemizuodamas su prez. A. Bra
zausku, nušviečia, kaip kultū
ros bei meno veikėjai, paken
čiamai materialiai aprūpinti, 
socializmo laikotarpy buvo ve
dami už rankos. Antroje daly
je primena, kad kultūrininkai 
gali puikiai verstis ir be api- 
nasrio, o kai kurie jau ir ver
čiasi. Gaila, kad “kapitalisti
niu keliu” žygiuojanti LDDP 
bando vėl apinasrius uždėti. 
Autorius kalba logiškai, sklan

Hamiltoniškio “Aukuro” režisierė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ 
ir aktorė MARIJA KALVAITIENĖ Nuotr. J. Bindoko

džiai, mintys aiškiai dėstomos.
Vytauto Volerto rašinys, poe

tiškai pavadintas “Bangos, ban
gelės į kultūros pakrantes”, nu
banguoja nuo 1944-ųjų iki šių 
dienų, pakeliui paglostydamas 
pasižymėjusius katalikiškos pa
saulėžiūros kultūrininkus, 
ypač frontininkus. Sumini du 
ar tris tuzinus pavardžių, kai 
kuriuos veikėjus, ypač rašto, 
įdomiai volertiškai charakte
rizuodamas. Nusivyliau Vokie
tijoje, šalia “Žiburių” ir “Min
ties”, neradęs “Mūsų kelio”. 
Nesupratau, kodėl dar kažkur 
Vokietijoje randami akirati- 
ninkai, kai “Akiračiai” atsi
rado 1968 liepos mėnesį?

Svarbiausias, įdomiausias (ir 
ilgiausias, kone 20 psl.) Vinco 
Bartusevičiaus straipsnis, sa
kyčiau studija “Socializmo lie
kanos Lietuvos žmonių santy
kiuose”. Tamsiai, daug kur pe
simistiškai, bet įžvalgiai ir 
realistiškai aiškinama apie 
nesusigaudymą ekonomikoj, 
politikoj, buitiniuose ir ki
tuose dalykuose, blaškymąsi 
tarp sovietinių įgūdžių ir de
mokratijos ilgesio. Norima 
veržtis į Europą, bet kaip tai 
padaryti, neturima nuovokos. 
Valdžios silpnumą autorius va
dina “organizuota netvarka”. 
Laikrodis esąs atsuktas atgal. 
Atremia priekaištus, esą išei
vija nesuprantanti Lietuvos. 
Esą kaip tik priešingai. Patar
čiau, kad “Tėviškės žiburiai” 
arba “Draugas” šį straipsnį 
persispausdintų.

Labai įdomus ir “ĮL” redak
toriaus pokalbis su Lietuvos 
seimo nare Vilija Aleknaite. 
Apie konfrontaciją tarp de
šiniųjų ir LDDP, Lietuvos švie
timo problemas, išeiviją apla
mai ir jos jaunimą (pastara
jam gal per daug nevisai užpel
nytų komplimentų) ir dar kele
tą temų. Atsakymai į klausimus 
sodrūs, aiškūs. Skaitydamas 
džiaugiesi, kad seime esama 
ir tokių asmenybių!...

Nedideliu rašiniu ir grupi
ne nuotrauka Eduardas Paša- 
kinskas prisimena laisvės ko
votoją Joną Virbicką. E. Ša
rūnas trim puslapiais pažvel
gia į Lietuvos atstatymo ke
lią, bet geresnių straipsnių 
draugijoje jo teisingos mintys 
nustoja didesnės reikšmės.

Išskirtino dėmesio vertos 
Česlovo Stankevičiaus min
tys straipsnyje “Lietuva tarp 
Rusijos ir Europos”. Labai įti
kinančiais pavyzdžiais auto
rius atskleidžia Rusijos kės
lus reintegruoti Lietuvą bei 
kitus Baltijos kraštus į savo 
sferą ir eventualiai vėl pa
vergti.

Jonas Pabedinskas karčiai 
kalba apie Lietuvos ūkio visiš
ką sustabarėjimą, ir, nors sei
mą bei vyriausybę ragina veik
ti protingi vietiniai bei užsie
nio ekspertai, nenorą jų klau
syti.

Antanas Musteikis polemi
zuoja su Lietuvos žurnalistais 
(str. pavad. “Rusiškai sovie
tinė mąstysena”). Labai gaila, 
kad nepateikia anei vieno opo- 
nento-oponentės pavardės. Pa
vardes ir leidinius, kuriuose 
oponentai rašė, skelbiant, skai
tytojui būtų kur kas įdomiau.

Laimantas Jonušys apžvelgia 
“Į laisvę fondo” studijų sa
vaitę Birštone, o “ĮL” red. Juo
zas Baužys - LFB savaitę Dai
navoje. Visa tai - pačiame žur
nalo gale.

Visą šio “ĮL” turinį apžvelg
damas chronologiškai, pralei
dau 4-5 psl. sudėtas Lietuviš
kų studijų savaitės Dainavoje 
išvadinęs mintis. Praleidau to
dėl, kad man jos atrodė ne vie
toje, jas kaip tik reikėjo dėti 
po Dainavos savaitės apžval
gos, žurnalo gale. O tos devy
niais numeriais pažymėtos 
“mintys”, sakytum rezoliuci
jos, labai įdomios, vertos ati
daus skaitymo.

Rašytojai - VYTAUTAS VOLERTAS (kairėje) ir KOSTAS OSTRAUSKAS, į dvi dalis padalintos literatūrinės pre
mijos laureatai. Viduryje - Lietuvių rašytojų draugijos pirm. PAULIUS JURKUS Nuotr. Vyt. Maželio

Hamiltono “Aukuras”kūrybiniu keliu
Maloniai nustebinę vaidybiniai talentai

Teko stebėti Hamiltono lie
tuvių mėgėjų teatro “Aukuras” 
atliktą ispanų rašytojo F. Gar
da Lorca veikalą “Bernardos 
Albos namai”. Šį pastatymą 
esu mačiusi Lietuvoje, todėl 
susidomėjau, kaip pavyks iš
eivijos mėgėjų teatrui suvai
dinti šį sunkų draminį veikalą.

Kaip skaičiau “Tėviškės ži
buriuose”, šiam teatrui jau 
43 m. nepailsdama vadovauja 
ir vaidina režisierė Elena Ku- 
dabienė-Dauguvietytė. “Au
kuras” pastatęs jau 45 prem
jeras, apkeliavęs daugelį 
miestų ir miestelių.

Šio veikalo turinys nėra su
dėtingas. Po tėvo mirties mo
tina Bernarda pradeda savaip 
valdyti savo penkias dukras, 
kurios nepasižymi nei grožiu, 
nei švelnumu. Dukros tarp sa
vęs vaidijasi, vyrauja pavydo 
jausmas, persipynęs baimės 
motyvais motinai, jos “gele
žine tvarka”. Auklė Ponsija - 
jos dešinioji ranka, tačiau jų 
dialoguose Bernarda primena 
jai “tu man dirbi, o aš tau mo
ku”. Tarnaitė irgi prisibijo 
Bernardos, jai pataikauja ir 
prižiūri jos motiną, kuri jau 
senokai yra nepilno proto ir 
vis dar svajoja apie vyrus.

Dukros, kurioms uždėtas 8 
metų gedulas, savaip kenčia 
ir pavydi vyriausiai Angusti- 
jai, kuri ruošiasi vestuvėm 
su Pepe Romano, pavadintu 
Čigonu. Jį visos savotiškai 
myli. Adela, jauniausia ir dai
liausia, laimi jo glamones, ta
čiau jos likimas tragiškas.

Gal žiūrovai, kurie prieš 
spektaklį nepažinojo šio vei
kalo, akimirkai ir nusivylė: 
juk vaidina vienos moterys. 
Bet vėliau, stebėdami dramą, 
suprato, kokie skirtingi ir 
įvairiaspalviai tų moterų cha
rakteriai. Nors jų tikslas vie
nas — Romano meilė — tačiau 
kaip skirtingai kiekviena sie
kia to ir išgyvena savo viduje.

Auklės Ponsijos vaidmenį 
atliko režisierė E. Kudabie
nė. Buvo didelis malonumas 
stebėti jos vaidmenį, kuris 
buvo puikiai atliktas judesių 
ir dikcijos atžvilgiu.

Motinos vaidmenį atliko ak
torė M. Kalvaitienė. Jau nuo 
pat pradžios vaidinimo ji iš
siskiria savo išdidumu, griež
tumu, nuolatine energija. Ir 
tai lydėjo žiūrovą iki vaidi
nimo pabaigos.

Pačią jauniausią seserį Ade- 
lą vaidino nauja pajėga G. 
Liaukienė. Atrodo, kad “Au
kurą” papildė talentinga, tik
riausiai Lietuvoje vaidinusi 
aktorė.

Angustija (A. Žilvitienė) — 
vyriausia iš seserų, kuri jau 
ruošiasi ištekėti. Vaidmens 
charakterio spalvingumas, 
naivumas, vaikiškumas suke
lia humoro ir plojimų bangas 
salėje.

Martirijos vaidmenį atliko 
J. Vaičiulienė. Tai irgi nau
jas veidas iš Lietuvos. Tai pa
vydi ir pikta sesuo ir tuo pa
liko stiprų įspūdį vaidinime. 
Gal tik kai kuriose vietose dar 
trūko patyrimo. Magdalena — 
“pabažna” ir verkšlenanti se
suo. Ją vaidino J. Gedrimie- 
nė. Vaidmuo buvo atliktas iš
raiškingai, skirtingumas cha
rakterio buvo matomas. Gal tik 
kartais norėtųsi ryškumo jos 
balse. Iš Lietuvos atvykusi ak
torė Hilda Verneckienė atliko 
Amelijos vaidmenį. Nors vaid
muo ne iš vedamųjų, bet buvo 
atliktas puikiai. Manau ji Lie
tuvoje nemažai vaidinusi.

Tiesa skambėjo tarnaitės 
Anos (Marija Biekšienė) vaid

menyje. Visi judesiai sceno
je buvo tikri, nuoširdūs, net 
ir patys paprasčiausi. Malo
nu stebėti šią aktorę.

Labai spalvingas yra Ber
nardos motinos — (A. Jankū- 
nienės) vaidmuo. Atrodo, kad 
tas vaidmuo yra sukurtas jai. 
Tik norėtųsi III veiksme šiek 
tiek sutrumpinti vaidmenį, 
nes balsas ne visuomet pa
siekdavo žiūrovus.

Nors kaimynės Prudunsijos 
(J. Kisielaitienė) vaidmuo 
mažas, bet viskas praėjo la
bai sklandžiai ir įtikinamai. 
Taigi, neskaitant mažų teksto 
nesklandumų, pastatymas pra
ėjo puikiai.

Pasigėrėtinai atrodė akto
rių apranga, drabužiai pasiūti 
labai skoningai. Dekoracijos 
atitiko to veikalo scenas. Gri
mas geras, tik pernelyg vieno-

“Rūgštaus vyno eilėraščiai”
Iš vokiečio Jurgio Zauerveino lietuviškos poezijos

ALĖ RŪTA
Šio leidinio sumanymas, tik

riausiai, poeto ir vertėjo Alfre
do Franckaičio, vokiečių kil
mės kauniečio.' Buvo malonu su 
juo susipažinti 1992 m. per Poe
zijos pavasarį Vilniuje. Visais 
atžvilgiais šviesus, optimistiš
kas, atviros sielos, turįs drau
gų Lietuvos rašytojų, meninin- 
kų-inteligentijos eilėse. Tą 
pavasarį buvo atsivežęs ir sū
nų - jam parodyti, kaip gražu 
Lietuvoje, Kaune, Vilniuje.

Gimęs 1921 m. Karaliaučiu
je, Alfred Franzkeit ilgai gy
veno Lietuvoje - Kybartuose, 
o visą savo jaunystę - Kaune, 
iki vokiečių repatriacijos 1941 
m. Taigi, ir mokslo pagrindus 
gavo lietuviškame Kaune. Vė
liau, tapęs pastoriumi, dirbo 
ne<vien pastoracinį, bet ir kul
tūrinį darbą, ypač reikšdama- 
sis spaudoje, rašydamas ir 
spausdindamas savo eilėraš
čius. Niekada neužmiršo Lie
tuvos, nuolat ją ir vokiškai 
spausdintu žodžiu skaityto
jams primindavo. Dabar su šei
ma gyvena Wehrbleck, Vokieti
joj, bet nuolat lankosi laisvo
je Lietuvoje, dirba jos kultū
rai, verčia lietuvių poeziją į 
vokiečių kalbą. Kartą Poezi
jos pavasario metu buvo pre
mijuotas kaip geriausias ver
tėjas. Dažnai savo lėšomis tuos 
vertimus ir knygomis išleidžia.

Šia gražiai, meniškai išleis
ta knyga vertėjas A. Franckai- 
tis pagerbia vokietį, evange
likų-liuteronų pastorių Jurgį 
Zauerveiną (1831-1904), kuris 
buvo nepaprastas poliglotas, 
mokėjęs laisvai keliasdešimt 
kalbų, keliautojas. Turėjęs 
filosofijos daktaro ir laisvųjų 
menų magistro laispnius. Ne 
vien fenomenalus lingvistas, 
bet ir poetas.

Po pasaulį bekeliaudamas,

ALFRED FRANZKEIT

Tėvų namai
Laikas laša 
nuo medinio, nuo namo, 
kaip vakarykštės 
spalvos dažų.
Mirusio veidas 
neatpažįstamas, 
Nes jį nudažė 
kitom spalvom.
Jų nepažįstu.
Tik akys, 
tiktai langai 
atspindi mano vaikystę.
Wehrbleck, 1993.IX.23, 
grįžus iš Lietuvos
_______________  

di aktorių perukai. Muzika 
atitiko vaidinimo scenas ir 
nuotaikas. Mano manymu, rei
kėtų režisierei ir aktoriams 
pagalvoti dėl šio veikalo pa
baigos. Norėtųsi didesnio, 
stipresnio tragiškumo, užbaig
tumo.

Girdėjau, kad su šiuo veikalu 
“Aukuras” 1993 m. gruodžio 12 
d. buvo Toronte, Lietuvių na
muose. Ten žmonių buvo per 
mažai, o Hamiltone lapkričio 
28 d. — pilna salė. Gaila, kad 
torontiečiai neremia teatro, 
juo nesidomi. Man atrodo, kad 
šį gerai pastatytą veikalą rei
kėtų pakartoti Toronte. Girdė
jau, kad “Aukuras” važiuos ir 
į Čikagą, į Dramos festivalį.

Vaidinimas man paliko gerą 
įspūdį ir pasididžiavimo jaus
mą. Nesitikėjau, kad Kanados 
Hamiltone gyvena ir dirba to
kia puiki teatro grupė, vado
vaujama Elenos Dauguviety- 
tės-Kudabienės.

G. Kazakevičiūtė, 
viešnia iš Lietuvos

dr. Jurgis Zauerveinas susi
pažino su Rytų Prūsijos gyven
tojais (juos vadino lietuvnin
kais), išmoko lietuvių kalbą, 
pamilo Lietuvą, rašė lietuviš
kai eilėraščius, skirtus jos gar
bei ir gerovei, taip pat kovai 
prieš vokiečių agresiją. Dr. J. 
Zauerveinas - Mažosios Lietu
vos himno “Lietuviais mes esa
me gimę” autorius.

Vertėjas A. Franckaitis, pa
naši asmenybė į J. Zauervei
no, pratarmėj pasisako: “...pa
sistengiu jį, kurs tautas su
taikina ir tautas sujungia, 
abiem tautom - vokiečių ir lie
tuvių - vienoj knygelėj primin
ti...” - 6 psl. Per 130 puslapių 
leidiny vertėjas pateikia J. 
Zauerveino eilėraščių, paimtų 
iš dr. Jono Basanavičiaus 1922 
m. išleisto rinkinio, žinoma, 
lietuvių kalba. A. Franckaitis 
vokiečio lietuviškai parašytus 
eilėraščius išvertė į vokiečių 
kalbą ir pagrečiui išspausdino 
kiekvieną eilėraštį abiem kal
bom.

Lietuviški eilėraščiai - Basa
navičiaus laikų stiliumi ir 
kalba, nors rašyba kiek sumo
derninta. Vertimai - tikslūs 
kalbine ir poetinės formos 
prasme. Dr. J. Zauerveino te
mos: lietuvių kalbos grožis, 
Lietuvos gamta ir žmonės, lie
tuvių teisės prieš vokiečių po
litinį spaudimą...
Lietuvninkai mes esam gimė, 
Lietuvninkai mes turim būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
tą ir neturim leist pražūt.

Knygos gale įdėtas dr. Jokū
bo Skliutausko, mediko ir pro
zininko rašytojo, straipsnis, 
1992 m. jau spausdintas “Litua- 
nistica” - Lietuvos mokslo aka
demijos žurnale; čia straips
nis - lietuvių ir vokiečių kal
bomis.

Knyga labai vertinga, nes lie
tuviams primenanti vieną di
džiausių Lietuvos gerbėjų ir 
draugų, o vokiečių skaityto
jus vėl supažindinanti su Ma
žosios Lietuvos siekiais per 
šimtmečius ir su jos istorinė
mis teisėmis prie Baltijos pa
jūrio. O tai poeto ir vertėjo 
Alfredo Franckaičio nuopel
nas.

SAUERWEIN GEDICHTE - 
“RŪGŠTAUS VYNO EILĖRAŠ
ČIAI” (Jurgis Zauerveinas). 
Vertėjas į vokiečių kalbą ir 
leidėjas - Alfred Franzkeit. 
Wehrbleck-Vilnius, 1993. Bend
radarbis - Jokūbas Skliutaus- 
kas. Dailininkė - Diana Rada- 
vičiūtė. Spausdino Vilniuje 
“Spauda”. Tiražas 4,000. Kai
na nepažymėta.
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□ KULTŪRINĖJE: VEIKIOJE
Meninių nuotraukų parodos 

Čikagoj uždarymo vakaronę 1993 
m. lapkričio 12 d. praturtino fil
muotojo Arvydo Reneckio sukur
tos vaizdajuostės “Dr. Juozas Gir
nius” premjera. Vakaronės daly
vius su žymiuoju filosofu ir vei
kalų autoriumi supažindino Dr. 
St. Budrio foto archyvo valdybos 
narė Marija Kriaučiūnienė. Pri
siminimais dalijosi dr. Adolfas 
Damušis, Jadvyga Damušienė, 
Kazys Bradūnas ir dr. Petras Ki
sielius. Tada ekrane kalbėjo pats 
dr. J. Girnius apie svarbiuosius 
filosofinius bei tautinius savo gy
venimo posūkius. Vakaronės da
lyviai džiaugėsi filmuotojo A. 
Reneckio, svečio iš Lietuvos, vaiz
dajuoste, įamžinusia filosofą dr. 
J. Girnių.

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys savo “Galerijoje”, kuri 
yra Stickney miestelyje prie Či
kagos, sekmadieniais surengia 
įdomių susitikimų su kultūrinin
kais iš Lietuvos. 1993 m. rugsėjo 
12 d. popietėje dalyvavo antro- 
jon “Santaros-Šviesos” suvažia
vimo dalin atvykę trys jauni vil
niečiai: literatūros kritikas ir žur
nalo “Baltos lankos” leidėjas bei 
red. Saulius Žukas, “Lietuvos ai
do” redakcijoje dirbantis poetas 
Sigitas Parulskis ir taip pat eilė
raščius rašantis dokumentinių fil
mų kūrėjas Vytautas Landsbergis. 
Popietės dalyvius jie supažindino 
su savo veikla.

Keturiasdešimt pirmoji Eu
ropos lietuviškųjų studijų savaitė 
įvyks 1994 m. liepos 31 — rugpjū
čio 7 d.d. Austrijos Tirolyje, Al
pių kalnų papėdėje esančio Ber- 
wango keturių žvaigždžių viešbu
tyje “Berwanger Hof’. Šis viešbu
tis aprūpintas visais patogumais. 
Kambariuose yra dvigubos lovos. 
Savaitės dalyviams, norintiems 
turėti atskirą kambarį, kasdien 
reikės mokėti 70 austriškų šilin
gų priedą. Šiaip pilnas vienos die
nos pragyvenimas kiekvienam kai
nuos po 500 austriškų šilingų. Sa
vaitės programai jau sutiko vado
vauti Darius Kuolys, Jonas Nor- 
kaitis ir Vincas Natkevičius. Re
gistracijos mokestis — 150 (jau
nimui — 70 DM). Registruęjama- 
si pas Ireną Naudžiūnaitę-Joęrg, 
6473 Wenns, Tirol, Austria.

Dailės ir tautodailės darbų 
parodą Lietuvių namuose Aus
tralijos Sidnyje 1993 m. rugpjū
čio 21-22 d.d. suorganizavo Lie
tuvių meno draugijos pirm. Ignas 
Bieliūnas. Parodon įsijungė pen
kiolika įvairios srities dailininkų, 
bet didžiąją jų dalį sudarė tapy
tojai. Vyravo vyresnioji ir vidu
rinioji dailininkų karta, įskaitant 
ir akvarelės atstovus. “Mūsų pa
stogės” savaitrašty Genovaitės 
Kazokienės paskelbtam parodos 
aprašyme minimi: Eva Kubbos, 
Leonas Urbonas, Aga Skeivie
nė, Jurgis Janavičius, Leeka 
Kraucevičiūtė-Gruzdeff, Joso- 
nia Palaitienė, Henrikas Šliteris, 
Daina Bernotienė, Ignas Bieliū
nas, Stasys Montvidas, Marga
rita Kavaliauskienė ir Ričardas 
Schaeferis. Skulptūrai atstova
vo Jurgis Reisgys ir dr. Gytis Dan- 
ta, keramikai — Jolanta Janavi
čienė. Tautodailės skyriumi rūpi
nosi Martina Reisgienė. Jame bu
vo išstatytas Jutos Šliterienės 
gintarinių suvenyrų ir papuošalų 
rinkinys, o Romas Kalėda pirmą 
kartą parodon įsijungė numizma
tikos rinkiniu.

Petras Babickas, rašytojas, 
poetas ir keliautojas, gimė 1903 m. 
gegužės 12 d. Laukminiškiuose, 
dabartiniame Kupiškio rajone, o 
keliones užbaigė 1991 m. rugpjū
čio 27 d. Brazilijos Duque de Ca- 
xias mieste prie Rio de Janeiro. 
Velionies kuklų pomirtinį paliki
mą išsaugojo su juo susirašinė
jęs dabartinis Vilniaus naujosios 
komunikacijos mokyklos rekto
rius S. Paukštys. Jis 1993 m. gruo
džio 11 d. P. Babicko palikimą 
perdavė Šiaulių fotografijos mu
ziejaus vadovei R. Šulskytei. Tą 
palikimą sudarė fotoaparatas 
“Zeiss Ikon”, devynios origina
lios nuotraukos, vienuolika spau
doj paskelbtų nuotraukų iškarpų, 
dešimt paveikslų reprodukcijų, 
trys laiškai, pirmosios Lietuvo
je asmeninės fotoparodos recen
zija “Lietuvos aide” 1932 m. Pa
sirodo, P. Babickas buvo ir geras 
fotografas, surengęs tą pirmąją 
asmeninę fotografijos parodą Lie
tuvoje 1932 m. Tris šimtus nuo
traukų turėjusi paroda tada susi
laukė poros tūkstančių lankytojų. 
P. Babickas įsteigė Fotomėgėjų 
sąjungą ir buvo pradėjęs leisti 
žurnalą “Fotomėgėjas”. Velioniui 
taipgi teko būti pirmuoju Lietu
vos fotomenininku, dalyvavusiu 
tarptautinėse parodose.

Senąją Anykščių koplyčią atgai
vino restauratoriai. Dabar joje 
rengiami klasikinės muzikos kon
certai, skaitovų vakarai, įvairios 
parodos ir minėjimai.

Paminklą Biržiškų šeimai ruo
šiamasi statyti Viekšnių mieste
lyje, dabartiniame Akmenės ra
jone. Ten gyveno ir gydytoju dir
bo šeimos tėvas Antanas Biržiš
ka (1855-1922), ten gimė sūnūs 
literatūros istorikas Mykolas 
(1882-1962), bibliografas Vaclo
vas (1884-1956) ir matematikas 
Viktoras (1886-1964). Slaptam 
konkursui buvo gauta vienuoli
ka paminklo projektų. Vertinto
jų komisija, vadovaujama archi
tekto Algimanto Nasvyčio, prieš 
Kalėdas paskyrė tris pusantro 
tūkstančio, tūkstančio ir penkių 
šimtų litų premijas. Pirmąją pre
miją laimėjo skulptorius Algir
das Bosas, antrąją — skulptorius 
Gintautas Jonkus. Jiems abiems 
talkino architektai Marija ir Mar
tynas Purvinai. Trečioji premija 
įteikta skulptoriui Česlovui Pe
čiukui. Su premijuotais paminklo 
projektais visuomenė susipažino 
Vilniaus universiteto bibliote
kos Pranciškaus Smuglevičiaus 
salėje. Paminklo pastatymas ar 
jo atsisakymas priklausys nuo 
jam sutelktų lėšų.

Žymusis aktorius Henrikas 
Kurauskas, gimęs Kaune 1929 
m. vasario 10 d., mirė 1993 m. 
gruodžio 20 d. Vilniuje, pakirs
tas staigaus širdies smūgio. Ve
lionis, 1948 m. baigęs Kauno dra
mos teatro studiją, tobulinosi 
Lunačiarskio teatro meno insti
tute Maskvoje, nuo 1954 m. dir
bo Vilniaus dramos teatre, sukur
damas apie 80 pagrindinių vaid
menų lietuvių bei kitataučių dra
maturgų veikaluose. Aktorė, re
žisierė ir teatrinio meno pedago
gė Stefa Nosevičiūtė “Lietuvos 
aide” paskelbtame nekrologe ra
šo: “Henrikas buvo vienas talen
tingiausių Akademinio teatro ak
torių. Visi jo sukurti vaidmenys 
paženklinti aukščiausiu kokybės 
ženklu — širdies krauju. Emoci
ja, temperamentas, meninė tiesa 
ir įtaiga tokia didelė, tokia tikra, 
kaip tikras yra rugių laukas, žolė 
ir medis, kaip tikra yra paukščio 
giesmė. Toks buvo Henriko Ferdi
nandas (‘Klasta ir meilė’), Ham
letas (‘Hamletas’), Julius Jano
nis (‘Pamilau dangaus žydrumą’). 
Tai jaunystėje sukurti vaidme
nys. Brandos meto — Osvaldas 
(‘Šmėklos’), Viktoras (‘Kainas’), 
Mažvydas (‘Mažvydas’), Foma 
Opiskinas (‘Stepančikovo dva
ras ir jo gyventojai’). O kiek 
vaidmenų sukurta kine, radijuj, 
televizijoj, kiek daug ir kaip 
subtiliai deklamuota poezijos! 
Ir šiandien Henriko monologas 
iš ‘Mažvydo’ skamba ausyse kaip 
nuostabiausia muzika: ‘ar gali 
sulaikyt / šitą paukščio čiulbėji
mą / vėjo gūsį ir / dar ilgai po to 
virpantį / epušės lapą’.” Velionis 
palaidotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

Operos ir baleto teatre Vilniu
je 1993 m. gruodžio 7 d. pirmą 
kartą Lietuvoje buvo atliktas XX 
š. klasiku tapusio anglų kompo
zitoriaus Benjamino Britteno 
(1913-1976) kūrinys “Karo re
quiem”. Šį kūrinį jis dedikavo 
II D. kare žuvusių keturių savo 
bičiulių atminimui, jam panaudo
jęs liturginį tekstą ir Wilfredo 
Oweno (1893-1918) eilėraščius. 
B. Britteno “Karo requiem” Vil
niaus koncerte atliko Lietuvos 
simfoninis orkestras, chorai “Lat
vija” ir “Ąžuoliukąs”, solistai S. 
Stonytė (sopranas), A. Janutas 
(tenoras), V. Juozapaitis (bari
tonas). Pagrindinis dėmesys teko 
šiam koncertui iš Bratislavos Vil
niun parvykusiam dirigentui Jonui 
Aleksai. Jam teko būti Lietuvos 
operos ir baleto teatro vyr. diri
gentu, o dabar šias pareigas jis 
eina Slovakijos valstybiniame 
operos teatre. Po koncerto grįž
damas Bratislavon, J. Aleksa 
džiaugėsi geru Lietuvos simfoni
niu orkestru, o jo nariai — talen
tingu lietuviu dirigentu, plataus 
pripažinimo susilaukusiu buvu
sioje Čekoslovakijoje. Lietuvos 
filharmonija kompozitoriaus B. 
Britteno aštuoniasdešimtąsias gi
mimo metines prieš Kalėdas pami
nėjo jo kūrinių koncertais Kau
ne, Šiauliuose ir Vilniuje. Jo 
“Ašaras” altui ir fortepijonui, 
M. Rostropovičiui dedikuotus 
violončelės kūrinius, sonatos- 
siuitos ciklą ir “Septynis Mikel
andželo sonetus” atliko Z. Marti- 
navičiūtė-Grigienė (sopranas), 
A. Pšibilskienė (altas), V. Kap- 
lūnas (violončelė), R. Vaitkevi
čiūtė (fotepijonas) ir V. Vitaitė 
(fortepijonas). V. Kst.
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)RISI KĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6II 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.

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

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Licence
E-2392

"ALL THE 
CHOICE St 
IN THE mi

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Ave. 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

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

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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
■■ " 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Sudarytas dar nepilnas Kanados išvykos komitetas į V-sias PLS žaidynes 
1995 m. Lietuvoje. Nuotraukoje iš kairės sėdi: Mindaugas Leknickas - pirmi
ninkas, Rimas Miečius - krepšinio vadovas; stovi iš kairės: Rimas Sonda - 
“Vyčio” pirmininkas, Arvydas Šeštokas - Hamiltono “Kovo” pirmininkas 
ir Juozas Šileika - moterų krepšinio rinktinės treneris

Nuotr. Sig. Krašausko

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5.
telefonas (416) 766-5367

Trys sporto problemos
ALFONSAS V1ETRINAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2. Bet kuris sporto veiklos laiko
tarpis yra vertinamas tam tikrais 
rodikliais. Labiausiai paplitęs fi
zinio rengimo, vertinimo būdas - 
valstybinio sporto ženklo ir atsky
rių normatyviniai reikalavimai. Jų 
struktūra ir vaidmuo kūno kultū
ros ir sporto judėjime skirtingi. 
Sporto ženklas atspindi bendrų fi
zinį rengimų ir masiškumų, tuo tar
pu atskyriai - sporto meistrišku
mų. Kūno kultūros ženklo programa 
skiriama visų amžiaus grupių žmo
nėms. Jis skatina visus mankštintis, 
sportuoti, padeda laiku atskleis
ti sporto talentus. Kitaip tariant, 
tai labai svarbus bendro fizinio 
rengimo dokumentas - didžiojo 
sporto garantas. Šių tiesų žino vai
kų tėvai, fizinio lavinimo specia
listai ir sporto valdžios vyrai. Vi
si žino, bet nieko nedaro. Sporto 
ženklas ir atskyriai - kūno kultū
ros ir sporto varomoji jėga, deja, 
iki šiol nėra šiuo klausimu jokių 
nurodymų ir pėdsakų sporto judė
jime, kol kas nesimatė.

Prieškario Lietuvoje buvo propa
guojami aukso, sidabro ir bronzos 
spalvų ženklai, sporto atskyrių tą
syk dar nebuvo. Sovietiniais lai
kais visa fizinio lavinimo sistema 
buvo pagrįsta PDG (pasiruošęs dar
bui ir gynybai) kompleksu ir spor
to atskyriais. Jie buvo neblogai pa
ruošti, tačiau gremėzdiška apskai
ta, neprotingas planavimas ir skai
čių vaikymasis praktiškos naudos 
nedaug teturėjo.

Laikas bėga negrįžtamai, todėl 
valstybinis sporto ženklas, atsky
riai, o taip pat teisėjų klasifikaci
ja privalo rasti kuo greičiau pride
ramų vietų Lietuvos sporto judė
jime. Tikėkime, kad artimiausiu 
laiku bus sudarytos kompetentin
gos komisijos ir reikalai pasistū
mės į priekį. Ilgiau laukti nevalia, 
nes tai gali skaudžiai atsiliepti to
lesnei Lietuvos sporto veiklai.

3. Po daugelio metų iš atminties 
ištrynė prieškarinės Lietuvos spor
tininkų pasiekimus, laimėjimus, ta
čiau senesnės kartos veteranai su 
pagarba prisimena LFLS (Lietuvos 
fizinio lavinimo sųjunga), LGSF 
(Lietuvos gimnastikos sporto fede
racija), “Makabi” (žydų kl.), “Kovų” 
(Šaulių kl.) ir kitus, kurie stiprino 
jaunimo sveikatų, brandino vertin
gus gyvenimo įspūdžius, mokė spor
to abėcėlės. Pirmieji sporto klu
bai sutapatinti su ryškiausiais Lie
tuvos fizinio lavinimo ir sporto at
stovų vadais - K. Dineika, J. Eretu, 
S. Dariumi, A. Jurgelioniu, V. Au- 
gustausku, S. Šačkumi, A. Vokietai
čiu ir kt. Jie ugdė mūsų tautinę sų- 
monę kovoje už Lietuvos siekius, 
kultūrų ir paliko neišdildomus 
pėdsakus Lietuvos sporto istorijo
je. Tarybinė okupacija iš pagrin
dų sunaikino nepriklausomos Lie
tuvos sporto judėjimų: uždarė spor
to klubus, išvaikė organizatorius 
ir vadovus į visas keturias puses, 
o kų spėjo sugaudyti - išgrūdo į kon
centracijos lagerius.

Daug vandens nutekėjo Nemu
nu, bet atėjo laikas ir Lietuva vėl 
tarpe laisvųjų tautų. Su Lietuvos 
valstybės atkūrimu kūno kultūros 
ir sporto judėjimas įžengė į nau
jų amžių. Sporto departamentas ir 
LTOK pradėjo sportų reformuoti ir 
iš socializmo sistemos staiga per
siorientavo į Vakarų variantų. Po
kyčiai, pereinant iš sovietinio į de
mokratinį gyvenimo būdų neišven
giami, tačiau nuostabų kelia, kad 
šio darbo ėmėsi buvę nomenklatū
riniai partijos darbuotojai, refor
muoti komunistai, ištikimai tarna
vę okupantams. Sporto reformato
riai, dėl šventos ramybės, “persta
tė” kėdes iš vieno kabineto į kitų 
ir, pasidalinę tarpusavyje naujas 
pareigas, garsiai užtrimitavo - “Lie
tuva laisva, dabar dirbsime demo
kratiniais pagrindais”. Taip, sovie
tinis režimas nepalaužė tautos gyvy
bingumo, Lietuva laisva, tačiau vi
sas sporto valdymo mechanizmas 
vėl pateko į tų pačių, buvusių ko
munistų rankas. Dabar iškilo klau
simas - ko galima laukti iš tų, kurie 
tiek ilgai kalė jaunimui į galvų mark
sizmo-leninizmo idėjas, smerkė lie
tuvių tautos iškovojimus? Kurti nau
jas struktūras ir demokratizuoti ; 
sportų be istorijos ^analogijos - ne
paprastai sudėtingas procesas. Ki
ta vertus, tokie pertvarkos dalykai 
retai pasitaiko pasaulio praktikoje. 
Naudingas reforms^ galima įvykdyti 
turint profesionalių žinių, prakti
kos, žinant prieškarinės Lietuvos, 
vokiečių okupacijos, sovietinių 
laikų ir Vakarų kraštų sporto sis
temas, darbo pagrindus bei organi
zacijų. Deja, tokių savybių mūsų 
vadovai neturi. Todėl nieko stebė
tino, kad reformos daromos sku
botai, remiantis sovietine patir
timi, kartojant žinomų darbo šab
lonų: griauk, grobk ir kurk iš naujo.

Pirmieji sovietinio sporto restau
ravimo rezultatai stulbinantys. Va
dovai per trumpų laikų sugriovė tai, 
kas buvo sukurta jų pačių rankomis 
ir išmintimi. Ištuštėjo sporto salės, 
į bazes pradėjo brautis neaiškios ko
mercinės organizacijos, prasidėjo 
turto grobstymas. Į šipulius buvo 
ištaškytas Kauno “Žalgiris”, “Pluoš
tas” ir panašios sporto organizaci
jos. Susidarė pavojinga, sunkiai 
kontroliuojama padėtis, kuri gali 
turėti neigiamų pasekmių visam 
Lietuvos sporto judėjimui. Tačiau 
kas bebūtų, sportininkams šmėkš
telėjo proga pamatyti atkurtų anų 
laikų Lietuvos sportų, prisiminti 
kažkada nueitų kelių ir džiaugtis 
naujos kartos laimėjimais. Įsitiki
nimas, jog pakeitus senųjų sporto 
valdžių naujais “specialistais”, ma
tysime Lietuvos sporto praeitį, at
gimusius bent kelis pirmuosius 
(LFLS, LGSF, “Kovas”, Klaipėdos 
KSS ir kitus) sporto klubus, vilčių 
nepateisino. Jiems vietos Lietuvoje 
neliko, nors ir buvo atkurtas LTOK. 
Kur sporto vadovų logika? Ar ne pa
radoksas, kad atkurtas LTOK, bet 
nėra klubų, kurių pastangomis jis 
atsirado? (Bus daugiau)

Sportininkų netektis
A.a. Rimas Strimaitis, sportinin

kas, solistas ir visuomenės veikė
jas, po sunkios ligos, 1994 m. sausio 
2 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. Jau-

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latvijai, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

LASALLESQUE. Į

Naujas telefonas
A A "I AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
□ J 7-UMUM MACUOS IR APTARN- 

f vUvU AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

kėlimo šventovės salėje susitikda
vome su a.a. Kostu Lukošiumi

Nuotr. Sig. Krašausko

LIETUVIŲ
■i T T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

nystėje velionis žaidė krepšinį To
ronto “Vyčio” ir “Aušros” sporto 
klubuose, vėliau aktyviai reiškėsi 
golfe. Dažnai jis atstovaudavo To
ronto lietuvių golfo klubui ŠAL- 
FASS-gos tarpmiestinėse, o taip 
pat ir baltiečių varžybose. Sporti
ninkai neteko energingo, tik am
žiaus vidurio pakopų pasiekusio 
savo nario.

A.a. Kostas Lukošius. Dar vienas 
vyresniosios kartos buvęs sporti
ninkas 1994 m. sausio 5 d. pasitrau
kė amžinybėn, su kuriuo sausio 7 d. 
atsisveikino gausus būrys artimųjų 
bei sportininkų.

Velionis, jaunystėje pamėgęs fut
bolų, jį žaidė daugiau kaip 30 metų. 
1935 m. pradėdamas Varnių koman
doje, vėliau Telšių “Džiuge”, Kau
ne Karo mokykloje ir, prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, Kauno 
“Perkūne”. Baigęs Karo mokyklų, 
Šiauliuose artilerijos mokomojo
je grupėje ėjo sporto instrukto
riaus pareigas. Greta yra baigęs 
futbolo teisėjų kursus ir teisėjavo 
Kaune, išvietintų asmenų (DP) gyve
namu laikotarpiu Vokietijoje ir pa
galiau Kanadoje.

Pokario metu Toronte, 1948 m. 
įsisteigus pirmajam išeivijoje sporto 
klubui “Vyčiui”, Kostas Lukošius 
buvo vienas iš pagrindinių darbuo
tojų. Dvi kadencijas (1953 ir 1956) 
klubo pirmininkas, o eilėje valdybų 
dirbęs įvairiose pareigose. Kostas 
Lukošius yra ėjęs ir Kanados spor
to apygardos vadovo pareigas. Pa
plitus golfo žaidimui lietuvių tar
pe, jis buvo ir šio sporto vienas iš 
mėgėjų ir priklausė Toronto lietu
vių golfo klubui.

Atsisveikindami su sportininku, 
visuomenininku, spaudos darbuo
toju, tariame: “Kostai, ilsėkis am
žinybėje...” . e

Marčiulionis Lietuvoje
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 

prezidentas Šarūnas Marčiulionis 
neperseniai viešėjo Lietuvoje. Iš
naudodamas šių progų, jis dalyva
vo LKL būstinėje surengtoje spau
dos konferencijoje, kurioje kartu 
su juo dalyvavo ir šios lygos gene
ralinis sekretorius Algimantas Li
žaitis, svečias iš JAV-bių T. Nath- 
anson’as, kuris jau 40 metų dirba 
televizijos sporto transliacijų re
žisieriumi, o taip pat ir Baltijos te
levizijos generalinis direktorius 
Gintaras Songaila. Šarūnui Marčiu- 
lioniui daugiausia rūpėjo LKL rei
kalai. Jis dalyvavo taip pat pokal
byje su visų lygos komandų savi
ninkais. Pokalbio būta uždaro, ta
čiau, aiškintasi ten atvirai, kaip 
kad praktikuojama NBA, kur vieni 
nuo kitų neslepia net finansinių 
reikalų. Tik taip dirbant ir bend
radarbiaujant prinoksta sėkmė. 
Apie save Šarūnas Marčiulionis ne
linkęs buvo kalbėti. Kaip žinome, 
jis yra sužeistas ir jau ilgesnis lai
kas gydosi. Bėgioti ir treniruotis 
žada pradėti apie vasario mėnesį, 
tačiau, kada galės žaisti, dar ne
aišku .. .?

Skautų veikla
• Sausio 27 d., 6.30 v.v. Anapi

lio salėje “Romuvos” valdybos 
posėdis.

• LSS-gos vadovybės pareigų 
perdavimas naujai išrinktiems 
pareigūnams įvyks sausio 29-30 
d.d. Čikagoje, Jaunimo centre. Iš 
Kanados rajono dalyvaus v.s. A. 
Senkus, v.s. R. Žilinskienė ir v.s. 
R. Otto.

• Vasario 3 d., 6.30 v.v. Anapi
lio salėje “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų tėvų komiteto posėdis.

• Vasario 6 d., 9.30 v.r. Lietu
vos kankinių šventovėje “Ramby
no” ir "Šatrijos” tuntai iškilmin
gai minės Lietuvos nepriklauso
mybės, Vasario 16-tosios, šventę. 
Organizuotai su vėliavom dalyvaus 
Mišiose; po jų Anapilio salėje bus 
iškilminga sueiga. Kviečiami skau- 
tininkai-kės, tėveliai, rėmėjai ir 
draugai. Rinktis 9 v.r. M.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rusių 
(rengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliacijąirt.t. 
NEMOKAMAS (KAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

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. (gyvytes drauda) 

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.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

IMA:
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. 

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCTORjft
416 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1994.

LEDAS IIEIRIGERATION 
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.)

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.

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

SOLD
W_____________ K__ ■

COLDUieiX 
BANKeRQ

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
thecjesC

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
__________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: 

iškvietimai, bilietai, drauda.
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

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

I 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) ........................... $1113
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................  $1 1 65

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). Norintiems užsisakyti vietas skrydžiams į Dainų šventę patartam 
nedelsiant tai padaryti.
UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 ALGIS 

MEDELIS
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Western Union finansinių 

patarnavimų įstaiga pranešė 
sausio 10 d., kad įvestos pini
gų persiuntimo paslaugos tarp 
JAV ir Lietuvos bei Kazachs
tano. Persiuntimas greitas ir 
patikimas, galima išsiųsti ar
ba pristatyti į Vilniaus tau
pymo banką. Sumos išmoka
mos JAV doleriais arba litais.

“Variety” vaikų labdaros or
ganizacija skelbia Auksinės 
širdies vajų. Vasario 14 d. au- 
kojantiems $3 ar daugiau bus 
duodamos aukso spalvos šir- 
delės-ženkliukai. Savo auko
mis paremsime centrus įvai
riose Ontario vietovėse, kur 
gydomi ir šelpiami invalidai/ 
suluošinti vaikai.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos Kana
dos skyriaus torontiečių gru
pės susirinkimas įvyko sausio 
22 d. Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje. Pasivaišinus, su
sirinkimą įvadiniu žodžiu pra
dėjo K. Manglicas, ir toliau va
dovavęs programai. Pakvietė 
skyriaus pirm. E. Čuplinską, 
kuris gausius klausytojus supa
žindino su skyriaus veikla. 
Nuoširdžiais plojimais sutik
tas Tėvynės s-gos vykdomasis 
pirm. G. Vagnorius kalbėjo 
apie dabartinę būklę Lietuvo
je, sunkumus, laimėjimus ir T. 
s-gos užmojus. Baigdamas kal
bą, pirmiesiems iškiliems par
tijos nariams bei rėmėjams 
įteikė pirmininko V. Landsber
gio pasirašytus padėkos lapus.

Juos gavo: K. Manglicas, dakta
rai M. ir J. Uleckai, E. Čuplins- 
kas, G ir dr. R. Petrauskai, K. 
ir B. Čepaičiai ir V. Bireta. Po 
to G. Vagnorius atsakinėjo į 
gausius klausimus, iš kurių su
sidarė papildomas pašnekesys. 
Susirinkimo oficialiai daliai 
baigiantis, K. Manglicas visų 
susirinkusių vardu svečiui įtei
kė eskimų darbo statulėlę. “Il
giausių metų” dainuojančiais 
linkėjimais baigtas maždaug 
dvi valandas trukęs susirinki
mas. Iš vietų pajudėję, dalyviai 
vaišinosi gražiai paruoštais 
skanėstais ir kava, pasibūriuo- 
dami, pasišnekėdami. S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju talentin

gam daktarui Ramūnui Sapliui 
už puikiai man atliktą operaci
ją ir jos dėka išgydytą koją. Ačiū 
Jums taipogi, Daktare, ir už malo
nų rūpestį, esant Queensway ligo
ninėje. Marija Šelmienė

PADĖKA
Nuoširdus ačiū R. A. Ulbams, 

I. A. Štreimikiams, J. Pacevičie- 
nei, L. V. Nakrošiams, aplankiu
siems mane ligoninėse. Ačiū D. 
Šakienei už atsiųstą gražią gėlę. 
Jūsų dėmesys man buvo labai ma
lonus. Jūsų Marija Šelmienė

Paieškojimas
Giminės ieško Annos Gvildienės- 

Bružilaitės ir jos vyro Alberto Gvil
džio. Lietuvoje gyveno Kretingoje. 
Prašo atsiliepti Gintaras Bružila, 
Klaipėda, Taikos 111, bt. 40, Lietu
va. Tel. 79932 arba 128 Taylor Ave., 
Hamilton, Ont. L8K 3T2 Canada. 
Tel. 545-8868 Petras Brasas.

Kanados lietuvių bendruomenės XV-tosios krašto tarybos antrosios sesijos, įvykusios 1993 m. lapkričio 6 d. Ana
pilio sodyboje, Mississaugoje, Ont., dalyvių dalis Nuotr. V. Zubrickienės
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuoQEW)

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

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

SKAITYTOJAI PASISAKO

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

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 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 

kaina —$999 (kan.) plius mokesčiai.

Pirmą kartą šiais metais 
skrydžiai per I—lelsinkį į. 

y/ilniią ir Kauną su Finnair. 

Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 

kainos ir geriausi skrydžiai į DAINŲ ŠVENTĘ. 
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)

DEMOKRATIJOS DĖSNIS
Nesuprantame išeivijos laiky

senos Lietuvos atžvilgiu ir čia 
vietinių dešiniųjų žmonių, kurie 
pamiršta, kad demokratijos dėsnis 
yra gerbti rinkimų rezultatus ir 
pozityviai veikti, jei norima lai
mėti rinkimus ateityje. S.O.B.,

Vilnius

LAIKAS SUVOKIETĖTI
Įdedu čekį - 100 Kanados dol. už 

1992-1994 m. Kai ši prenumerata 
užsibaigs, prašau man laikraščio 
daugiau nesiųsti, nes man laikas 
suvokietėti (Lietuva nenori vokie
čių kilmės buvusių piliečių įpi- 
lietinti), o Jums visiems grįžti į 
Lietuvą. Žaidimas baigiasi.

Su pagarba - Arthur Hermann

NELIETUVIŠKA PAVARDĖ
Tai dar vienas motyvas išei

viams neduoti Lietuvos piliety
bės. Gautame laiške rašoma: “Va
kar man sakė prašyti pilietybės 
per mamos pusę; nes tėvas gimė 
caristinėj Rusijoj, o ne Lietuvos 
respublikoje. O šiandien, kai pri-
stačiau pirmus prašymus, man sa
kė, kad negaliu gauti pilietybės, 
nes mano mama nėra lietuvių tau
tos žmogus, pavardė vokiška, o tik 
lietuviškos kilmės žmonės gali 
prašyti pilietybės atgavimo (ar
ba jų vaikai) (...). Aš paklausiau, 
o kaip su Landsbergiu, ar yra lie
tuvių tautos žmogus, ar ne. Su
pyko ... V.

Red. prierašas. Dėl suprantamų 
priežasčių adresatas prašė pavar
dės neskelbti. Laiško autorius 
yra tarptautinėj plotmėj žinomas 
intelektualas-profesorius.

ATGARSIAI
Džiugu, kad Kauno mergaičių 

choras “Pastoralė” palinksmino 
klausytojus ne tik Amerikoje, bet 
ir Kanadoje. Norėčiau pridėti sa
vo pastabų prie Gražinos Petraus
kienės pagyrimų (“TŽ” 1993.XII.7). 
Choras mūsų parapijoj (Norwood, 
MA) tikrai nustebino susirinku-
sius spalio mėn pasirodyme. Gal 
kartais mes, lietuviai, išmoksta
me pilnai įvertinti savuosius tik
tai per kitų liudijimą. Leiskite 
duoti keletą pavyzdžių iš kitatau
čių. Štai ką vienas muzikos moky
tojas sakė po koncerto: “Dangus 
ant žemės!” Kita pagyvenusi kul
tūringa moteris, kuri girdėjo gal 
ir šimtus koncertų, atsidususi ta
rė: “Gyvenime niekados negirdė
jau tokio grožio!” Bet kas neapsa
komai stebėtina - vienas rimtas 
klausytojas, turbūt pensininkas 
ir gal kažkoks buvęs profesorius, 
atsirado mūsų šventovės koncerte. 
Jis taip netikėtai sužavėtas apsi
džiaugė ir pamilo “Pastoralę”, 
kad važinėjo po Ameriką ir iš vi
so klausėsi to koncerto net 7 kar
tus. Toks elgesys - geriausia re
cenzija. Kun. Vincas Valkavičius,

Norwood, MA

SVARBI SUTARTIS
Tautos pažangos judėjimo stei

gėjų tarybos pirm. Eg. Klumbys 
atsiuntė 1993 m. rugsėjo 27 d. da
tuotą pareiškimą Lietuvos-Lenki
jos derybų klausimu, kuriame tarp 
kitko nurodoma ir pabrėžiama, 
kad Lietuvos delegacija derybo
se su Lenkija neturėtų “daryti 
jokių nuolaidų pricipiniuose daly
kuose, o 1920 m. įvykdyta Vilniaus 
krašto okupacija” būtų į pasira
šomą sutartį įtraukta, o ne pa-

'SAMOGnU'-^ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

likta kaip analizė istorikams, ką 
siūlo Lenkija. Jei 1920 m. Lenki
jos agresija ir iš jos kilusi Vilniaus 
krašto okupacija bus sutartyje 
nepaminėta “įvairūs Lenkijos po
litikai ir istorikai, o taip pat 
Lietuvos lenkų reakcingos organi
zacijos bei atskiri politikai ir to
liau teigs, kad Lietuva Vilniaus 
kraštą gavo neteisėtai pagal Mo
lotovo-Ribentropo paktą”.

Kitame pareiškime, liečiančia- 
me Karaliaučiaus sritį, nurodo
ma, kad nei buvusi, nei dabarti
nė Lietuvos vyriausybė nieko ne
są padariusios “svarbiame Lietu
vai regione”. Užsienio reikalų 
ministeris P. Gylys liepos 6 d. bu
vo pažadėjęs per du mėnesius ati
daryti Lietuvos konsulatą Kalinin
grade (Karaliaučiuje). Ir trims 
mėnesiams praėjus - jokių rezul
tatų. Nuogąstaujama dėl Lietu
vos užsienio politikos laikysenos 
ir randama, kad:“nėra jokių stra
teginių krypčių'nei su kaimyni
nėmis, nei su tpliau esančiomis 
valstybėmis”. ;

KAD STALAS BŪTŲ ŠVARUS...
1993 metų vasarą, lankydamasis 

Vilniuje, buvau p. Aušros Jurgu- 
tienės paprašytas radiofone at
sakyti į kelis jos klausimus ir pa
skaityti kelis savo eilėraščius. 
Vėliau pasikalbėjimas buvo at
spausdintas “NAUJAJAME ŽIDI
NYJE - AIDUOSE”

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” kalėdi
niame 1993 m. numeryje to laik
raščio redaktoriai dalį to pa
sikalbėjimo persispausdino. Pa
ėmę iš mano atsakymų sau patin
kamas vietas, jie lyg rodo savo 
skaitytojams: štai, ką rašo apie 
liberalus Henrikas Nagys! Kad 
mano atsakymai nebūtų kreivai 
interpretuojami, noriu pasakyti: 
niekam nepriklausau, nesu 
jokios ideologinės, pasaulė
žiūrinės ar politinės grupuotės 
nei aklas pasekėjas, nei aklas kri
tikas. Hipokritų ir siauražiūrių 
fanatikų, deja, esama nemažiau 
visose grupuotėse. Netrūksta jų 
nei katalikiškųjų organizacijų 
bei institucijų viršūnėse bei gre- 
tose' Henrikas Nagys

1994.1.12 
Montreal’is

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 bA Mi s 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. PACEVIČIUS, b.sc.llb.

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.

^Iedersem

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

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 3H7
Ont. Reg. nr. 1341982

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

1558 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4 

Ont. Reg. nr. 04189437

\7iM(V£ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
įvertinimas.

RF/WKK

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Dhone: (416) 769-1616

West Realty Inc.

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

siuntinius į LIETUVĄ.

į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

pristatymas.TIK $6ukBpM" “$1 1
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas ( namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ......................................................... $1 1 -

Qjrrfuiic, DRESHER L,d-
Real Estate

"Wj . . 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.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kuri 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.

w Jums reikės tik paskambinti

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

¥AT>IT£’TTI7’K> INSURANCEOlXlL^niLlv BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Sausio 23, sekmadienį, “Vo
lungės” choras, vadovaujamas 
muz. Dalios Viskontienės, kon
certavo mūsų šventovėje 10.30 
v.r. ir paskui giedojo per 11 v.r. 
Mišias.

— Turime daug gerų įvairių in
dų, kurių rūšių daugiau pripirk
ti nebegalime, o jų dabartinis 
skaičius per mažas naudojimui 
mūsų salėse. Todėl vyksta indų 
išpardavimas. Indų išpardavi
mu rūpinasi Birutė Jurienė, tel. 
275-8034.

— Visi, norintieji šiais metais 
priimti Sutvirtinimo sakramen
tą mūsų parapijoje, prašomi re
gistruotis jau dabar klebonijo
je. Netrukus bus pradedamos pa
mokos besiruošiantiems Sutvir
tinimo sakramentui. Pamokas ves 
Gediminas Kurpis.

— Mišios sausio 30, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Petrą Petrušaus- 
ką, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už Vaitkevičių ir Ivaške
vičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 150 asmenų. Pranešimus pa
darė LN valdybos narė D. Ker
šienė.

— Sausio 27 d., 7.30 v.v. Lietuvių 
namų valdybos posėdis.

— Vasario 6, sekmadienį, LN sek
lyčioje 1 v.p.p. šaukiamas LN vyrų 
būrelio metinis narių susirinki
mas. Darbotvarkėje:' pirmininko, 
vicepirmininko, iždininko, revi
zijos ir ūkvedžio pranešimai ir 
valdybos rinkimai. Kviečiame vy
rus atsilankyti ir įstoti nariais. 
Visi bus pavaišinti. Pietūs 12.30 
v.p.p. punktualiai. Dėl darbotvar
kės pakeitimo skambinti Teodorui 
Stanuliui tel. 231-4937.

— Sausio 23, sekmadienį, įvyko 
Lietuvių namų kultūros komisi
jos metinis susirinkimas. Komisi
jos nariai, dalyvaujant aktyviau
siems talkininkams, aptarė pra
ėjusių metų kultūrinės veiklos re
zultatus ir problemas, numatė arti
miausius kultūrinius renginius: 
Lietuvos menininkų koncertus, pa
skaitas, susitikimus.

Aukos Slaugos namams
$200 - E. Mačiulaitis; $50 - A. 

I. Giedris iš Klivlando, OH, a.a. Eri
kos Šernienės atminimui; B. Sta- 
bulytė-Skudra a.a. Vytauto Bulotos 
(Čikagoj) atminimui; $30 - L. Bal
sienė a.a. Erikos Šernienės atmini
mui; $20 - L. Balsienė a.a. Lilijos 
Zabulionienės (Londone) atmini
mui. Iš viso Slaugos namų fonde 
yra $945,341.89. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St.W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

A.a. Antano Dilkaus atmini
mui, užjausdami žmoną Zosę, 
dukras Birutę, Rasą, sūnų Kęs
tutį ir jų šeimas bei gimines, 
Dervaičių šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. Tomo Žilio 5-rių metų 
mirties prisiminimui Nijolė 
Šimkienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

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

A. a. Vytauto Kramiliaus at
minimui žmona ir šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Mylimos mamos, senelės, 
prosenelės a.a. Erikos Šernie
nės prisiminimui Šernų šei
ma “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. Pauliui Kairiui mirus, 
užjausdami žmoną Eleną Kai
rienę, A. B. Stonkai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Kosto Lukošiaus atmi
nimui Kazys ir Vilma Gapučiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

CLEAN FOREVER. 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.

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

■■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 

royal lepage 
■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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
Mėgėjams prabangaus gyvenimo Scarlett F|d. - Lambton Square. 
Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel. 231-3000. PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

— Kas norėtų vykti į Dainų šven
tę Lietuvoje, kuri įvyks Vilniuje 
liepos mėn., kartu su mūsų para
pijos choro ir “Volungės” choro 
rengiama ekskursija, prašome iki 
šio trečiadienio, sausio 26 d. pra
nešti Inai ir Morkui Sungailoms, 
tel. 614-7736. Jie suteiks reikia
mas informacijas.

— Sausio 19 buvo palaidotas a.a. 
Ignas Budrys, 84 m. Tą pačią die
ną palaidota a.a. Aleksandra Šim
kienė, 85 m.

— Specialios ekumeninės pa
maldos mūsų šventovėje bus sau
sio 26 d., trečiadienį, 7 v.v. Pamal
dų metu pamokslą pasakys kun. P. 
Dilys, liuteronų Išganytojo pa
rapijos klebonas. Pamaldose da
lyvauja Išganytojo parapijos cho
ras, kuris pagiedos keletą giesmių.

— Mūsų parapijos salės iki šio 
mėnesio pabaigos nuomojamos 
tik lietuviams. Nuo vasario pra
džios pradėsime nuomoti ir kita
taučiams.

— “Rožių vakaras” - tai Toronto 
lietuvių choro “Volungė” rengia
ma šokių vakaronė, kuri įvyks š. 
m. vasario 12 d. Prisikėlimo pa
rapijos didžiojoje salėje. Stalus 
bei pavienius bilietus užsakyti 
pas Dalią Vaškevičiūtę vakarais, 
tel. 252-9157 arba pas Juliją Ada- 
monytę, tel. 763-4013.

— Mišios sausio 30, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už Gadeikių šeimos mi
rusius, 9.20 v.r. — už a.a. Joną ir 
a.a. Uršulę Grinskius, 10.15 v.r. 
— už a.a. Alfonsą Simonavičių, 
10 m., už a.a. Joną Matulionį, už 
a.a. Aug. Ašoklį, 11.30 v.r. — už 
parapijos gyvus ir mirusius.

Maironio mokyklos metų ka
lendorius. Vasario 5 — Tėvų 
diena; vasario 12 — pamokos; 
vasario 19 — Vasario 16 minė
jimas su specialia programa, 
kurią atliks muzikinė toron- 
tiečių grupė “Viltis”, vadovau
jama V. Ramanausko. Visi 
kviečiami 11.30 v.r. į mokyk
los auditoriją. Vasario 26 — 
pamokos; kovo 5 — pamokos; 
kovo 12, 19, 26 — pamokų ne
bus (žiemos atostogos); balan
džio 2 — pamokų nebus (Vely
kos). Balandžio 9, 16, 23, 30, 
gegužės 7, 14 — pamokos; ge
gužės 20, penktadienį, — abi
turientų pagerbimas. Gegužės 
21 — pamokų nebus; gegužės 
28 — mokslo metų užbaigimas 
ir gegužinė. Toronto aukštes
niųjų lituanistinių kursų lan
kytojai turi surinkti 120 valan
dų, kad įsigytų gimnazijos už
skaitą. Kovo mėnesį bus daug 
praleistų pamokų, todėl liku
sios kursų pamokos turės tęs
tis iki 1 v.p.p. Vedėja

A.a. A. Dilkaus atminimui To
ronto Maironio mokyklai buvo 
suaukota $577. Aukojo: $50 - J. 
B. Aukštaičiai; $40 - L. Šešku- 
vienė; $40 - E. Benetienė, J. Bis- 
kis, K. Kaminskienė, J. Krasaus
kas, V. Leverienė, V. Melnykas, 
F. V. Mockai, J. Nešukaitis, A. 
K. Pajaujai, V. Paulionis, S. I. 
Petrauskai, V. V. Prasauskai, V. 
Puzerienė, G. D. Rocca, R. Rusi- 
nienė, S. Vaitkus; $15 - R. Beke- 
rienė, E. J. Bukšaičiai, R. Žioga- 
rys; $10 - P. Imbrasas, G. T. Kiš- 
kūnai, W. Kiškūnas, E. S. Kuzmis- 
kai, P. N. Puidokai, D. Puterie- 
nė, A. N. Radžiūnai, P. V. Sturm, 
J. J. Valiuliai; $7 - N.N.; $6 - K. 
Žebrauskas; $5-A. Pakolskis, V. 
Slėnys, A. J. Venslovaitis, N.N.; 
$4-J. Repečka.

Visiems nuoširdus ačiū už pa
ramą. Vedėja

JAUNAS vyras ieško bet kokio dar
bo. Skambinti tel. 535-8519 Toronte.

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

ATLIEKAME vidaus dažymo, san
technikos (plumbing) bei kitus 
darbus, klojame plyteles. Skam
binti Petrui Brasui, tel. 545-8868.

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.

Tėvų diena Maironio mokyk
loje bus šeštadienį, vasario 5. 
Kviečiame visus tėvus atsilan
kyti mokykloje, susipažinti su 
mokytojais bei švietimo pro
grama ir atsiimti vaikų pažy
mėjimus. Tėvų laukiama tokia 
tvarka: A-M 9.30-10.30 v.r., N-Ž 
11 v.r. — 12 v. Bus kavutė vi
siems. Vedėja

Iš Vilniaus pranešama, kad 
radijo užsieniui laidos (7150 
kHz 7 v.v.) bus transliuojamos 
savaitės dienomis lietuvių, o 
savaitgaliais anglų kalbomis 
nuo 1994 m. sausio 24 d., ne nuo 
vasario 24 d. kaip buvo anks
čiau pranešta.
KLB Oakvilės apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas įvyks 
1994 m. vasario 4 d., 6 v.v., penk
tadienį, Reginos ir Jono Žiū
raičių namuose. Visi Oakvilės 
apylinkės nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

“Virgo” - Vilniaus univer
siteto moterų choro koncertas 
įvyks š.m. vasario 15, antra
dienį, 7 v.v. Toronto Lietuvių 
namuose. Inf.

Toronto lietuvių choras “Vo
lungė” kviečia visus į Rožių 
vakarą - šokių ir linksmumo 
vakaronę - kuri įvyks š.m. va
sario 12, šeštadienį, Prisikė
limo parapijos salėje. Šokiams 
gros penkių instrumentų or
kestras, o trumpą programėlę 
atliks choro nariai. Stalus bei 
pavienius bilietus galima už
sisakyti pas Dalią Vaškevičiū
tę, tel. 252-9157 vakarais, ar
ba pas Juliją Adamonytę, tel. 
763-4013.

Torono lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16 
minėjimą III aukšto menėje, 
antradienį, vasario 15, 12 vai. 
Bus šilti pietūs. Bilietai gau
nami pas T. Kobelskienę 760- 
8003 arba P. Ivanauskienę 
767-3677. Valdyba

Toronto Lietuvių namų švie
timo fondas “Labdara” kasmet 
skiria stipendijas studijuojan
čiam jaunimui. Stipendijų pra
šymo blankai gaunami Lietu
vių namų raštinėje darbo va
landomis 1573 Bloor St.W., To
ronto, Ont. M6P 1A6, tel. (416) 
532-3311. Prašymai turi būti 
pristatyti Lietuvių namų rašti
nėje iki 1994 m. kovo 1 d. Pla
tesnę informaciją bet kuriuo 
laiku teikia V. Kulnys, tel. (416) 
769-1266.

Lietuvos “Caritas” federaci
jai aukojo: $1000 - Monika Du- 
dienė (Kagawong, Ont.) a.a. vy
ro Broniaus atminimui; $50 - 
K. ir P. Abromaičiai.

Daugiavaikėm šeimom Lie
tuvoje aukojo: $133 — A. Augai- 
tienė; $50 —J. Petkienė; $20 — 
A. Pajaujienė.

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

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS” 
maloniai kviečia Į TRADICINĮ METINĮ

BALIU*
PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros “V&V estradinė muzika" 
Įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų 
tel. 231-9425, V. Drešerio draudos įstaigoje tel. 233-S334, pas klubo na
rius, Lietuvių namų raštinėje tel. 532-3311 ir prie įėjimo. Rengėjai

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius) 

B
• SAUSIS ir VASARIS — • “Parama” tuoj pat vietoje išduoda

RRSP indėlių mėnesiai. w kvitą dėl mokesčių atleidimo.
• Per šiuos mėnesiusdalįsavo santaupų • Galite pasirinkti indėlio terminą:

įdėkite į saugią nuo 1 m. iki 5 m. ar neterminuotus su
“Paramos” RRSP st keičiamu nuošimčiu (variable rate).
------------------------ - f • Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos
• Jei truks “Parama” paskolins. nuo pajamų mokesčių.
• “Parama” moka aukštas palūkanas • Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas

už jūsų indėlius. 1 galima pervesti į RRIF, nemokant
• “Parama” neima jokių mokesčių valdžiai jokių mokesčių.

nei už plano administravimą, nei už • Nelaukite paskutinės dienos!
patarnavimus įdedant ar išimant. • Paskutinė diena indėliams

• “Parama” mielai patarnaus nariams, už 1993 metus
perkėlimui iš kitų RRSP (“Paramos” 1994 m kOVO 1 d
RRSPplaną' Tel. 532-1149

_____________________________ 1

VILNIAUS UNIVERSITETO MOTERŲ CHORAS “VIRGO”, amerikiečių 
pakviestas koncertuoti Jungtinėse Amerikos Valstybėse, vasario mėnesį su 
koncertais aplankys Montreal} ir Torontą Nuotr. Alg. Rakausko

1994 metų Vasario 16 minė
jimas įvyks vasa’rio 20, sekma
dienį, 4 v. p. p., Anapilio 
salėje, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Opt. Programoje 
- prof. Romo Vaštoko paskaita. 
Meninę dalį atliks Maironio 
mokyklos choras ir Toronto 
jaunimo ansamblis “Ginta
ras”. Rengia KLB Toronto apy
linkės valdyba.

Estų centro taryba praneša, 
kad šeštadienį, sausio 29, 2 
v.p.p. bus rodomas Estijoje 
sukurtas filmas “Those Old 
Love Letters” (Senieji meilės 
laiškai) Bloor Cinema, 506 
Bloor St. W. Šis filmas (su 
angliškais parašais) yra apie 
kompozitoriaus Raimond Val- 
gre gyvenimą ir vaizduoja ka
ro ir stalinizmo laikotarpį 
Estijoje.

SIMPOZIUMAS 
“MAŽUMŲ KLA USIMAS 
BALTIJOS KRAŠTUOSE” 
įvyks 1994 m. vasario 5, šeštadienį, 

nuo 9.30 vai. ryto iki 4 v.p.p.,
George Ignatieff teatre, 14 Devonshire Place, 
Toronto universitete (St. George požeminio stotis).
Įėjimas: $15, pensininkams ir studentams - $12. Rengėjai: 

AABS (Baltistikos studijų sąjunga) - Kanados skyrius ir 
Toronto universiteto estonistikos katedra

Mažumų klausimą Baltijos 
kraštuose nagrinės diploma
tinių tarnybų atstovai bei įvai
rūs mokslininkai simpoziume, 
kurį ruošia AABS (Baltistikos 
studijų sąjunga) - Kanados 
skyrius ir Toronto universite
to estonistikos katedra. Š.m. 
vasario 5 d., George Ignatieff 
teatre iš ryto bus pristatyta 
oficiali Baltijos kraštų politi
ką tautinių mažumų atžvilgiu. 
Kalbės Latvijos ambasadorius 
JAV - Ojars Kalnins, Lietu
vos nuolatinės misijos Jung
tinėse Tautose atstovas Algi
mantas Gureckas ir Estijos 
atstovas JT - Heino Ainso. 
Įvairių išeivijos ir Baltijos 
kraštų institucijų mokslinin
kai kalbės apie etnines ma
žumas ir su jomis susijusius 
klausimus.

1994 m. 
vasario 5, 
šeštadienį, 
6 val.vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

MONTREAL
Aušros Vartų parapijos metinis 

susirinkimas įvyko sausio 16 d. 
tuoj po pamaldų parapijos salė
je. Susirinkimas buvo pradėtas 
klebono kun. Juozo Aranausko, 
SJ, malda. Prezidiumas sudary
tas iš parapijos komiteto pirm. 
Alberto Jonelio, ižd. Vytauto Gy
vio, sekr. Elvyros Krasowski ir 
paties klebono. Susirinkimui va
dovauti buvo pakviestas Vincas 
Piečaitis. Po visų pareigūnų pra
nešimų didesnių diskusijų nebu
vo, nes parapijos pastatai užlai
komi tvarkingi ir parapija praei
tus metus užbaigė su pelnu. Be 
to, klebonas pasidžiaugė, gavęs 
padėjėją kun. Kazimierą Ambra
są, SJ. Į parapijos komitetą kle
bono pasiūlytas kandidatas susi
rinkimo buvo patvirtintas. Tad 
dabar parapijos komitetą sudaro: 
A. Jonelis, V. Gyvis, E. Krasows
ki, Romas Otto, Eugenijus Dai
nius ir Bronius Niedvaras. Susi
rinkimas nebuvo gausus, nes šal
to oro banga montrealiečius kan
kina jau trečią savaitę. Tą dieną 
buvo 29 laipsnai šalčio, o įskai
tant vėją-45.

Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. Bronius Vaške
lis padarė pranešimą po parapi
jiečių susirinkimo. Su rektorium 
klausytojus supažindino dr. Ilo
na Maziliauskienė. Rektorius kal
bėjo tema “Vakarietiškas univer
sitetas, lietuviška dvasia”. Uni
versitetas buvo atkurtas 1989 m. 
balandžio mėnesį. Prof. B. Vaške
lis aptarė per tą laiką pasiektus 
laimėjimus ir kliuvinius, su ku
riais tenka susidurti. Po prane
šimo buvo renkamos aukos. Pa
baigoje parapijos komitetas pa
vaišino visus kava ir sumuštiniais.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- . ...... 4.00% Taupymo-special........... .... 1.50%
Certifikatus 2 m. ... ...... 4.75% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  5.00 Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius:

1 metų .........
180 d. -364 d.

...... 3.25%
..... 3.00%

Einamos sąsk...................
RRIF-RRSP-1 m.term.

.... 1.00%

.... 4.00%

120d. - 179d.
60d. - 119d.

..... 3.00%

.....  2.75%
RRIF-RRSP - 2 m.term.
RRIF-RRSP - 3 m.term.

.... 4.75%

.... 5.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.00% RRIF - RRSP - taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. .........  5.75% asmenines - nuo ......... . 6.00%
2 metų.............. .........  6.25%
3 metų.............. ...........6.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

IŠNUOMOJAMI vieno miegamojo 
butai: Stayneryje - $350 mėnesiui; 
Wasaga Beach - $400 mėnesiui. Į 
nuomos kainą įeina mokestis už 
elektrą ir kt., išskyrus telefoną 
ir kabelių televiziją. Skambinti 
vakarais tel. (705) 428-2105.

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

Dr. Jono Basanavičiaus skautų- 
vyčių būrelis švenčių metu surink
tą maistą išdalino Montrealio be
namiams per Sun Youth labdaros 
organizaciją. Dabar jie planuoja 
sausio 29 d. paruošti šimtui asme
nų maistą ir sekančią dieną pa
maitinti benamius per Benedict 
Labre House.

Vedyboms ruošiasi Shirley Mi- 
laknytė su Robert Ivan. B.S.

Vilniaus universiteto moterų 
choras “Virgo” (35 dainininkės) 
atvyksta koncertams į JAV-bes. 
Tuo pačiu, “Radio Quebec” kvieti
mu, atvyks iš Bostono į Montrealį 
vasario 10 d. vakare ir išvyks vasa
rio 14 d. rytą pro Torontą ir Hamil
toną į Detroitą, kur bus vasario 16 
d. Kvietėjai iš JAV-bių praneša, 
kad choras turi vizas į Kanadą ir 
apmokėtą autobusą visai kelio
nei. Jų noras yra padainuoti ir 
pagiedoti Kanados lietuviams.

“Virgo” choro koncertas Mont- 
realyje rengiamas vasario 13, sek
madienį. Choras giedos Aušros 
Vartų šventovėje per pamaldas, o 
koncertas įvyks po pamaldų para
pijos salėje.

Tikimasi, kad atsiras ir kitų ins
titucijų ar dainos vienetų, kurie 
susidomėtų “Virgo” choru ir apsi
imtų surengti koncertą, vieną kitą 
dieną išlaikyti ir sutelkti audito
riją. “Virgo” choras yra dalyvavęs 
dainų konkursuose Olandijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir Itali
joje, laimėjęs žymenų.

Kvietėjas JAV: Rev. Friday, Bir
mingham, Alabama, tel. 205-823- 
5770. Koncerto rengėjas Niujorke - 
R. Kezys, tel. 718-229-9234. Mont- 
realyje informaciją teikia Petras 
Adamonis tel. 514-722-3545.

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

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

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


