
This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, December 20,1994

WTEV1SKES ŽIBURIAI
""~T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 52 (2339) 1994 GRUODIS-DECEMBER 20 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Dovana visiems
Atsiminimai - tai lyg pakartojimas, ir tai toks, kuria

me nebegalima dalyvauti. Tačiau toji skirtinga būsena 
mažai keičia kai kuriuos pergyvenimus, atsiradusius 
dalyvaujant.

V
YRESNIESIEMS malonu prisiminti (jaunesniems 
gal tik stebėtis tenka), kad ankstyvieji pokariniai 
ateiviai, vos tik pasiekę užjūrių krantus, metėsi 
į bendrą lietuvybės darbą. Dar neturėdami beveik jokio 

ekonominio pagrindo, užtikrinančio pastovesnį įsikū
rimą, su dideliu entuziazmu jungėsi visur, kur tik buvo 
lietuviškai kalbama apie tėvynės išlaisvinimą. Gyvena
mojo krašto reikalai negreit buvo suprasti ir įvertinti. 
Kasdienybės rūpesčiai buvo atitrūkę nuo egzistencijos, 
kurioje vyravo visai kiti pirmumai. Taip šitame plačia
me idealistinių nuotaikų sujudime sužibo ir “Tėviškės 
žiburiai” - Toronte 1949 m. gruodžio 24 d. pasirodė pir
masis to naujo savaitraščio numeris, redaguotas istoriko 
dr. Adolfo Šapokos. Nuo to blykstelėjimo, džiugiai suju
dinusio Kanados lietuvius, ypač torontiečius, iki šių die
nų prabėgo jau 45-eri metai. Prabėgo, nors laikotarpis 
ilgokas, keitęs ir darbuotojus, ir spaudos techniką, ir 
darbo sąlygas. Tuose pokyčiuose betgi išliko anuomet 
pradėta linkmė - būti visų lietuvių laikraščiu, skleisti 
išeivijoje žiburius ir žiburėlius, kad šviesėtų tie keliai, 
kuriais žygiuojant stiprėja meilė Dievui ir tėvynei. O 
“Tėviškės žiburių” pasirodymas Kūčių dieną buvo tarsi 
kalėdinė dovana visiems, ir tai ne vienkartinė, o vis pa
sikartojanti ir vis visaip reikalinga lietuviškojo gyveni
mo jungčiai bei tautinei kultūrai palaikyti.

L
AIKO tėkmė betgi atneša naujų įvykių, reikalavimų 
keičia aplinką, skaitytojų įvairovę, jų skaičių 
bei laikraščio finansinį pajėgumą. Visa tai atsi

liepia į spaudos leidybą. Pirmieji “Tėviškės žiburių” 
žingsniai buvo nedrąsūs, ir ateitis dėl daugelio kliūčių 
neaiški, bet tada glaudžiuose ateivių telkiniuose veikė ir 
dirbo gausūs vienminčių būriai, kurie buvo pagrindiniai 
visų kultūrinių reiškinių išlaikytojai, taigi ir spaudos. 
Šiandien jų gretos labai praretėjusios, o išnykimo ratas 
kasdien vis sparčiau sukasi. Užtat tenka jau rimtai pa
galvoti apie ateitį. Atrodo, kad kas prarandama, turi bū
ti atstatoma, kas silpsta, turi būti stiprinama. Ne paslap
tis, kad skaitytojų skaičius mažėja. Čia užaugusiam jau
nimui beveik neįmanoma užpildyti praretėjusių gretų. 
Be to, nemaža dalis jaunimo daugiau domisi kitokiomis 
“linksmesnėmis” kultūrinėmis apraiškomis: tautiniais 
šokiais, jau kiek mažiau daina, beveik visai neieško sa
vųjų vargo teatrų, o spauda tai tik išrinktųjų pasiryžė
lių daliai. Šitokioje tikrovėje normalu, kad spaudos lei
dėjai pradeda dairytis plačiau. O tam ir sąlygos jau žy
miai pasikeitusios. Atsimintina, kad pasaulyje yra dar 
labai daug žmonių, skaitančių lietuviškai - jaunų ir se
nų. Jiems lietuviškas žodis nėra antraeilis. Jie laukia 
savos spaudos, gaudo ją, jei tik pajėgia įsigyti. Šiandien 
Lietuvoje dėl sunkių pragyvenimo sąlygų daugeliui užsi
sakyti laikraščius beveik neįmanoma. Išeiviai kaip tik 
šioje srityje ir galėtų lengvai ištiesti pagalbos ranką ir 
tuo pačiu paremti savąją spaudą. O jaunimui gal kaip tik 
laikas pasiūlyti mintį: jei pats neskaitai, padaryk, kad 
kiti galėtų skaityti. Atsiliepimai patvirtina, kad “Tėviš
kės žiburiai” tėvynėje laukiami. Artėjant prie auksinės 
sukakties slenksčio, jų šviesa turėtų jau plačiau skleis
tis. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dvi staigmenos iš Kvebeko
1994 m. užbaigai Kanada ir 

kanadiečiai susilaukė dviejų 
staigmenų iš Kvebeko. Abi jos 
buvo susietos su separatisti
niais šios provincijos vadais. 
Lapkričio 29 d. pavojinga liga 
sunkiai susirgo Kvebeko blo
kui vadovaujantis Lucien Bou
chard, o gruodžio 6 d. savo suk
tus referendumo planus pro
vinciniame parlamente at
skleidė Kvebeko partijos 
premjeras Jacques Parizeau. 
Skirtumas tarp šių staigmenų 
buvo didelis. L. Bouchardas 
savo ligos neplanavo. Tad ji 
ir jam pačiam tapo skaudžia 
staigmena. Premjeras J. Pa
rizeau savo staigmeną Kve
beku! ir Kanadai, atrodo, pa
ruošė ilgomis įtampos ir ne
migo naktimis, ieškodamas 
užtikrinto kelio pergalėn. Ta
čiau abi šios staigmenos - ne
planuotoji ir sąmoningai su
kurta - gali turėti didelės įta
kos federacinės Kanados 
ateičiai.

L. Bouchardas su 53 Kvebeko 
bloko atstovais Kanados par
lamente yra tapęs opozicijos 
vadu, nors jis ir jo grupė iš
rinkti tik toje prancūziškoje 
provincijoje. Jį staiga pakir
to kūną pradėjusios graužti 
bacilos. Tokia bacilų liga pa
sitaiko labai retai, bet ji greit 
plečiasi ir tampa neišgydoma. 
L. Bouchardui, nuvežtam Šv. 
Luko ligoninėn Montrealyje, 

ši liga buvo greit susekta, nu
pjauta bacilų ėdama kairioji 
koja. Skubi operacija buvo 
sėkminga. Tų bacilų plėtima
sis buvo sustabdytas, ligonį 
sustiprino pradėję veikti an
tibiotikai. Dabar jau ruošia
masi jam pritaikyti dirbtinę 
koją. Pacientas nori grįžti Ka
nados parlamentan ir tęsti 
opozicijos vado pareigas.

Jam padės parlamentarų 
kalėdinės atostogos, iš kurių 
jie grįš tik 1995 m. vasario mė
nesį. Atrodo, bus pakankamai 
laiko bent iš dalies pripras
ti prie dirbtinės kojos. Vilia
masi, kad advokatas L. Bou
chardas galės dalyvauti ir Kve
beko premjero J. Parizeau pa
žadėtame referendume šios 
provincijos nepriklausomybės 
klausimu. Mat jo balsas Kve
beke turi didesnį svorį už 
premjero J. Parizeau ir yra 
gerokai logiškesnis. Tokia 
staigi ir pavojinga liga sukrė
tė visų kitų Kanados partijų 
vadus, primindama, kad ir jie 
yra mirtingi. Kanados minis- 
teris pirm. J. Chretienas, L. 
Bouchardo ligos užkluptas 
Europoje, sekė jos eigą ir bu
vo pasiruošęs grįžti Kanadon.

Skaudų nusivylimą visai Ka
nadai atnešė premjero J. Pari
zeau, Kvebeko partijos vado, 
provinciniame parlamente pa- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Viršuje: užbaigę koncertus Argentinoje (iš kairės): Kauno choro vadovas muzikas PETRAS BINGELIS, Lietuvos 
informacijos biuro vedėjas ARTŪRAS MIČIŪDAS ir Kauno filharmonijos direktorius JUSTINAS KREPŠTA. 
Apačioje: Argentinos lietuviai pasitinka Kauno chorą ir jo vadovą PETRĄ BINGELĮ Buenos Aires orauostyje. 
Iš kairės: B. Daratėnienė, St. Metrikis, A. Mičiūdas, P. Bingelis, E. Tamolytė, A. Tamolis

Nuotr. R. Narkevičiaus

Kas atvers Lietuvai jūros vartus?
MARTYNAS PURVINAS 

MARIJA PURVINIENĖ, Kaunas

Krizės apniktoje Lietuvo
je savo bruzdesiu išsiskiria 
Klaipėdos krantinės. Nebe 
viename prekybos uoste (kaip 
kad sovietmečiu), bet ir dar 
keliose vietose į visokius lai
vus bei laivelius spėriai krau
nami bei iškraunami visokiau
si dalykai: rusiškos žaliavos 
ir vakarietiški blizgučiai, me
diena iš uoliai kertamų Lietu
vos miškų ir daug ko kito. Kaž
kaip kažkur iškeliauja Lietu
voje ištisais kilometrais va
giami elektros laidai, išgrobs
tytų įmonių medžiagos, gal net 
brangesni akmenys nuo kapų. 
Bet tai jau slaptingieji dabar
tinio gyvenimo užkaboriai, ne
trukdantys garsioms šnekoms 
apie Lietuvą kaip jūrinę vals
tybę.

Tačiau rimtai valstybei bū
tų reikalingi ir kiti savaran
kiškumo bei nepriklausomybės 
ženklai, parodantys, jog čia 
nebe viena iš Didžiosios Ru
sijos gubernijų.

Keleiviniai laivai
Netgi vėsoką Baltijos jūrą 

įvairiomis kryptimis raižo ke
leiviniai laivai, šiltesniu me
tų laiku pasipila turistiniai 
laivai bei didžiausi būriai pri
vačių laivelių, ieškančių įdo
mybių šiose pakrantėse. Ke
leivių apyvarta didesniuose 
Baltijos uostuose skaičiuoja
ma milijonais žmonių per me
tus. Antai, veiklieji estai su
gebėjo per neilgą nepriklauso
mybės laikotarpį sutvarkyti 
savo jūrinius reikalus, per Ta
liną praleisdami net pusantro 
milijono keleivių. Deja, to
kioje statistikoje Klaipėdos 
neįžvelgsime, Lietuva ten be
veik nepastebima kaip jūrinė 
valstybė.

Dabartinė valdžia pasigiria, 
kad šiek tiek keleivių iš Vo
kietijos atveža “Mukrano” kel
tai. Betgi anie buvo įrengti 
sovietmečiu kariniams krovi
niams vežioti, tolimame už

miestyje prieplauką pasta
čius, civilizuotoms kelionėms 
jos nepritaikius.

Retsykiais koks turistinis 
laivas stabtelėdavo Klaipė
doje - patalpindavo tokius 
vėl kuriame nors prekybinio 
uosto užkaboryje. Kai kam gal 
buvo smagus reginys, kai gar
bingo amžiaus atvykėliai švie
siais drabužiais keberiodavo- 
si per geležinkelio bėgius bei 
krūvas krovinių. Ne sykį Lie
tuvos spauda po to persispaus
dindavo tų lankytojų straips
nius apie Klaipėdos uosto ne
kultūringas baisybes su ragi
nimais savo tautiečiams nebe
silankyti tokiame necivilizuo
tame krašte.

Be turistų
Taip - skirtingai negu lat

viai ir estai - šiandieniniai 
Lietuvos ir pajūrio tvarkyto
jai nesugeba pelnyti iš atvy
kėlių tvirtos valiutos. Taip 
prarandama galima nemenka 
parama mūsų vargstančiam 
kraštui. Dar blogiau, kad il
giems metams kuriamas pa
sauliui nepatrauklus Lietu
vos įvaizdis, kurį ateityje bus 
nelengva ištaisyti. Tai ir jau
nos valstybės diskreditavimas, 
parodant ją kaip nesugebantį 
savarankiškai tvarkytis kraštą.

Tuo požiūriu Klaipėda nė 
iš tolo neprilygsta įspūdingai 
Kopenhagai, Helsinkiui ar 
Stockholm’ui, kur laivais at
plaukusieji svetingai ir kul
tūringai priimami veik pačia
me miesto centre. Galėjo ir 
mūsų vienintelis uostamies
tis panašiu tapti, jei ne pra
gaištingi istorijos vingiai.

Ne per daug turtinga Lietu
vos respublika tarpukariu rim
čiau rūpinosi savo vartais į 
jūrą. Vadovaujant inžinieriui 
J. Šimoliūnui, buvo pastatytos 
kapitalinės krantinės (bene 
geriausios rytinėje Baltijos 
pusėje), prie kurių švartavo- 
si nemaži laivai ir keleivius 
vežiodavę. Tebegyvi seni klai
pėdiškiai, menantys kaip į 
anuometinį žiemos uostą at

ESBK viršūnių susitikimas
Kaip rašo ELTA, gruodžio 

5 d. Budapešte įvyko Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos (ESBK) 53 vals
tybių vyriausybių atstovų su
sitikimas aptarti Europos vals
tybių bendradarbiavimo bei 
saugumo stiprinimo klausi
mus. Ten dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, kuris kalbėjo visuotinia
me posėdyje. Jis pabrėžė Lie
tuvos norą plėtoti gerus san
tykius su kaimyninėmis valsty
bėmis ir bendradarbiavimą 
tarp Baltijos kraštų bei Bal
tijos jūros valstybių. Prezi
dentas teigė, kad “ESBK įnešė 
svarų indėlį griaunant nepasi
tikėjimo sienas tarp valstybių 
ir įtvirtinant stabilumą Bal
tijos regione”, o dabar jai svar
biausia yra užtikrinti, kad ne
atsirastų naujų padalinimų. 
RFE/RL praneša, kad šioje 
konferencijoje Rusijos pre- 

' zidentas Borisas Jelcinas 
aštriai puolė ŠAS (NATO) pla
nus priimti narėmis naująsias 
Europos demokratijas. Jis 
taip pat kaltino Baltijos kraš
tus ir kitas CIS valstybes ru
sų teisių pažeidimu. Diploma
tai, dalyvavę konferencijoje, 
pasakė spaudai, kad jo žodžiai 
gali atnaujinti įtampą tarp 
Maskvos ir Vakarų.

JAV jungia Baltijos ir 
Šiaurės valstybes

BNS skelbia, kad gruodžio 
5 d. JAV valstybės departa
mentas Lietuvą, Latviją ir Es
tiją atskyrė nuo Rytų Europos 
biuro ir prijungė prie Suomi
jos, Švedijos, Norvegijos, Da
nijos ir Islandijos įstaigos Bal
tijos ir Šiaurės kraštų reika
lams. JAV ambasados spaudos 
atstovas Taline tvirtino, kad 
šis pakeitimas įrodo JAV pri
pažinimą pažangos, padarytos 
Baltijos kraštuose demokrati
jos ir ekonomikos srityse; vi
sa tai teigiamai veiks JAV pro
jektų įgyvendinimą šiose vals
tybėse. Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Richard Hol
brooke teigė, jog tai mažas, bet 
svarbus pakeitimas, rodantis, 
jog Baltijos kraštai siejami 
su Vakarų Europos ir Skandi
navijos valstybėmis.

Susitikimas su Čekijos 
prezidentu

Po ESBK konferencijos Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, pakviestas Čeki
jos prezidento Vadavo Rave
lio, buvo nuvykęs į Prahą, pra
neša “Lietuvos rytas” gruo
džio 8 d. Pokalbyje preziden
tai aptarė dvišalius ryšius bei 
Baltijos ir Vyšegrado kraš
tų bendradarbiavimą. Čekijos 
prezidentas patarė Baltijos 
valstybėms pasirašyti laisvo
sios prekybos sutartis su Vi
durio Europos laisvosios pre
kybos sąjunga (CEFTA), kurią 
sudaro Lenkija, Vengrija, Če
kija ir Slovakija. A. Brazaus

plaukdavo koks garsesnis lai
vas, kaip jį pasitikdavo mies
tiečiai. Anuomet buvo galima 
lankytis pakrantėse, stebint 
uosto gyvenimą, jaučiantis 
laisvu uostamiesčio piliečiu.

Klaipėda okupacijoje
Deja, ta “buržuazinė roman

tika” išgaravo kaip dūmas, įsi
galėjus sovietinei okupacijai. 
Tada pakrantėse buvo pasta
tyta tikra geležies ir betono 
uždanga, aklinai atitverusi 
miestą nuo vandenų platybių. 
Į jas tegalėdavo pasižvalgyti, 
juolab jūromis paplaukioti tik 
režimui patikimi - tūkstan
čiais gabenti iš Rytų. Klaipė
dos pakrantes okupavo didžia
jai imperijai reikalingi daly
kai - grandiozinio žvejybos 
laivyno bazė, net trys laivų 
remonto įmonės ir t.t. Lyg už 
grotų - už kapitalinių tvorų 
atsidūrė ir prieškarinės kran
tinės, padalintos įvairiomis 
įmonėmis.

Klaipėda sovietmečiu buvo 
paversta viena iš daugelio so
vietinėje Baltijos pakrantėje 
laivyno bazių bei perkrovimo 
punktu. Atsitverus nuo pasau
lio, nebereikėjo nei galvoti 
apie kažkokį keleivių uostą, 
juolab apie milijonų užsienie
čių lankymąsi.

Sovietmečio užmojus bei po
žiūrius parodo prekybos uosto 
plėtimo istorija. Pritrūkus 
vietos sandėliams, be dides
nių sentimentų pulta griau
ti Vitės priemiestį, per kelis 
šimtmečius susiklosčiusį, dar 
nuo vikingų laikų žinomą. To
kio likimo galėjo susilaukti 
ir didesni Klaipėdos senamies
čio plotai - juk pagal sovieti
nius standartus jau buvo nu
matytas visiškai naujas “socia
listinio miesto” centras veik 
plikuose laukuose. Ko nors 
prireikus išlaidų neskaičiuo
jančiai didžiajai imperijai, 
tada buvo stumdomi ištisi mies
tai, kaip koks nevertingas 
niekas.

,Nukelta į 3-čią psl.)
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Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II išrinkimo sukaktį minint 
Kelionė su poetu į Lietuvą

B. Brazdžionis prisiminė, kaip a.a. P. Karuža paskatino jį kūrybai 
Nepraraskime idealizmo vizijos 

Akademinis “Ateities” savaitgalis Čikagoje ir Lemonte 
Kauno choras pasaulinėje scenoje

Argentinos Buenos Aires dienraščiai rašė apie Lietuvą 
Lietuviškos knygos keliai

Grožinę literatūrą pradeda išstumti atsiminimų knygos
Taip mylėta, kalbėta, kovota

Tą akimirką atrodė, kad pasaulyje nėra ašarų 
Ištvermingo spaudos darbuotojo netekus 

A.a. Vytauto Balčiūno keliai ir palikti pėdsakai

kas pareiškė, jog Baltijos kraš
tams reikia Vyšegrado valsty
bių politinės paramos siekiant 
narystės Europos sąjungoje.

Pensijų reforma
ELTOS žiniomis, 1995 metais 

Lietuvoje įsigalios nauja pen
sijų aprūpinimo sistema, grin
džiama penkiais įstatymais, 
kurių seimas lig šiol yra pri
ėmęs du — Valstybinių sociali
nio draudimo pensijų ir Socia
linių (šalpos) pensijų įstaty
mus. Nauja tvarka yra kriti
kuojama dėl senatvės pensijos 
amžiaus didinimo ir suvieno
dinimo moterims bei vyrams. 
Iki šiol senatvės pensijas gau
davo 55 metų amžiaus sulau
kusios moterys ir 60 metų su
laukę vyrai. Pagal naują tvar
ką senatvės pensijos bus mo
kamos moterims ir vyrams, ku
riems sueina 65 metai. Šiuo 
metu Lietuvoje vidutinė vyrų 
gyvenimo trukmė yra 63 metai, 
moterų — 75.

Nutarimas dėl įvykių 
Čečėnijoje

Lietuvos seimas gruodžio 
14 d. priėmė nutarimą dėl pa
dėties Čečėnijoje, skelbia 
ELTA. Seimo narių daugumos 
nuomone, būtina “dar kartą 
pasisakyti už konflikto Čečė
nijoje taikų sureguliavimą, 
žmogaus bei tautų teisių ga
rantavimą ir pakviesti konflik
tuojančias puses tik taikiomis 
priemonėmis spręsti visas su
sikaupusias problemas”. Taip
gi norima “pasiūlyti konflik
tuojančioms pusėms Lietuvos 
Seimo geros valios misiją, ku
ri galėtų pasitarnauti taikiam 
konflikto sureguliavimui”. Bu
vo priimtas nutarimas, įparei
gojantis seimo valdybą patvir
tinti geros valios misiją, su
darytą iš visų frakcijos įgalio
tų atstovų.

Neaiškus susitarimas dėl 
sienos su Gudija

Kaip rašo “Lietuvos rytas” 
gruodžio 14 d., Vilniuje lankė
si Gudijos ministeris pirmi
ninkas Michailas Čigiris už
baigti derybas dėl Lietuvos ir 
Gudijos valstybių sienų. Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius pranešė, 
kad “iš principo sutarta dėl 
valstybės sienos. Dar kiek lai
ko reikės, kad šiuos klausimus 
aptartų abiejų šalių parla
mentai, tačiau ... kol kas ne
galima išdėstyti šio susitari
mo detalių”. Nutarimo projek
tas jau yra vyriausybės paruoš
tas ir bus pateiktas seimui. 
Gudijos ministeris pirminin
kas spaudai pasakė, kad “šis 
susitarimas turėtų sukurti ge
resnį pagrindą dviejų šalių 
bendradarbiavimui, o dėl sie
nų jau nėra jokių nesutarimų”. 
Nenumatoma, kad iki šių me
tų pabaigos abiejų kraštų pre
zidentai pasirašytų šiuo rei
kalu sutartį. RSJ
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Sv. Tėvas JONAS-PAULIUSII Kryžių kalne Lietuvoje 1993 metais. Šalia jo - kardinolas VINCENTAS SLADKEVI
ČIUS ir vyskupas PAULIUS BALTAKIS

AfA 
LIUDUI VAŠTOKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai ELENAI, 
sūnums - ROMUI, STASIUI ir jo žmonai VIRGINIJAI 
bei visiems giminėms reiškia -

J. I. Mickevičiai su šeima

AfA 
MAGDALENAI RAŠKEVIČIŪTEI- 

EGGLESTON
mirus, dukrą ONĄ - pianistę, kompozitorę - 
nuoširdžiai užjaučia ir netekimo skausmu dalijasi -

Dr. Marija Ramūnienė

Dvasia turtingesni už Ameriką...
Šventinis žodis gimtosios žemės vaikams

BRANGŪS BROLIAI, MIELOS SESĖS!

Jūs būkite visad tokie, kaip bibliniai piemenys, 
Tada atėję į Betliejų pasveikint Kūdikėlio.
Būkite, kaip vaikai po Pirmos Komunijos. 
Ir būkit tarsi uosto akmeninis molas, 
Į kurį sudūžta ne tik įtūžusi banga, - 
Nesantaika, godumas, įtarumas, baimė.
Jūs būkit tvirtesni net už plienu,
Nuo kurio atšoka apkalbos, sugūra pyktis, 
Ištirpsta kaip saulėj vaškas bet kokia nuoskauda! 
Tekaraliaujajūsų širdyse tikrai šventa tyla, 
Kurios taip įnirtingai pasaulis ieško
Keistais, neįprastais keliais
Ir niekaip nė vienas be Dievo negali jos surast...
Jūs būkite sala Ramiajam Vandenyne, 
Kur veidrodžių žaisme siūbuoja palmės, 
Dienąnakt pliuškena jaukios bangos!
Jūs būkit pasislėpę kiaute perlai, 
Kurie tarp perlamutro sienų kantriai bręsta.
Jūs kaip vaivorykštė švytėkit, 
Kai klūpot prieš ŠVENČIA USIĄJI. . . 
Tarsi vaikų nustebęs žvilgsnis, 
Tegul pamaldžiai žvelgia Jūsų akys 
Įgėlę, medį, gęstantį saulėlydį.
Jūs įgimtas jautrumas tenebūna aklas skurdui ir nepritekliui, 
O pasidalintas vargas - džiaugsmu tetampa.
Iš Jūsų sielos tesiveržia vien padėkos, 
Ramybės ir atgailos dvasia
Kaip atsiprašymas už paniekę ir šmeižtą, 
Už skausmo gelmę, ašarų bedugnę.
Kankintos ir dar nesiliaujančios dejuoti Nemuno Šalies!
Jūs geras paprastumas ir auka - tebūna atpildas 
Už nužudytus ir neišvydusius dienos šviesos. 
Už begėdiškai išniekintą jaunystę
Ir neklusnumą daugelio, o ypač mūs pavargusios tautos.
Jūs būkit, broliai, sesės, tarp išdegintos sielų dykynės 
Žaliuojanti oazė su gaivinančia vandens srove.
Jūs būkite ta nematoma Jeruzale,
Iš kurios atgims ir nuostabiai pražys • i,\
Šventa ir visam pasauliui nepaprastai brangi 
Raudona karštlige dar nespėjus 
Lig galo persirgt Tėvynė Lietuva ...
Jūs būkit, broliai, sesės, angelai 
Vidur gobšios aistros verpetų. 
Jūs būkit, sesės, mieli broliai, negęstanti žvaigždė 
Debesimis užklotos, drakono plėšomos, bet vis 
Nepasiduodančios Bažnyčios tarpdury. . .
Jūs būkit, sesės, broliai, tirpdyte neištirpdomas, 
Skaidyte nesuskaldomas platinos branduolys 
Tarp besivaidijančių partijų, pjudomų pasaulėžiūrų 
Ir badu marinamų, kerštu maitinamų, 
Kraujo latakais girdomų tautų.
Jūs meilės ugnimi išdeginki t neapykantą 
Ir ne vieną sykį iškęsta kančia
Parodykit pasauliui, kad dar yra tauta, 
Kurios nevaldo smurtas, baimė ir Mamona, 
Kuriai garbėtroškos smauglys nepavojingas . . . 
Jūs būkit, gintaro šalies vaikai, 
Protingesni už tuos, kur keršija, grasina, kenkia 
Ir iš pasalų dažnai dabar įkanda.
Jūs būkite lietuviai, tvirtesni 
Nei ąžuols drūts prie Nemunėlio. 
Jūs būkit, brangūs broliai, sesės. 
Pamaldesni net už bretones, 
Kur kas vieningesni nei maurai, 
DARBŠTESNI NEG U JAPONAI, 
O dvasia turtingesni negu išgirtoji Amerika . . . 
Ir Marijos besišaukią kaip skęstanti "Estonia".

Kun. KAZIMIERAS J. AMBRASAS,
1465, De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8, Canada

AfA
EMILIUI BOGUSLAUSKUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ZUZANĄ, brolį 
ALEKSANDRĄ su šeima, visą CHOROMANSKIŲ 
šeimą bei visus artimuosius čia ir Lietuvoje.

E. J. Gudai
Wasaga Beach, Ont. M. V. Vaitkai

Daugiausia Lietuvai davęs popiežius 
Šventajam Tėvui JONUI-PAULIUIII1994 metų spalio 16 diena - šešioliktosios išrinkimo metinės. 
Šią sukaktį plačiai paminėjo tikinčiųjų pasaulis. Neatsiliko ir Lietuva, nes šis popiežius davė Lietuvai 

daugiausia visoje krikščionijos istorijoje. Ar jo kilmė lietuviška, neaišku

Sunkią žemiškosios kelionės atsisveikinimo valandą, mirus 

a.a. VALERIJAI ČUPLINSKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia sūnui EUGENIJUI, 
Lietuvių fondo tarybos nariui, dukrai GRAŽINAI 
STRIPINIENEI, giminėms bei artimiesiems-

Kanados lietuvių fondas

MYLIMAM VYRUI

a.a. JONUI TAMOLIŪNUI
mirus,

žmoną BIRUTĘ skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame -

A. D. Arlauskai J. A. Šergaliai
A. G. Čekauskai J. A. Vyšniauskai

J. O. Peleckiai J. v. Zubavičiai

Kun. VACLOVAS ALIULIS, MIC,
Roma

1994 m. spalio 16-osios, sek
madienio vakarą sukako lygiai 
šešiolika metų nuo ano neuž
mirštamo pirmadienio vakaro, 
kad Šv. Petro aikštėje susirin
kusi minia pagaliau pamatė 
iš Siksto koplyčioje įtaisyto 
kaminėlio kylančius baltus 
dūmus: “Jau!” Po valandėlės 
suskamba naujojo popiežiaus 
vardas: “Karolis Voityla, Jo- 
nas-Paulius II”.

Buvo savaime aišku, kad 
naujasis priims taip netikė
tai amžinybėn iškeliavusio 
pirmtako dvigubą vardą, bet 
Voityla? Kas toks, iš kur? Ma
žai girdėtas, vadinasi, nebe 
italas! Iš Lenkijos, iš anapus 
geležinės uždangos.

Ar daug metų turi naujas 
Baltasis Senelis, ar ilgai 
trauks Bažnyčios vežimą? Ką 
nauja pasakys po “Antrojo Va
tikano”, t.y. susirinkimo, įsi
siūbavusiai ir neketinančiai 
nurimti Bažnyčiai šių dienų 
pasaulyje? Į j

Dar palūkėjus pasirodo sto
tinga figūra, suskamba sodrus 
ir stiprus balsas: ne, ne Sene
lis! Negreit bus kitos popie
žiaus laidotuvės ir nauja konk- 
lavė! Vis dėlto moka tą “jūsų- 
mūsų” italų kalbą. Palengvėji
mas, veidais nuskrieja šyps
nys, kai naujas kone bilijono 
pasaulio katalikų ganytojas 
šelmiškai paprašo: “Kur su
klysiu - pataisykite!”

Darbai prabilo
Ir prasidėjo . .. Kelionių 

kelionės, audiencijų audien
cijos, vaikučiai ant rankų, del
nai ant invalidų galvų, Šven
tuoju Raštu ir blaivia teolo
gija grindžiamas mokymas, 
tvirta vairininko ranka ir di
džiulė moralinė parama vi
soms laisvės ir teisingumo sie
kiančioms jėgoms bei tautoms. 
Tamsioji galybė greit atspėjo 
pavojų. “Šalin jį!” Ir, vos po 
pustrečių metų popiežiavimo, 
trys kulkos į vidurius Švento
jo Petro aikštėje .. . Praeis 
kiek laiko, ir auka aplankys, 
paguos įkalintą žudiką. O te
roristas stebėsis: “Nežinau, 
kodėl turėjau nužudyti, bet 
turėjau . .. gaila, kad tiek ken
tėjai ... bet kodėl tu nenumi
rei, aš gi gerai pataikiau!”

Žeidžia ne tik šūviai
Popiežių žeidžia ne tik tie 

šūviai, kurių taikinys buvo 
jis pats. Žeidžia šūviai Ango
loje, Madagaskare, Sudane, 
Kuveite, Ruandoje, Bosnijo
je ir Vilniuje sausio 13-ąją. 
Sarajevo musulmonams, orto
doksams ir katalikams jis ne
siliauja kartojęs: “Jūs ne vie
ni, mes kaskart vis labiau su 
jumis!” Šventojo Petro bazili
koje, prie Marijos - Žmonių 
Gelbėtojos altoriaus dega ir 
dega taikos maldoms šaukian
tys žiburėliai. Žeidžia popie
žių ne tik patrankų ir revol
verių šūviai.

Ne mažiau skaudžiai žeidžia 
katalikiškais besivadinantys 
ir ne kažin kiek katalikiškumo 
besilaikantys mokytojai ir jų 
mokslai. Anot lietuvių patar
lės: “Kad ir nežmoniškai, bet 
kitoniškai” - su dideliu moky
tumu ir išdidumu, bet ne tiek 
pat dideliu tikėjimu beaiški
nant Šventąjį Raštą, begvil- 
denant moralės klausimus, 
iš skaidrios katalikiškos dokt

rinos ne kartą belieka miglos, 
miglos ...

Apvaizdos žmogus
Bet Šventasis Tėvas atkak

lus. Nesikarščiuodamas, nesi- 
erzindamas, jis kantriai dėsto 
ir dėsto, ragina su tikėjimu 
žvelgti bei gilintis, be puiky
bės tyrinėti ir aiškintis, vis 
tikėti tiesos jėga, meilės ga
lia. Nors yra praretėjusios 
dvasininkų ir vienuolių eilės, 
jis su viltimi, šaukia į naują 
tautų evangelizavimą ir kloja 
jo pamatus .. i

Apvaizdos duotas ir pareng
tas žmogus - kitaip nepasaky
si. Parengė tvirta tėvo aukly- 
ba, darbininko ir artisto pa
tirtis, plačios studijos, profe
soriavimas ir studentijos bei 
vyskupijos sielovada, išsiugdy
tas fenomenalus darbštumas 
ir maksimalus laiko sunaudo
jimas. Fizinį pajėgumą, valios 
ryžtigumą užgrūdino sportas: 
baidarė ežeruose ir slidės kal
nuose. O sielą bei dvasią pri
sotino ilgos meditacijos, va
landos su Rojiniu rankoje ir 
tylus klūpoj imas prieš alto
rių, kokį matėme Aušros Var
tuose, kokį mato ir tie ne per 
reti laimingieji, kurie paten
ka į popiežiaus šiokiadienio 
Mišias.

Graži krikščioniško dvasin
gumo brolybė jungia tris šven
tas XX amžiaus pabaigos puoš
menas: Šventąjį Tėvą Joną- 
Paulių, seserį - motiną Kalku
tos Teresę ir ekumeninį vie
nuolį brolį Roger. Juos turė
damas, pasaulis dar lieka žmo
nių ir Dievo pasaulis.

Vaidila?
Vos tik išgirdus, sukrutino 

lietuviškas širdis Voitylos pa
vardės skambesys: ar tik ne 
Vaidila?! Kas buvo susitikę 
anksčiau, kaip mat prisiminė: 
Krokuvos kardinolas sakęs, 
jog lietuviška buvusi motinos 
pusė. Žiūrime metrikų fotoko
piją - lotyniškai užrašyta: mo
tina Aemilia Kaczorowska, se
nelė Maria Scholz. Ir būk tu,

žmogau, gudrus, kiek ir kur 
to lietuviškumo esama. Pa
čiam Voitiliukui gal ne ma
žiau už kažkurios kartos lie
tuviškus protėvius bylojo Ado
mo Mickevičiaus ir Julijaus 
Slovackio poezija. “Pusė ma
no širdies - Lietuvoje”, pareiš
kė netrukus po išrinkimo, o 
kai pas mus atvyko, visą ją at
sivežė ir visą taip meiliai ir 
nedirbtinai parodė.

O kiek jau buvo lig tol pada
ręs Lietuvos vardui išgarsin
ti, Lietuvos katalikų vargui 
ir ištvermei iškelti! 1984 m., 
besirengiant šv. Kazimiero ju
biliejui, kažkas iš Voitylos 
tautiečių suabejojo, ar mes 
teisėtai Kazimierą savinamės, 
tai popiežius dailiai nurami
no: “Lenkija turi gana šven
tųjų, o Lietuva tą vieną pripa
žintą - nejudinkime!” Kad ne
bebūtų vienas, paspartino Jur
gio Matulaičio bylą ir 1987- 
aisiais paskelbė jį palaimin
tuoju.

Vilnius ir Klaipėda
•Pagaliau, palaipsniui su

tvarkęs Vilniaus arkivyskupi
jos ribas, kad sutaptų rytuo
se su dabartinėmis Lietuvos 
sienomis, per 1991 m. Kūčias 
iškilmingai sujungė Vilniaus 
ir Klaipėdos kraštus į vieną 
struktūrą su kitomis Lietuvos 
vyskupijomis. Seniai to laukė
me ir reikalavome, o sulaukę 
beveik nepastebėjome ...

Evangelijoje Jėzus sakosi 
atėjęs, “ne kad Jam būtų tar
naujama, bet pats tarnauti 
ir savo gyvybės kaina daugybę 
išpirktų” (Mk 10,45). Narsus 
Jo Vikaras žemėje Jonas-Pau- 
lius taip pat netrokšta tarna
vimo jam, bet Kristui ir žmoni
jai, ir jos išganymui aukoja 
savo skausmus bei vargus. Lie
tuviai katalikai dažnai tesi- 
meldžia už savo Šventąjį Tė
vą ir teužtikrina jį, jog nela
šins daugiau lašų į jo ragau
jamų kartybių taurę nei mūsų 
Tėvynės dvasininkija bei teo
logai, nei inteligentija ir 
liaudis.

AfA 
VYTAUTUI DOBILUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ALINAI, 
dukroms - VIOLETAI, DALIAI ir VILIJAI bei visai 
Dobilų giminei -

Irena, Henrikas ir Rasa Matušaičiai

PADĖKA
AfA

JADVYGAI VARKAVIČIENEI
iškeliavus amžinybėn, esu dėkingas Prisikėlimo para
pijos kunigams už maldas prie karsto, Mišias ir palydė
jimą įamžino poilsio vietą.

Dėkoju mielam svainiui Jonui Grabliauskui už atvy
kimą iš tolimos Floridos. Ačiū mielai V. Narušiu šeimai, 
kuri man taip daug padėjo, nesigailėdama savo bran
gaus laiko.

Dėkoju visiems atsilankiusiems, už gėles, užpra
šytas Mišias, aukas Tremtinių grįžimo fondui, karsto 
nešėjams, B. Stanulienei už skanius pietus bei po
nioms už pyragus.

Ačiū visiems, dėkingas -
Julius Varkavičius

Buvusiai kemptenietei, musų gerajai globėjai,

a.a. JADVYGAI VARKAVIČIENEI
šios žemės kelionę baigus, jos vyrą JULIŲ ir brolį 
JONĄ GRABLIAUSKĄ Floridoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Jurgis Plėnys
Aleksas Plėnys

AfA 
VYTAUTUI SENKUI

mirus,
nuoširdžią užuojautą žmonai ONUTEI, sūnui ir
dukterims reiškia -

J. I. Birštoną!
P. J. Pakalkai

AfA
VYTAUTUI SENKUI

mirus,
jo žmoną ONUTĘ, sūnų ARVYDĄ, 'dukras - ALMĄ 

ir ASTRĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

E. Jasiūnienė B. C. Pakštai
P. Stepanauskas J. G. Bakšai

AfA
VYTAUTUI SENKUI

netikėtai mirus,
liūdesy likusią būrelio narę ONĄ SENKUVIENĘ, 
jos sūnų ARVYDĄ, dukras ASTRĄ ir ALMĄ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia -

Toronto Lietuvių namų moterų būrelis

Mielam inžinieriui

AfA 
VYTAUTUI SENKUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai ONUTEI, dukroms ALMAI, ASTRAI ir 
sūnui ARVYDUI su šeimomis bei giminėms šią 
skausmo valandą reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime-
M. V. Vaitkai M. Laurinavičienė
A. B. Vitkai M. Juozaitienė
J. R. Dūdos A. Tribunavičienė

MIELAM DRAUGUI

a.a. inž. VYTAUTUI SENKUI
netikėtai mirus,

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
ONĄ, dukras - ALMĄ ir ASTRĄ, sūnų ARVYDĄ su 
šeimomis ir kartu liūdime -

A. Aperavičienė
Vytas, Vida, Andrius,

Edis, Louise ir Ben Paškai



Dvaras - kalinių kapinės
Tuskulėnų dvare prie Vilniaus rastos masinės sovietų nužudytų kalinių 

kapinės. Manoma, kad ten palaidotas ir Telšių vyskupas 
a.a. VINCENTAS BORISEVICIUS

B. STUNDŽIA

Grįždamas iš Vašingtono, 
Lietuvos saugumo departa
mento valdytojas J. Jurgelis 
užsuko į Torontą pasimatyti 
su savo dėde. Toronto Lietu
vių namų Kultūros komisijos 
pakviestas sutiko papasakoti 
apie vykdomus kasinėjimus 
palei Vilnių esančiame Tus
kulėnų dvare, šalia Vidaus 
reikalų ministerijos, Kultū
ros ir sporto rūmų.

Jau seniau Motieka ir Ga
jauskas turėjo žinių apie NKVD 
ir KGB slaptą didelį kapiny
ną, tik nežinojo vietos. Atsi
tiktinai nustatyta, kad tai bu
vo Tuskulėnų dvare.

Ten buvę ūkiniai pastatai ir 
maždaug vieno hektaro plotas, 
aptvertas 2 metrų aukštumo 
mūrine tvora. Spėjama, kad 
ten yra užkasta apie 1000 nu
žudytų žmonių. Jau surasta ne
toli 600 palaikų ir perduota 
teisminės medicinos darbuo
tojams.

Maždaug nuo 1944 iki 1947 m. 
ten buvo užkasami sovietų nu
teistieji mirti politiniai kali
niai ir partizanai. Užkasdavo 
prie miesto; spėjama, toliau 
vežti vengė, nes galėjo susi
durti su partizanais.

Šaudydavo NKVD-KGB rū
mų rūsyje, prie Lukiškių aikš
tės. Kaliniams pasakydavo, 
kad veda į komisiją ir, peržen
gę duris, iš užpakalio į pakau
šį suvarydavo vieną ar dvi kul

Kas atvers Lietuvai jūros...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Atgavus laisvę
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, tokio kolonijinio gy
vavimo laikai, rodos, turėjo 
baigtis. Kas nors turėjo pasi
rūpinti ne vien naftos termi
nalu, bet ir jūrinio valstybin
gumo ženklu - civilizuota ke
leivių prieplauka miesto cent
re. Taip suskubo pasielgti es
tai, per kelerius metus išvalę 
nemažą krantinių atkarpą Ta
lino centre nuo visokių sovie
tinių užtvarų bei pakrantes 
apspitusių ūkinių pastatėlių, 
lyg prekijus iš Jeruzalės šven
tyklos išvarydami.

Deja, vieninteliame Lietu
vos uostamiestyje ta linkme 
veik niekas nepakito. Ankstes
nius administravimo užmojus 
tik papildo aršus noras grei
tai pasipelnyti iš perkrovinė- 
jimų. Visai rimtai tebemano
ma brautis į saugomą sena
miesčio plotą, mat norisi ten 
pastatyti dar ir dar gremėzdiš
kų sandėlių kroviniams. . .

Atrodo, kad Klaipėdos iiki- 
mo tvarkytojai tebesijaučią 
esą XVIII šimtmetyje, kai Eu
ropos uostų pakrantės išties 
būdavo nusėtos sandėliais ir 
barakais. Betgi per tuos šimt
mečius pasaulis pajudėjo pa
žangos keliu. Dabar civilizuo
tuose uostamiesčiuose rūpi
namasi ir reprezentacija, ir 
savų piliečių poreikiais. Cent
rines pakrantes valant nuo 
sandėlių, galvojama ne vien 
apie krantinių savininkų šian
dieninį pelną, bet ir apie vals
tybei naudingą turistinį verslą.

Atkurti keleivių prieplauką
Ilgokai Klaipėdos jūros var

tais tesirūpino entuziastai - 
senosios laivininkystės klubo 
“Budys” nariai - Kostas Fran
kas, Vilius Varnas, Marius Ei
dukevičius ir kiti. Klubui pa
raginus, mes 1992-93 m. ištyri
nėjome Klaipėdos šiaurvaka
rinę dalį, prisiglaudusią prie 
Kuršių marių ir Baltijos jū
ros. Išnagrinėję net 120 ha plo
tą, šimtus senųjų bei pokari
nių pastatų, nustatėme to plo
to vertybes bei reikšmę. Urba
nistinė analizė parodė, kad 
tarpukariu J. Šimoliūno staty
bos žiemos uosto krantinės ir 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

ŠVENTĖMS SIUNTINYS nr. 3

Mes patarnaujame pristatydami maisto komplektus, sudarytus Lietuvoje. Pristatymas 
į namus per 10-14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

Kumpis rūkytas ............ ............... 2 kg Šokoladas...........................
Dešra rūkyta ............................. 2 kg Šokoladiniai saldainiai ...... ........ 1 kg
Sūris olandiškas ...................... 1 kg Apelsinai ............................. ........ 2 kg
Sviestas..... Citrina šviežia ....................

Medus...................................
....  500 gr

Miltai .............................. ..............  4 kg
............ 4 kgCukrus ........................... Aliejus ......................................... 3 it.

Ryžiai............................. ........... 1 kg
..........  400 gr

Vištienos sultinys ................
Kakava .......................... Marinuota silkė ................... .... 360 gr
Arbata ........................... ........... 200 gr Prieskoniai ...............................  200 gr
Kava pupelių.................
Kava tirpstanti ...............

.......... 500 gr

..........  200 gr
Riešutai skardinėje sūdyti ......  200 gr

$137.00
PRIEDAS "MM": šprotai 5 dėž.; mėsos konservai 500 gr, silkės marinuotos 360 gr, 
vištienos sultinys 1 ind. - $14.00. PRIEDAS “NN”: Asperinas - ASA 325 mg. 
200 tabl. import, iš Kanados arba Amerikos - $5.50

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

kas. Šaudydavo kas naktį gru
pėmis po 8-10 kalinių. Kai ku
rių palaikuose yra kankinimo 
žymės. Dauguma kalinių buvo 
vyrai. Spėjama, kad Vilniaus 
apylinkėse dar yra 30-40 vie
tų, kur sušaudytieji yra užkasti.

Bandoma surasti vyskupo 
V. Borisevičiaus ir partizanų 
vado J. Noreikos - generolo 
Vėtros palaikus. NKVD parei
gūnai, kurie tuos šaudymus 
tvarkė, yra žinomi, tačiau ma
čiusieji ir žinantieji nenori 
apie tai kalbėti. Yra sudaryta 
tardymo grupė ir ruošiama 
byla. Kviečiami ir žuvusiųjų 
giminės, kad praneštų apie 
ypatingas žymes, nes šiaip nu
statyti tapatybę iš skeletų be
veik neįmanoma.

Per pranešimą buvo rodoma 
iš Tuskulėnų kasinėjimų vaiz
dajuostė. Matant tuos vaizdus 
reikia šauktis dangaus baus
mės. Dažnai yra rodomi filmai 
iš Dachau, Štuthofo ir kitų na
cių koncentracijos stovyklų. 
Kada bus pasauliui parodyti 
NKVD-KGB darbai Tuskulė
nuose ir kitose vietovėse?

Manoma, kad Čekos, GPU, 
NKVD, KGB aukų skaičius bu
vusioje Sovietų Sąjungoje 
siekia 40 milijonų. Ir Lietu
va per 50 metų sovietinės ver
gijos neteko turbūt ketvirčio 
gyventojų. Tai buvo tautžudys- 
tė! Bet kam mažų tautų naiki
nimas rūpi? Didelių valstybių 
laikraščiai ir apie vieną žu
vusį daug rašo.

šiandien tebelieka patogiau
sia vieta civilizuotai keleivių 
prieplaukai. Ta pakrantė veik 
ranka pasiekiama nuo pagrin
dinių H. Manto ir Liepų gatvių, 
didžiausių miesto viešbučių, 
senamiesčio kvartalų. Atku
riant čia keleivių prieplau
ką, nereikėtų nei ypatingų iš
laidų, nei didesnių darbų - 
pakaktų protingai pasinaudo
ti prieškariniu palikimu. Čia 
atsiradus kultūringam kelei
vių uostui, galop susiklosty
tų ir Klaipėdos kaip europie- 
tiškoTiostamiesčio centras. *

Tačiau dabartinė valdžia 
ilgai stengėsi tokių siūlymų 
nepastebėti. Buvo ir patogių 
atsikalbinėjimų - visa tai jau 
seniai žinome ir kada nors tuo 
užsiimsime, kai sutvarkysime 
skubesnius reikalus. Užtat at
sirasdavo ketinimas statyti 
naują keleivių uostą Klaipė
dos pakraštyje. Tai vis nebe
išgydomasis sovietinis mąsty
mas: kam naudoti kokį esamą 
dalyką, jeigu galima užsimoti 
didžiulei “amžiaus statybai” 
ir gauti tam milijonus, nuo 
kurių vis kas nors nubyra tar
pininkams ir valdininkams. 
Tiesa, seniau milijonus da
lindavo Maskvos kabinetuose 
už rūkytas dešras ir gražesnius 
butelius, o dabar visko tiki
masi iš tų didžiųjų užsienio 
kreditų, kuriuos reikės grą
žinti jau kitoms vyriausybėms 
ir kitiems direktoriams. Bet 
pelno ir iš to pakaktų, o ir veik
los visokiems suinteresuo
tiems asmenims. Taip suktųsi 
nesustabdoma karuselė, galin
gesniems pažerdama apčiuo
piamos naudos trupinius.. .

Privatizuotojai ir tvarkytojai
Lyg netikėtai gudrūs val

džios žmonės buvo sumanę 
pakrančių pastatus privati
zuoti. Tai jau žinomas žaidi
mas - pusvelčiui dalinama 
lyg darbininkams, atitenka 
kur kas galingesniems. O jei 
kada kokia vyriausybė ar savi
valdybė užsimanytų keleivinio 
uosto pačiame Klaipėdos cent
re, tegul atperka išdalintą tur
tą iš naujųjų savininkų, mokė
dama dešimteriopai ar šimte
riopai brangiau. Tad ir pasi-

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS kalba Alvite 1994.VII.31. Šalia jo 
su gėlėmis - KAZYS KARUŽA

Kelionė su poetu į Lietuvą
Kazys Karuža ir Bernardas Brazdžionis iš Los Angeles aplankė 

Alvito atlaidus ir dalyvavo kituose renginiuose

IGNAS MEDŽIUKAS

Alvito miestelis, prie plen
to į Virbalį, 8 km į vakarus nuo 
Vilkaviškio, iš senovės garsus 
šv. Onos atlaidais, į kuriuos iš 
tolimų parapijų suvažiuodavo 
tūkstančiai žmonių. Čia su sa
vo prekėmis atkeliaudavo ir 
prekijai. Gal todėl daugeliui 
pažįstama populiari daina: 
“Nuvažiavo į Alvitą pirkti Jo
nui dūdą” ... Per Antrąjį pa
saulinį karą sugriovus Alvito 
šventovę, pamaldos laikomos 
Gauronskų koplyčioje, kuri 
yra šventoriaus kampe.

Prel. Jonas Mačiulis — Mai
ronis kadaise yra buvęs atlai
duose Alvite ir ta proga para
šė eilėraštį, kurio vienas pos
mas taip skamba:
Ant sumos muša varpai Alvito. 
Dūduoti laukia graudūs 

vargonai...
Pratėgmais lekia viens už kito 
Šukuotos ponios, barzdoti 

ponai.

Kazys Karuža, Los Angeles 
šaulių Daumanto kuopos va
das, anksti mirusio Kaune poe
to Petro Karužos brolis, vil
kaviškietis, 1994 m. vasarą, 
vykdamas jau ketvirtą kartą 
į Lietuvą, pasikvietė poetą 
Bernardą Brazdžionį, savo 
brolio Petro studijų draugą, 
daugelio vadinamą antruoju 
Maironiu, važiuoti liepos 31 
d. į šv. Onos atlaidus Alvite. 
Kazys jaunystėje su broliu Pet
ru, tada dar gimnazistu, kas
met eidavo į atlaidus Alvite.

Šiemet jis iš Kalifornijos 
parašė laišką Alvito klebonui 
kun. A. Vitkui apie savo suma
nymą. Atėjus laikui, su Ber
nardu Brazdžioniu ir jo žmona 
Aldona nuvyko į Alvitą. Čia 
jie pamatė suplaukusias žmo
nių minias. Kaip rašo Birutė 
Nenėnienė Vilkaviškio rajono 
laikraštyje “Santaka” (nr. 92), 
atlaidų metu pamokslą sakė 
Kybartų klebonas kun. V. Sta- 
kėnas. Baigęs kalbėti apie šv. 
Oną, jis pranešė, kad šiandien 
Alvitas sulaukė brangių sve
čių: poeto B. Brazdžionio ir jo 
žmonos Aldonos, rašytojo žur
nalisto K. Karužos. Jie atvy
kę pagerbti anksti mirusio 
brolio poeto Petro Karužos. 
Kaziui Karužai tai buvo ypa
tinga diena, nes lygiai prieš 
50 metų, traukdamasis nuo so
vietų okupacijos, paliko šį 
Suvalkijos kraštą.

Pamaldoms pasibaigus, sve

kliauk šiandieninės valdžios 
patikinimais, kad viskas bū
sią gerai - nereikia triukšmo 
kelti...

Ilgai girtasi šiandien val
dančiųjų kompetencija - tie 
esantys patyrę - ištisus sovie
tinius dešimtmečius Lietuvos 
ūkį bei miestus valdę. Tik tie 
patyrę veikėjai keistokai el
giasi - tai sumoka dešimtis 
tūkstančių litų iš skylėto mies
to biudžeto už tokį Vitės prie
miesčio projektą, kuriame jū
riniais reikalais visai nepa
sirūpinta, uoliai nepastebint 
kitų siūlymų. Tai pažada pra
dėti rūpintis keleiviniu Klai
pėdos uostu gal jau 2009, o gal 
2015 metais.

Laikas suprasti
Kai kam labai patogu nesu

prasti, kad didžiojo virsmo Ry
tų Europoje laikas Lietuvai at
sirado reta proga įsitvirtinti 
jūrinio turizmo rinkoje, prisi
vilioti daugiau svečių ir pelno 
iš svetur. Juk tie keleivių srau
tai nesusiklosto per dieną, dėl 
jų tiesiog kariauja kaimynai 
ir konkurentai.

Gal kam ir patogu laikyti už
darytus Lietuvos jūros vartus. 
Juk viską sutvarkius žmoniš

čiai buvo sveikinami jaunimo. 
Prabilo poetas B. Brazdžionis: 
“Lietuvoje vieni šoko atstatyti 
sugriautų bažnyčių, kiti, juos 
vydamiesi — sugriautų kol
ūkių, o alvitiečiai pirmieji 
suprato: pirma reikia atstaty
ti ne bažnyčią, o žmogaus šir
dį... Aš neskaitysiu eilių 
— jūs turit mano knygas, — tę
sė poetas, — tik pasakysiu, kur 
aš esu, kas aš esu. Iš tikrųjų 
aš esu, kur jūs esate” ... To
liau jis priminė vyskupą Mo
tiejų Valančių, kurio pritari
mas 1863 m. sukilime daug 
reiškė.

Prie poeto Karužos kapo
Iš čia svečiai nuvyko į Vil

kaviškio kapines, kur kartu su 
kaimynais, giminėmis ir bičiu
liais pagerbė a.a. Petro Karu
žos atminimą. B. Brazdžionis 
savo kalboje prisiminė, kaip 
Petras paskatino jį kūrybai ir 
pats iškeliavo amžinybėn.

Kazys Karuža visus dalyvius 
pakvietė į restoraną, kur vai
šindamiesi jautriais prisimi
nimais dalijosi giminės, kai
mynai, tarp jų ir Vilniaus 
miesto meras V. Jasulaitis.

Pirmą kartą K. Karuža į Lie
tuvą atvyko 1989 m. — aplan
kyti brolio Petro ir tėvų kapų 
Vilkaviškyje. Jam rūpėjo at
kurti šaulių sąjungą Lietuvoje. 
Jis pats jau nuo 15 metų yra 
šaulys, 14 metų vadovauja Los 
Angeles Juozo Daumanto šau
lių kuopai. (Rašo ir kuopos 
istoriją). BuvOi naujiena, kai 
sužinojo, jog Vilkaviškio šau
liai savo kuopą pavadino jo 
brolio Petro vardu. Jis pasa
kojo, kad, dirbdamas Pagėgių 
muitinėje, priklausė “Santa
ros” organizacijai ir išsaugo
jo jos vėliavą. Iš Lietuvos iš
važiavo arkliu.

Svečias Palangoje
Kaip rašo Palangos laikraš

tyje “M.P.” Stasys Valančius, 
K. Karuža iš Los Angeles 1994 
m. rugpjūčio pradžioje svečia
vosi Palangos šaulių kuopoje. 
Apie jį korespondentas taip 
atsiliepia: “Tai 86 m. senukas, 
tačiau kupinas energijos, gu
vaus proto žurnalistas, domisi 
atsikūrimu nepriklausomos 
Lietuvos, dabartimi ir jos at
eitimi ... Atvyko apžiūrėti 
gimtinės, aplankyti LŠS vado
vybės. Dažnai pasisako per 
Lietuvos televiziją. Žiūrėda
mas į šį senuką, negali atsi
stebėti jo energija, sumanu
mu, blaiviu protu. Galvoji, ko
dėl pas mus maža net jaunimo 

kai, nemaža mūsų krašto žmo
nių, nepajėgiantys susitaupy
ti brangioms kelionėms lėktu
vu, galėtų kur kas pigiau nu
plaukti į Vakarų šalis, pamaty
ti civilizuotą pasaulį ir pasi
mokyti iš tenykščio gyvenimo. 
Bet gal kai kam naudinga kuo 
labiau apsunkinti išvažiavimą 
iš Lietuvos - tai skatinant Laz
dijų perėjos baisumus, tai jū
rų kelio neatveriant papras
tiems piliečiams, neužsiiman- 
tiems didesne prekyba ar vals
tybės tvarkymu. Taip lyg nety
čiomis tęsiasi “geležinės už
dangos” politika.

Neseniai Klaipėdos kelei
vių uostu susidomėjo nauja
sis miesto meras Jurgis Auš
ra - pats iš šio krašto kilęs. 
Artėjant rinkimams subruzdo 
ir nusipelnę valdininkai, pa
jutę ir čia naudingas galimy
bes. Gal kada įsisiūbuos ir 
valdžios piramidė, o gal tuo 
teks kada užsiimti jau kitoms 
vyriausybėms, būsimiems sei
mams. Tik bus prarasti bran
gūs metai, sugadintas Lietu
vos įvaizdis pasauliui. Taip 
jau įprasta šiandien valdan
tiems - rūpintis tuo, kas nau
dinga patiems ar draugams, 
valstybei svarbius dalykus pa
liekant nuošalyje. 

su tokiomis kilniomis idėjo
mis ir planais ateičiai”.

Nepriklausomybės gynėjų 
šventėje

Rugpjūčio 6 d. Ariogaloje 
buvo Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjų tradicinė šventė, 
į kurią susirenka buvusieji 
partizanai, politiniai kali
niai, tremtiniai, priverstiniai 
išeiviai. Padėta gėlių ant par
tizanų kapų ir prie paminklo 
Lietuvos kankiniams. Švento
vėje buvo aukojamos Mišios 
už žuvusius. Kalbėjo Politi
nių kalinių ir tremtinių są
jungos pirm. B. Gajauskas, sei
mo opozicijos vadovas prof. V. 
Landsbergis ir kiti žymūs po
litikos bei visuomenės veikė
jai. Čia dalyvavo šaulio uni
forma su visais žymenimis ir 
K. Karuža, J. Daumanto šaulių 
kuopos vadas iš Los Angeles, 
kuris, kaip rašo “Tremtinio” 
19 nr. Edmundas Simaitis, taip 
kalbėjo: “Lietuvą norime ma
tyti demokratinę valstybę kaip 
JAV. Kas dėjosi Lietuvoje, kai 
1926 m. socialdemokratai, 
liaudininkai laimėjo rinki
mus: po 4 mėn. Laisvės alėja 
buvo nešamos raudonos vėlia
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Kanadiečiai pasitiki savo valstybe

Man yra labai malonu artėjančių švenčių proga 
perduoti Jums visiems savo nuoširdžiausius sveikinimus.

Peržvelgiant besibaigiančius metus, džiugu matyti 
mūsų krašte ekonominio atsigavimo požymių, atnešančių 
ir naują nuotaiką. Kanadiečiai pradeda vėl labiau tikėti 
savimi ir savo tauta, su atnaujinta viltimi ateičiai.

Švenčių proga pagalvokime apie visas gėrybes, 
kuriomis galime naudotis, būdami šio krašto piliečiais.

CANADA 

MINISTRE • PRIME MINISTER

ir geros valios džiaugtis visomis galimybėmis, kurias 
Naujieji metai Jums atneš.

OTTAWA
1994 Kanados ministeris pirmininkas

vos ir dainuojamas internacio
nalas. Ateis valanda, kai Lie
tuvoje atsiras Plechavičius 
II...” O Lina Pečeliūnienė, 
“Lietuvos aide” (nr. 154) apra
šydama šventę, dar papildė, 
kad svečias iš Amerikos, 
kreipdamasis į V. Landsber
gį, pavadino jį Lietuvos Mo
ze, išvedusiu tautą į nepri
klausomybę.

Be šių iškilmių, Kazys Ka
ruža, kaip rašo “Zarasų kraš
tas” (nr. 55) , dalyvavo Zarasų 
rajono šaulių kuopos “Vytis” 
šaulių sąjungos 75 metų su
kakties paminėjime. Taip pat 
dalyvavo Užulėnyje, minint 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 120 metų gimimo su
kaktį.

Čia aprašyti šventiniai įvy
kiai buvo nufilmuoti ir paro
dyti Los Angeles lietuvių vi
suomenei.
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Milijonai akių žvelgia į jus
Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje!

1994-ieji jau eina į pabaigą. Iš suplonėjusio sieninio kalendoriaus plė
šiame paskutinius gruodžio lapelius.

Mūsų darbai ir mintys vis dažniau skrieja i sekančius metus, vis dažniau 
pagalvojame ką kitais, 1995-aisiais, reikia ir būtina padaryti savo šeimai, 
savo tautai, Lietuvos valstybei.

Ateinančių švenčių proga iš visos širdies linkiu Jums visiems džiaugs
mingiausių šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujųjų metų, kurie, be abe
jonės, dar labiau suartins vandenyno skiriamas tautos dalis.

Šv. Kalėdų naktį žvilgterkit i tamsą. Toli toli, Lietuvoje, ant kiekvieno 
lango blyksi mažos žvakelės - tautos viltis ir gyvastis.

Kasmet jos šviečia vis aiškiau. Pamatykite tų žvakelių liepsną. Nes mili
jonai akių Lietuvoje ieškos Jūsų langų žvilgsnio ir Jūsų žvakučių šviesos...

Dr. Alfonsas Eidintas,
Lietuvos respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 

Washington, DC ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose
trr. ibSSS. VW5
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"F1NNAIR" SKRENDA TIESIAI I HELSINKI IR SU GREITAIS 
PERSĖDIMAIS ■ Į VILNIŲ ŠEŠIAS DIENAS PER SAVAITE VISA 

ŽIEMA IŠ NIUJORKO
________________________________ sfe _________________________________

Koks džiaugsmas! "Finnair" jus per Helsinkį parskraidins namo i Lietuvą Kalėdoms 
ar bet kuriuo metų laiku kasdien nuo pirmadienio iki šeštadienio su patogiais 

persėdimais iš įvairiausių Šiaurės Amerikos vietovių į Niujorką. Dabar bus net patogiau, 
nes "Finnair" skrenda ir iš Miami trečiadieniais.

Dar gerų žinių. "Finnair" džiaugiasi galėdama pranešti tiesioginius skrydžius į Helsinkį 
iš Toronto trečiadieniais ir penktadieniais nuo gegužės 24 d. iki rugsėjo 8 d. ir iš San Francisco 

į Helsinkį - pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo gegužės 26 d. iki rugsėjo 14 d. 
"Finnair" linki jums džiugių Kalėdų ir laimingų naujų metų!

------------------------------------------------------  įfe

GERIAUSIAS KAINAS IR SKLANDŽIAUSIA PATARNAVIMĄ GAUSITE SKAMBINDAMI SAVO KELIONIŲ 
AGENTUI ARBA "FINNAIR" ŠIAURĖS AMERIKOJE NEMOKAMU TELEFONO NUMERIU 1-800-950-5000^ 

KANADOJE 1-800-461-8651 ARBA "FINNAIR" ĮSTAIGAI TORONTE (4I6J 222-0740.

^/=7JVA//7/&
"OFICIALIOJI KALĖDŲ SENIO ORO LINIJA"
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© LAISVOJE TEVfflEJE
GIMNAZIJA ROKIŠKYJE

Ketvirtajai vidurinei mokyk
lai Rokiškyje leista steigti gim
nazijos klases. Būsimos gimna
zijos vadovai ją planuoja pava
dinti Panemunėlyje mirusio žy
maus liaudies švietėjo kun. Jo
no Katelės (1831-1908) vardu.

LINGIO PREMIJA
Žurnalistinė nužudyto Vito 

Lingio šiemetinė premija “Res
publikos” redakcijoje buvo 
įteikta “Lietuvos ryto” atstovui 
Valdui Bartasevičiui. Jis ją pa
vadino žurnalistų bendradar
biavimo ir solidarumo premija. 
“Respublikos” red. Vitas Tom
kus pabrėžė, kad šią velionies 
atminimui įsteigtą metinę pre
miją žurnalistas galės laimėti 
tik vieną kartą. Ji susieta su 
V. Lingio žuvimo metinėmis.

LOZORAIČIO ATMINIMUI
Prie Kauno VI forto esančia

me Kryžių kalnelyje 1994 m. spa
lio 29 d. Sv. Kryžiaus šventovės 
klebonas kun. A. Keina pašven
tino Vašingtone 1994 m. birže
lio 13 d. mirusio ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio atminimui pa
statytą koplytstulpį. Pusseptin- 
to metro aukščio paminklinį 
koplytstulpį sukūrė skulptorius 
Pranas Peleckis ir architektė 
Birutė Poniškaitienė. Iškilmė
je dalyvavo iš Romos atskridu
si velionies našlė Daniela Lo
zoraitienė, Kauno burmistras A. 
Račkauskas, tarybos pirm. V. 
Grinis, Lietuvos seimo narys A. 
Katkus, Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius dr. B. Vaš
kelis bei kiti žymieji tautiečiai. 
Paminklinis koplytstulpis pa
statytas Lietuvos pensininkų 
sąjungos iniciatyva žmonių ir 
įmonių suaukotomis lėšomis. 
Jiems ir iškilmės dalyviams pa
dėkojo sąjungos pirm. A. Malec- 
kas. Skulptoriaus P. Peleckio 
iškaltas įrašas skelbia: “Šis 
koplytstulpis teprimena lietu
vių tautai Viešpaties siųstą vil
ties prezidentą ambasadorių 
Stasį Lozoraitį”.

SODYBŲ VARŽYTINĖS
Regina Ališauskaitė “Lietu

vos aido" skaitytojus supažin
dina su gausėjančiomis varžy
tinėmis Mažeikiuose ir rajo
nuose. Ten skolininkų turto var
žytines beveik kasdien praveda 
Mažeikių antstolių kontora. 
Mieste jau praūžė gyventojų 
butų varžytinės, o dabar atėjo 
laikas ūkininkų sodyboms. Var
žytinės net tris kartus buvo 
paskelbtos Alvydo Dumčiaus 
sodybai Sovaičių kaime. Ji bu
vo parduodama už jo 4.000 litų 
skolą Lietuvos akcinio inovaci
nio banko Mažeikių skyriui. Ta
čiau niekas už tokią sumą neno
rėjo pirkti sodybos su apleistu 
pastatu ir didžiuliu žemės skly
pu. Nepadėjo net ir pusiau su
mažinta kaina. Sodyba buvo pa
likta jau minėto inovacinio ban
ko Mažeikių skyriui, davusiam 
4.000 litų paskolą. Purvėnų kai
mo gyventoja Sigita Prazauskie- 
nė šių metų pavasarį buvo gavu
si 10.000 JAV dolerių paskolą iš 
Lietuvos akcinio inovacinio 
banko Telšių skyriaus. Ją S. Pra- 
zauskienė buvo įsipareigojusi 
grąžinti per du mėnesius, prie 
jos pridėdama tai sumai pri
klausančius 96% metinių palū
kanų ir pusę nuošimčio delspi
nigių už kiekvieną pavėluotą 

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 

šeštadieniais

Garantuojame greitų, pigų ir patikima 
SIUNTINIŲ, AL TUMORU.IŲir L'S 1)01.1 KIŲ 

persiuntimų Jūsų giminėms ir draugams

9am-8pm
9am-4pm

MUSŲ KAINOS:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 kg $1.15 plius $10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

Sekančius konteinerius išsiunčiame gruodžio 23 D.

TYRAUS Šv, KALĖDŲ DŽIAUGSMO, 
laimingų, Šviesių naujųjų metui

dieną. Paskolai gauti ji buvo 
užstačius! gyvenamąjį namą, 
viralinę, tvartą, daržinę, mal
kinę bei kitus kiemo statinius. 
Teko skelbti varžytines, kai lai
ku nesumokėta skola su palūka
nomis ir delspinigiais pasiekė 
67.484 litus. Purvėnų kaime gy
venanti Svetlana Vaškienė var
žytinėse neteko 42 akrų sodybos 
su mansardą turinčiu gyvena
muoju namu, tvartu ir daržine. 
Raifa Vaškienė Žiogaičių kai
me varžytinėse prarado 102 kv. 
metrų mūrinį namą su kitais pa
statais 25 arų sodybiniame skly
pe. Abi Vaškienės nukentėjo dėl 
suktos prekybininkės Viktorijos 
Volobujevos Joniškyje. Jos abi 
savo sodybas po 75.000 litų įkei
tė už V. Volobujevos 150.000 li
tų paskolą, gautą Lietuvos tau
pomojo banko Klaipėdos skyriu
je. Ta sukčiaujančios V. Volo
bujevos bankui nesugrąžinta 
skola išaugo iki 238.939 litų.

MEDALIS KARO LAKŪNUI
Lietuvos karinių oro pajėgų 

atstovai pik. Stasys Murza, pik. 
Česlovas Braziulis ir pik. Itn. 
Vytautas Pacevičius lėktuvu į 
pamarį atvežė Stp. Dariaus ir St. 
Girėno medalį. Juo po mirties 
buvo apdovanotas nepriklauso
mos Lietuvos karo lakūnas Itn. 
Kostas Lekšas, pokario metais 
ištremtas Sibiran, penkiolika 
metų kalintas Vorkutos lagerio 
anglies kasyklose. Sovietinė 
valdžia Lietuvon sugrįžusiam 
lakūnui K. Lekšui neleido įsi
kurti gimtinėje. Ilgus metus jam 
su šeima teko gyventi Sovets
ku pavadintoje Tilžėje. Sulau
kęs aštuoniasdešimt vienerių 
metų amžiaus, jis grįžo į gim
tąjį pamarį ir ten mirė šią va
sarą. Medalis buvo įteiktas ve
lionies šeimos nariams ir gimi
nėms, susirinkusiems Šilutės 
eskadrilės Stp. Dariaus ir St. 
Girėno atminimui skirtame 
kambaryje.

PAGALBA LIETUVOS ŽYDAMS
Valstybinis Lietuvos žydų 

muziejus išleido almanachinio 
pobūdžio knygą “Žydų muzie
jus”. Su ja “Lietuvos ryto” skai
tytojus supažindina Rimantas 
Vanagas. Iš jo sužinome, kad šio 
leidinio vyr. redaktorius yra 
Jevsejus Ceitlinas. Almanachan 
įjungta medžiaga autorių para
šyta lietuvių arba rusų kalba 
su šalia pridėtais angliškais 
paaiškinimais. Mums turbūt ne
bus girdėta šiame leidinyje pa
minėta originali Vaclovo Biržiš
kos pagalba žydamas. R. Vana
go pateiktoje ištraukoje iš al
manachinio leidinio “Žydų mu
ziejus” rašoma: “... naciai krei
pėsi į universiteto bibliotekos 
direktorių V. Biržišką, reika
laudami sunaikinti Kauno uni
versiteto bibliotekos judaikos 
rinkinį. Rizikuodamas savo gy
vybe, bibliotekos direktorius 
V. Biržiška su studentais pri
rinko kelis sunkvežimius kan
celiarinės makulatūros ir nu
gabeno vietoj numatytų sunai
kinti vertingų spaudinių į Pet
rašiūnų popieriaus fabriką. Ati
davęs naciams pažymą, liudi
jančią sunaikintų spaudinių 
kiekį, profesorius V. Biržiška 
išgelbėjo ne tik docento N. Ša- 
piros surinktą ir Semitologi- 
jos katedrai priklausiusį senų
jų knygų rinkinį, bet ir beveik 
pilną Lietuvos žydų periodikos 
(1922-1941) komplektą”, y. Est

Lietuvių dienos Los Angeles, Kalifornijoj, 1994 m. dalis ALGIRDO GUS
TAIČIO paruoštų, aiškintų Lietuvos žemėlapių, knygų. Prie jų stovi Al
girdas Gustaitis Nuotr. E. Nikštėnienės

Kredito kooperatyvai Lietuvoje?
Sumanymas steigti kredito 

kooperatyvus Lietuvoje kilo iš 
Atviros Lietuvos fondo, kuris 
pakvietė Kanados užsienio rei
kalų ministeriją ir Desjardins, 
tarptautinio vystymo draugiją 
(SDID), kartu finansuoti ir pla
nuoti kredito kooperatyvų tink
lo organizavimą ir vystymą Lie
tuvoje trejų metų projektui. 
SDID jau praeitų metų pabaigo
je pasiuntė savo specialistus 
(jų tarpe buvo Montrealio kre
dito unijos “Litas” vedėjas Bru
no Bulota) apsižvalgyti ir suda
ryti bendradarbiavimo sutartis 
su palankesnių finansinių pa
slaugų reikalingomis gyvento
jų grupėms. Jie nustatė, kad di
džiausia galimybė tartis — tai su 
organizacijomis žemės ūkio sri
tyje. Nuspręsta pradėti nuo 
Kauno. Tuo būdu buvo sudary
tos bendradarbiavimo sutartys 
su Žemės ūkio rūmais, Ūkininkų 
sąjunga, Žemės ūkio konsulta
cine tarnyba ir Lietuvos mote
rų draugija.

1994 m. birželio mėnesį šio 
projekto direktore buvo parink

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

1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
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..4.25% 
santaupas......................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.
............................................  2.25% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.25%
180 dienų indėlius ..........5.75%
1 m. term.indėlius ......... 7.00%
2 m. term.indėlius ...........7.50%
3 m. term.indėlius ...........8.00%
4 m. term.indėlius ......... 8.25%
5 m. term.indėlius ......... 8.50%
RRSPirRRIF
(Variable) ........................  3.25%
1 m.ind............................... 7.00%
2 m.ind..............................  7.50%
3 m.ind................................ 8.00%
4 m.ind..............................  8.25%
5 m.ind..............................  8.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

ta montrealietė Regina Piečai- 
tienė ir pasiųsta į Kauną pro
jektui vykdyti. Ten ji susirišo 
su aukščiau minėtomis organi
zacijomis — partneriais. Žemės 
ūkio rūmai davė įstaigai patal
pas. Užtruko ilgesnį laiką šią 
įstaigą užregistruoti ir gauti 
telefoną. Dabar jau įstaiga vei
kia ir turi du nuolatinius tar
nautojus. Pasiųstas į seimą kre
dito unijų įstatymo projektas, 
prie kurio parengimo daug pri
sidėjo SDID. “Lietuvos ryto” 
1994 m. lapkričio 8 d. laidoje 
ekonomikos dr. Gitanas Nausė
da su kai kuriomis pastabomis 
projektą vertina teigiamai.

SDID dr-ja veikia daugiau 
kaip 25 šalyse. Ją remia 50 
institucijų, dirbančių pagrindi
nėse ekonominio gyvenimo sri
tyse Rytų bei Vidurio Europo
je, Pietų Amerikoje, Antilų 
salose, Afrikoje ir Pietryčių 
Azijoje.

SDID atstovybės Lietuvoje 
adresas: Donelaičio 2, kb. 314, 
3000 Kaunas, Lietuva. Tel.: 
(3707)209637. Faks: (3707)207259.

B.S.

IMAME UŽ: 
PASKOLAS 
Asmenines nuo...........  12.50%
nekiln. turto 1 m............. 8.50%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

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

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ paminėta lapkričio 27 d. 
Šv. Kazimiero šventovėje buvo 
iškilmingos pamaldos už visus, 
kovojusius dėl Lietuvos laisvės. 
Dalyvavo šauliai su vėliavomis 
ir moterys, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Skaitinius skai
tė B. Lukošienė ir A. Aleliūnie- 
nė, aukas nešė A. Aleliūnienė ir 
M. Mickevičienė. Sugiedotas Tau
tos himnas. Puikiai giedojo cho
ras, vadovaujamas B. Vytienės.

Salėje minėjimui vadovavo šau
lių kuopos vadas Gediminas Ru
gienis. Paskaitą skaitė J. Vitas. 
Maldą sukalbėjo kun. L. Kemėšis. 
Žuvusieji pagerbti 1 min. tyla.

Meninę dalį atliko Teresė Par- 
gauskienė ir Marytė Mickevičie
nė, padeklamuodamos gražių ei
lėraščių. Baigiant visi dalyviai 
padainavo “Lietuva brangi”. Po 
to pasivaišinta kavute ir pyragai
čiais.

PRIEŠKALĖDINĖJE MUGĖJE 
lapkričio 26 d. Tillsonburgo pre
kybos centre KLKM d-jos Delhi- 
Tillsonburgo skyriaus stalai trau
kė akį skoningu papuošimu, py
ragų gausumu ir savitumu, gra
žiais rankdarbiais. Pelno gauta 
$934.

Lapkričio 27 d. parapijos salė
je pirm. T. Pargauskienė padėko
jo visoms ir visiems, prisidėju- 
siems prie šio naudingo renginio. 
Išskirtina padėka M. Liukienei 
už rankdarbius, kurie davė nema
žą pelną, B. Lukošienei ir M. Obe- 
lenienei už stalų papuošimą ir pa
galbą, E. Rugienienei už didelį 
darbą, paaukotą kasmet organizuo
jant šį išpardavimą, Z. Augaitie- 
nei, B. Vytienei, J. Pargauskienei 
už greitą ir malonų pirkėjų aptar
navimą. Gautas pelnas bus panau
dotas kilniems tikslams.

SAVO GLOBĖJOS ŠVČ. MER
GELĖS MARIJOS šventę, suta
pusia su prieškalėdiniu susi
kaupimu, šventėm gruodžio 11 
d. Už mirusias KLK dr-jos sky
riaus nares Mišias aukojo sve
čias kun. V. Volertas, maldas 
skaitė A. Aleliūnienė, giesmes, 
skirtas Marijos garbei, giedojo 
choras. Po Mišių parapijos salė
je maldą sukalbėjo kun. V. Vo
lertas. Skyriaus pirmininkė T. 
Pargauskienė pasveikino nares 
šventės proga, padėkojo prisi
dėjusioms ruošiant šią šventę 
ir svečiui kun. V. Volertui.

Įspūdžius iš kelionės po Švč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo 
vietas papasakojo A. Aleliūnie
nė. M. Mickevičienė padeklama
vo eilėraščių.

Pasivaišinome skaniais val
giais, gražiai praleidome lai
ką. Šventę užbaigėme “Marija, 
Marija” giesme.

PARAPIJOS PIETŪS buvo su
ruošti lapkričio 13 d. Bilietus pa
ruošė ir išplatino parapijos k-tas. 
Po šv. Mišių parapijos salėje mal
dą sukalbėjo klebonas kun. L. Ke
mėšis. Po to vaišinomės gausiais ir 
skaniais patiekalais. Gautas ne
mažas pelnas paskirtas parapijos 
reikalams. D.V.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas (namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą. 
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00. * Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Skambinkite dėl mūsų * Galime siuntinius paimti iš

kubinių dėžių jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius Jūsų 
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

************
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ................................. 514-366-8259
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

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI, 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos lituanistinė mokyk
la naujuosius 1994-95 mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 10 d. Jau
nimo centre. Pedagogas ir vado
vėlių išeivijoje autorius Juozas 
Plačas “Draugo” skaitytojų dė
mesį bando nukreipti į Čikagon 
iš Lietuvos atvykstančias šei
mas. Esą jos savo vaikų nesiun
čia lituanistinėn mokyklon, nes 
savo atžalas stengiasi išmo
kyti anglų kalbos. Pasak J. Plu- 
čo, tai yra klaida, galinti atneš
ti nuostolį lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje. Neturtingoms at
eivių šeimoms kas nors turėtų 
padengti jų vaikų mokslapinini- 
gius Čikagos lituanistinėje mo
kykloje.

Mažosios Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis Šaulių namuo
se Čikagoje 1994 m. lapkričio 27 
d. paminėjo Tilžės akto sukak
ties 76-tąsias metines. Tuo aktu, 
pasirašytu Tilžėje 1918 m. lapk
ričio 30 d., Mažosios Lietuvos 
tautinė taryba pareiškė tvirtą 
ryžtą prisijungti prie nepriklau
somybę paskelbusios Lietuvos. 
Tačiau įgyvendintas buvo tik su
kilimu įvykdytas Klaipėdos 
krašto prisijungimas. Paskaitą 
šia tema skaitė Vytautas Mikū- 
nas, Vydūno fondo valdybos pir
mininkas, Akademinio skautų 
sąjūdžio filisteris. Paskaitoje 
jis naudojosi šūkiu: “Mažosios 
Lietuvos neužmiršk ir dėl jos 
kovok, lietuvi”. Paskaitininkas 
taipgi priminė, kad Vakarų są
jungininkai Potsdamo konfe
rencijoje Prūsijos žemes Ryt
prūsiuose Sovietų Sąjungai lei
do valdyti tik iki II D. karo tai
kos konferencijos. Dabar jau 
nebėra Sovietų Sąjungos, bet 
iš tų žemių nenori pasitraukti 
Rusija.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą St. Petersburgo 
lietuviams Floridoje 1994 m. 
lapkričio 23 d. jų klube suren
gė vietinė R. Kalantos šaulių 
kuopa, vadovaujama A. Gudo- 
nio. Simbolinę ugnį uždegė kū
rėjas savanoris B. Daukantas, 
invokaciją sukalbėjus kun. J. 
Gasiūnui. Paskaitininkas A. 
Jonaitis minėjimo dalyvius nu
kėlė į Vasario 16 nepriklauso
mybės akto atneštų kovų metus. 
Meninei programos daliai vado
vavo G.1 Jezukaitienė. Ji pradė
ta muz. V. Kerbelio pianinu pa
skambintais muzikiniais kūri
niais. Naujasis šios lietuvių 
kolonijos gyventojas J. Starė- 
nas skaitė savo rašinį “Lietu
vos kario golgota”, S. Vaškys 
— tris eilėraščius iš Dzūkijos 
partizanų dainų rinkinio “Su
šaudytos dienos”. Minėjimą dai
nomis užbaigė muz. V. Kerbelio 
vadovaujamas klubo choras.

Urugvajus
Lietuvos diplomatas Anatoli

jus Grišonas (1902-1977) mirė 
Montevideo mieste, ten su Lie
tuvos konsulatu atsikėlęs iš Ar
gentinos sostinės Buenos Aires. 
Urugvajaus vyriausybė diploma
tą A. Grišoną 1959 m. pripažino 
nepriklausomos Lietuvos konsu
lu. Tais laikais tai buvo didelis
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laimėjimas. Urugvajaus lietuvių 
katalikų biuletenis “Žinios” 1994 
m. lapkričio 27 d. laidoje prane
šė, kad dabar buvo parduotas A. 
Grišono namas. Lietuvos garbės 
konsulas Argentinoje inž. Algi
mantas Rastauskas paprašė Urug
vajaus lietuvių kultūros valdy
bą globoti Lietuvos atstovybei 
priklausiusius daiktus konsulo 
A. Grišono name. Šiuo klausimu 
laukiama Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos sprendimo. 
Asmeniniai velionies A. Grišono 
daiktai betgi yra parduodami - 
juos gali įsigyti Montevideo lie
tuviai.

Australija
ALB Kanberos apylinkės vi

suotiniame narių susirinkime 
1994 m. spalio 30 d., išklausius 
pirm. Jūratės Grigonytės ir kont
rolės komisijos Liudviko Budzi- 
nausko padarytų pranešimų, bu
vo išrinkta nauja valdyba. Ją, 
pasiskirsčiusią pareigomis, su
darė: pirm. Rasa Mauragienė, 
vicepirm. Jūratė Grigonytė, 
sekr. Jonas Mockūnas, ižd. Liu
das Budzinauskas ir narys kul
tūriniam reikalam Feliksas Bo- 
rumas.

Kajetonas Starinskas, Džylon- 
go (Geelong) lietuvis, jau užau
ginęs anksti be mamos likusius 
savo vaikus, prieš porą metų 
pamilo Vilniuje sutiktą Jolitą. 
Šios 1994 m. vasaros rugpjūčio 
19 d. jiedu buvo sutuokti Vil
niuje. Kajetonas ir Jolita Sta- 
rinskai planuoja įsikurti Džy- 
longe.

Vokietija
VLB Hamburgo apylinkės nau- 

jon valdybon, išrinkton 1994 m. 
spalio 15 d., įsijungė: pirm. Al
ma Mašidlauskienė, sekr. Elena 
Baliulienė, ižd. Teresė Lipšie- 
nė, narys jaunimo reikalam Vi
lius Pareigis ir narys įvairiem 
reikalam Petras Biermannas. 
Revizijos komisiją sudarė Eri
ka Kuzminskienė ir Teresė Fel- 
sendorff.

Tautos šventei buvo skirtas 
Salzgitterio lietuvių susirinki
mas 1994 m. rugsėjo 17 d. Apie 
šios tautinės šventės reikšmę 
kalbėjo Valius Merkevičius, 
svečias iš Hannoverio. Mišias 
Šv. Juozapo šventovėje turėjo 
atnašauti Hamburge gyvenantis 
lietuvių katalikų kapelionas 
kun. Bronius Kuculis, negalė
jęs atvykti dėl ligos. Tad jį pa
maldomis Šv. Juozapo parapijos 
salėje pakeitė iš Bad Zwischen- 
ahno atvykusi lietuvių evangeli
kų kunige Tamara Šmitienė. 
Tautos šventės minėjiman buvo 
atvažiavę lietuvių ir iš kaimy
ninių apylinkių. Šventei skirtus 
eilėraščius deklamavo Vilija 
Kumpienė, o visi dalyviai sugie
dojo Lietuvos himną. Po oficia
liosios dalies juos linksmino 
R. Gasiūno vadovaujama lietu
viška kapela.

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai |

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” g



Argentinos lietuvių centro salėje Buenos Aires mieste po lietuviškų dai
nų koncerto Kauno choro vadovas PETRAS BINGELIS ir ALC pirmininkas 
JULIUS MIČIŪDAS Nuotr. R. Narkevičiaus

Nepraraskime idealizmo vizijos
Po literatūros vakaro Čikagoje paskaitomis ir klausimais ryškintas auklėjimo, politikos, 

ateitininkų veiklos bei Lietuvos ateities aktualijos

Kauno choras pasaulinėje scenoje
ARTŪRAS MIČIŪDAS

Po šį rudenį įvykusių dvie
jų koncertų garsiame Colon 
teatre, Buenos Aires mieste, 
Kauno valstybinis choras ir jo 
vadovas muz. Petras Bingelis 
gali pelnytai didžiuotis, gar
bingai atstovavęs Lietuvos 
kultūrai šioje salėje, kuri yra 
viena iš garsiausių pasaulyje. 
3.500 vietų buvo parduotos 
jau prieš keletą mėnesių.

Publika ovacijomis palydėjo 
maestro lordą Y. Menuhiną, 
dirigavusį Colon teatro orkest
rui bei Kauno chorui. Solistai 
(tarp jų ir A. Janutas) ir muz. 
Petras Bingelis iškviesti į sce
ną, entuziastingai skanduo
jant: “Coro Kaunas, coro Kau
nas!” Lordo Y. Menuhino atvy
kimas buvo ypač reikšmingas. 
Jis lankė Argentiną prieš 19 
metų. Prez. Carlos Menem, 
įvertindamas jo nuopelnus 
pasaulio muzikinei kultūrai, 
įteikė jam specialų žymenį.

Kartu su maestro pasirodė 
O. Makarina (sopranas iš JAV),

Jei galvojate pirkti 
ar parduoti namą, 
jūs būtinai turite su
žinoti “21 svarbų 
patarimą”, nes tai 
jums sutaupytų tūks
tančius dolerių. No
rėdami išvengti tolimesnių klai
dų, prašome kreiptis dėl nemoka
mos “21 patarimo programos” pas 
namų pardavimo patarėją ir agentą

RAIMUNDĄ PACEVIČIŲ.
Dėl informacijos skambinti tel. 416 762- 
4200 Toronte, 905 896-3333 Missis-

L. Bizineche (mezzosopranas 
iš Portugalijos), A. Janutas 
(tenoras iš Lietuvos) ir B. 
Scholium (bosas iš Austrijos). 
Po Haendel’io “Mesijo” kon
certo didžiausias Argentinos 
dienraštis “La Nacion” rašė: 
“Y. Menuhinas, smuiko virtuo
zas, patvirtino, kad jis puikus 
dirigentas. Kauno choras di
džiausia dalimi prisidėjo prie 
maestro Y. Menuhino sėkmės, 
parodė puikias vokalines ga
limybes, lankstumą, skambe
sio sodrumą ir lygumą. Ypatin
gai gerbtinas choro vadovo 
Petro Bingelio darbas”.

Lietuvos informacijos biu
ras Argentinoje palaikė ry
šius su vietine spauda, pa
teikdamas įvairios medžiagos 
apie Kauno chorą. Didieji 
krašto dienraščiai spausdino 
teigiamas recenzijas — apžval
gas po koncertų Colon teatre. 
Labai palankiai atsiliepė ra
dijo ir TV programos. Lietu
vos kultūros išraiška tapo ryš
kiai iškelta Pietų Amerikoje.

Kauno choras atliko ir lietu
viškų liaudies dainų koncertą 
Argentinos lietuvių centro 
salėje. Gausi publika buvo 
patenkinta, ilgai plojo — 
skandavo prašydama daugiau 
dainų. ALC pirm. Julius Mi- 
čiūdas pasveikino, padėko
damas muz. Petrui Bingeliui 
ir choro dalyviams, įteikė do
vanas Lietuvos filharmonijos 
generaliniam direktoriui Gin
tautui Kėvišai, muz. Petrui 
Bingeliui, Kauno filharmoni
jos direktoriui Justinui Krepš- 
tai ir Lietuvos komercinio 
valstybinio banko Kauno sky
riaus valdytojui Vidui Zigman
tui. Susipažinimo vaišės pra
ėjo malonioje nuotaikoje.

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Akademinis “Ateities” sa
vaitgalis įvyko 1994 lapkričio 
4-6 d.d. Jaunimo centre, Čika
goje ir Lemonte. Jis prasidėjo 
literatūros vakaru Jaunimo 
centre. Programoje dalyvavo 
poetė Vitalija Bogutaitė, ke
lių poezijos knygų autorė, ir 
muzikė Asta Šepetytė, fleiti
ninke. Vakarą pradėjo Jonas 
Pabedinskas, šio renginio k-to 
pirmininkas pasveikindamas 
atsilankiusius. Pakvietė Dai
vą Markelytę vadovauti vaka
rui. Poetė Vitalija Bogutaitė 
skaitė iš savo kūrybos. Skai
tymas tikrai perdavė eilių 
mintį atspindinčią nuotaiką.

Fleitininke Asta Šepetytė 
puikiai atliko 5 kūrinius, įterp
dama juos tarp poetės skaiti
nių. D. Markelytė dėkojo už 
jaukų ir įdomų vakarą. Dėl la
bai blogo oro nebuvo daug 
klausytojų, bet atsilankiusie
ji išsinešė šiltą ir gerą jaus
mą, muzikoje ir poetiniame žo
dyje radę atitrūkimą nuo kas
dienybės ir jautėsi dvasiškai 
atsigavę.

Vaikas grįžta į šeimą
Šeštadienį, lapkričio 5 d., 

Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje, dalyvavo trys kal
bėtojai: Alma Mikaliukienė, 
Algirdas Saudargas ir Audrius 
Polikaitis. Su A. Mikaliukie- 
ne, neseniai atvykusia iš Lie
tuvos, supažindino dr. Ona 
Daugirdienė. A. Mikaliukienė 
yra pedagogė, gerai pažįstan
ti Lietuvos mokyklas, mokyto
jus ir Lietuvos šeimų gyveni
mą. Jos tema, “Kelias į Lietu
vos šeimą” kėlė klausimus, 
kaip ateiti į kiekvieną šeimą, 
kaip atverti kiekvieno šeimos 
nario širdį vaiko problemoms. 
Ji apžvelgė sovietinio meto 
mokytojų darbą mokyklose. 
Lietuvoje šeimos problema 
yra didžiulė, nes jau dviem 
kartom buvo kalama, kad vai
kus iki mokyklos ugdo valdiš
kos įstaigos. Ta kryptimi pa
ruošti ir pedagogai.

svarbiausia ištverti laisvėje. 
Griuvus komunistinei imperi
jai, Lietuvą užplūdo materia
linių dalykų tvanas. Bet pasau
lio likimą lemia dvasiniai da
lykai. Okupacijos priespau
doje atsakomybės žmogus ne
jautė. Dabar esam atsakingi 
už tai, kuria linkme žengsime. 
Bet jau 1992 m. nebesijautė 
tos jėgos, kuri visus telkė į Są
jūdžio srovę. Lietuvoje, kaip ir 
kitur, buvusios kompartijos 
įvairiausiais pavidalais iš
saugojo savo struktūras, gy
vuoja ir net laimi rinkimus. 
O Rusija nėra atsisakiusi vi
sados puoselėtos rusiškos im
perialistinės politikos. Kol 
kas Vakarų valstybės dar pajė
gia Rusijos kėslus sutramdy
ti. Pasaulyje ima įsigalėti įtam
pa, neviltis, baimė. Pop. Jo
nas Paulius II savo encikliko
je “Sollicitudo rei socialis” 
dabartinę pasaulio būseną va
dina tarnavimu “nuodėmės 
struktūroms”, kurios pasireiš
kia nežabota pelno aistra ir 
valdžios troškimu. Tai nugalė
ti galima tik visiškai priešin
gu elgesiu - “solidarumo struk
tūra”. Tik krikščioniškoji tra
dicija įneša dvasią į žmonių 
tarpusavio santykius. O dvasia 
niekuomet neprievartauja, 
nes gerbia laisvę. Po paskai
tos kalbėtojas atsakė į visą 
eilę klausimų.

Dr. ARVYDAS ZYGAS, “Ateities” 
akademinio savaitgalio metu kvie
tęs neprarasti idealizmo

Nuotr. L. Vaičiūnaitės

saugoje, 905 524-3899 Hamiltone.
-a—

Toronto rotušės aikštėje
(Nuotrauka - Kanados lietuvių muziejaus-archyvo nuosavybė)

Prasidėjus Lietuvoje lais
vėjimui, ši sistema suiro. Kai
me darželių neliko. Vaikai bu
vo sugrąžinti į šeimas. Bet mo
tinos yra nepasirengusios jų 
auginti. Šią problemą kėlė dr. 
Laimutė Tamošiūnienė, ragin
dama atsisukti į vaiką. Tam 
buvo pradėta kurti šeimos ži
dinėliai, kad jie padėtų moti
nai ir vaikui. Paskaitininke 
kvietė prisiminti savo vaikys
tę, kad geriau si prastume vai
kus ir tėvus. Kvietė visus būti 
vieni kitiems geru pavyzdžiu 
ir kurti šviesesnį gyvenimą. 
Po paskaitos ji atsakinėjo į 
klausimus.

Materializmo tvanas
Su Algirdu Saudargu, Lietu

vos seimo nariu ir Krikščio
nių demokratų partijos vice
pirmininku, supažindino Juo
zas Baužys. A. Saudargo tema 
“Lietuva besikeičiančiame pa
saulyje”. Jis sakė, kad reikia 
grąžinti Lietuvą į pasaulio pro
tą. Laisvė jau iškovota. Dabar

Dr. Ginai. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 
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ir vakarais

■ n
Skirtingų kultūrų jaunimas
Su dr. Audriu Polikaičiu 

supažindino Daina Siliūnienė. 
Jo tema buvo “Įspūdžiai iš sto
vyklų ir kongreso Lietuvoje”. 
Prisiminęs 12-jo At-kų kongre
so reikšmę, kur buvo bandoma 
nustatyti at-kų sąjūdžio ne tik 
struktūrinę, bet ir ideologinę 
kryptį, toliau kalbėjo apie 
prieškongresinę jaunimo sto
vyklą Berčiūnuose, kurią kar
tu su Lietuvos at-kais jam te
ko planuoti ir jai vadovauti. 
Stovyklos tikslas buvo, kad 
išeivijos ir Lietuvos jaunimas 
susipažintų ir atrastų bendrą 
kalbą, kad pajustų, jog visi 
ateitininkai yra tos pačios or
ganizacijos nariai. Planavo 
viską ir Lietuvos, ir JAV 
at-kai.

Nors stovyklos tikslas susi
pažinti ir pabendrauti buvo 
pasiektas, bet aiškiai matėsi, 
kad jaunimas yra užaugęs dvie
jose skirtingose kultūrose. 
At-kams Lietuvoje trūksta pa
sitikėjimo savimi. Lietuvos 
jaunimas daugiau rūpinasi ti
kėjimu ir turi apie jį daugiau 
žinių. Jie mažiau siekia prak
tinių profesijų, o daugiau pa
linkę į filosofiją ir teologiją.

Baigdamas pastebėjo, kad 
yra padaryta gera pradžia jau
nimo bendravimui. Kad jis bū
tų dar sėkmingesnis, reikia 
Lietuvos ateitininkus priim
ti tokius, kokie jie yra. A. Po
likaitis atsakė į eilę klausi
mų, liečiančių ne tik buvusią

stovyklą ir kongresą, bet ir Lie
tuvos at-kų planus bei Lietu
vos jaunimo rūpesčius.

Sekmadienį, lapkričio 6, bu
vo išklausytos Mišios Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos koplyčioje. Po jų Algir
das Saudargas padarė dar vie
ną pranešimą visuomenei Pa
saulio lietuvių centre, Le- 
monte.

Kultūrinė vienybė
Ateitininkų namuose sekė 

dr. Arvydo Žygo paskaita “Lie
tuva penkerių metų perspek
tyvoje”. Su juo supažindino 
Alė Lieponienė. A. Žygas kal
bėjo, kaip ir visuomet, iš šir
dies, su giliu įsitikinimu ir 
entuziazmu, užkrečiančiu au
ditoriją, kuri šįkart buvo ypač 
gausi.

Prieš pradėdamas kalbėti, 
A. Žygas išdalino 12 psl. raši
nį: “Lietuva tenai, kur širdį 
palikai... Lietuvos ir lietu
viškumo prasmė, tikrovė ir už
daviniai penkerių metų per
spektyvoje”. Šis rašinys yra 
labai rūpestingai paruoštas, 
turi daugelį svarbių citatų, 
diagramų, įvairių pavyzdžių. 
Už tai buvo labai lengva sek
ti A. Žygą, kai jis aiškino, kas 
yra Lietuva, ką reiškia būti 
lietuviu? Ar Lietuvos lietu
viai ir išeivijos lietuviai pri
klauso tai pačiai Lietuvos kul
tūrai? Jis aiškino, kas yra kul
tūra ir kokie yra jos pavida
lai. Įdomi buvo jo apžvalga, 
iliustruota diagramomis apie 
Lietuvos kultūros plėtotę. Pa
skaitininkas priminė filoso
fo J. Girniaus mintį, kad “tau
tinė vienybė neįmanoma be 
kultūrinės vienybės”. A. Žy
gas suminėjo ir uždavinius 
išeivijos ir Lietuvos kultūros 
vieningumui pasiekti: ieškoti 
būdų vientisiniam įkultūrini
mui, socializacijai, asmenybės 
formavimui; būtina, kad tai 
būtų paremta istoriniu tęstinu
mu; būtinai sudaryti sąlygas 
Lietuvos ir išeivijos jaunuo
menei pasidalinti idėjomis; 
bendra auklėjimo priemonė 
(idėjų perdavimo vientisu
mas), mokyklinis, akademinis, 
stovyklinis apsikeitimas; bend
rųjų tautinio auklėjimo vado
vėlių paruošimas.

Kalbėtojas sakė, kad jauni
mo auklėjimas pirma visko. 
Svarbu išeivijos misijos išryš
kinimas, tautinės kultūros 
meilės estafetės perdavimas 
jaunesniajai kartai, Lietuvos 
ir išeivijos dialogas bei tau
tinio auklėjimo pagrindai skir
tingose mokyklose. Kvietė ne
prarasti idealizmo vizijos: 
“Ateitį regim tėvynės laimin
gą. (...) Šviečia mums kryžius 
ant mūs vėliavos. (...) Stokime 
drąsiai į kovą garbingą”.

Tėviškės žiburiai • 1994. XII. 20 — Nr. 52 (2339) • psl. 5

“Ateities” akademinis savaitgalis įvyko Čikagoje ir Lemonte 1994 m. lap
kričio 5-6 d.d, dalyvaujant kalbėtojams iš Lietuvos. Nuotraukoje (kairėje) 
kalba Lietuvos seimo narys ir Krikščionių demokratų partijos vicepirm. 
ALGIRDAS SAUDARGAS; dešinėje - pedagogė ALMA MIKALIUKIENĖ 

Nuotr. L. Vaičiūnienės

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir Naujųjų metų 
proga sveikiname mielus Lietuvių fondo narius ir visuomenę. 

Dėkojame už Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų dar

bams remiant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų tau

tinį išlikimą. L

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.
LIETUVIŲ FONDAS _

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 T 
Tel. 708 257-1616, faksas 708257-1647 / Z

Dar labiau jungti jėgas.
MIELOS LIETUVĖS,
MIELI LIETUVIAI,

Sveikiname Lietuvos žmones bei po pasaulį pasklidusius lietuvius, laimingai 
sulaukusius švenčių, linkime linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų.

Nors ir sunkus Lietuvos žmonių gyvenimas buvo praėjusiais metais, ir 
tai nedžiugino lietuvių nei tėvynėje, nei užsienyje, tačiau taip pat prisime
name visų mūsų bendromis pastangomis sukurtas ir šviesesnes prošvaistes, 
ypač sublizgėjusias Pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje ir kitose 
sutelktinio darbo srityse.

Tad kviečiame Lietuvos žmones ir užsienio lietuvius dar labiau jungti 
jėgas ir tvirčiau bendrai dirbti, kad ateinančiais metais galėtumėm daugiau 
kuo pasidžiaugti, kad tarp užsienio lietuvių stiprėtų lietuvybė ir kad kiltų 
nepriklausomos Lietuvos gerovė.

Tepadeda mums visiems užgimęs Išganytojas.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba:
Bronius Nainys - pirm., Rimas Cesonis, Vacys Garbonkus, dr. Petras 
Kisielius, Baniutė Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, 
dr. Vitalija Vasaitienė, Aleksas Vitkus, Juozas Gaila, PLB atstovas Lietuvoje, 

1994 m. Kalėdos Vytautas Kamantas, PLB fondo pirm.

S TAUTOS FONDAS remia 2
nepriklausomos Lietuvos atsistatymą 

ir demokratizaciją. 'įį
Tą taip reikšmingą paramą Tautos fondas pajėgia 

suteikti tik jūsų, mieli tautiečiai, į Tautos fondą plau-
O kiančių aukų dėka. Mes dėkojame jums už jūsų dosnu- o 

mą ir tikime, kad Tautos fondas, jūsų remiamas, ir atei- o 
tyje bus pajėgus tokią pagalbą teikti. o

Mes nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems 5?
lietuviams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1995 S: 

o Naujųjų metų.5 TAUTOS FONDO £
■g taryba ir valdyba i....

Protingas sprendimas

Mažiau dūmais

teršiamų vietų.

Mažiau parduotuvių 

tabako produktams

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
SIUNČIAME DOLERIUS l LIETUVĄ SSSS

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pa
kvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau 
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. • Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida. • Galime nuvežti 
(Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą. • Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes 
galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL.
$...........................

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

KANADOS DOL.
Siunčiama suma ..... .........
Patarnavimas 4% arba 3% 
Pristatymas (rankas ........
Iš viso: ..............................
Siuntėjas: .........................

$...........
Gavėjas:

12.00
... .00

15.00
... .00

pirkti. Griežtesnės asmens amžiaus įrodymo 

taisyklės nesulaukusiems 19 metų amžiaus. 

Didesnės baudos parduodantiems tabako 

produktus nepilnamečiams. Lapkričio 30 

dieną įsigaliojo naujas ir griežtas Ontario 

provincijos įstatymas dėl tabako produktų. 

Kai pagalvosite kam tai bus naudinga, be 

abejonės, sutiksite, kad tai protingas 

sprendimas.

Tel. Tel.........................................................................
Rašyti čekįarba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti 

517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tei. 905 643-3334, fax 905 643-8980

Užėjus arba paskambinus į vietinį Visuomeninės sveikatos skyrių, galite įsigyti lengvai 
suprantamą Ontario tabako kontrolės įstatymo leidinuką, Toronto miesto skyrius 
(416) 392-7685 • East York skyrius (416) 469-8553 • Etobicoke skyrius (416) 
394-8272 ■ North York skyrius (416) 395-7602 • Scarborough skyrius (416) 
396-7452 . York skyrius (416) 394-2842



Viena iš daugelio tokiŲ, praeityje buvusių akimirkų - Toronto Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmės. 
Iš kairės mokyklos vedėjas J. Andrulis, abiturientė R. Baltaduonytė, Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, Anapi
lio sodybos steigėjas ir parapijos klebonas kun. P. Ažubalis, V. Taseckas, L. Šeškus ir J. Jankaitis

(Nuotrauka - Kanados lietuvių muziejaus-archyvo nuosavybė)

Remkime kultūros centrą

Partizanų ryšininkės išpažinimai

Taip mylėta, kalbėta, kovota
Skiriu Lakštingalai - M. Jaruševičiui, Dainavos apygardos rinktinės vadui

GRAŽINA MATONIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Laukiu stribynės prieškam
bary. Ateina viršininkas, vil
kįs ilga miline; veidas pablyš
kęs, mėlynos išsprogusios akys 
vengia žmogaus akių. Atsine
šė du gabalus blogai suvynio
to muilo, padėjo šalia manęs 
ant suolo. Pats kažkur išėjo. 
Netrukus kur buvęs nebuvęs
— stribukas, toks nupeipęs, 
perkritęs, šast prie manęs. 
Aš pasitraukiau, o jo akys tik 
zuja po visus kampus, slenka- 
si vis arčiau muilo, pagaliau 
griebia jį ir — pro duris. Gal
voju, kas dabar bus. Netrukus 
grįžo ir viršininkas; dairosi
— nėra muilo. Klausia mane. 
Aš kaip galėjau, taip paaiš
kinau. Anas triaukščiu nusi
keikė ir paklausė, ko aš čia. 
Parodžiau raštelį, liepė eiti 
paskui. Įėjom į “kabinetą”. 
Už sukrypusio stalo sėdėda
mas klausia, kodėl tada, lai
ku, neatėjau paso. Atsakiau, 
kad bijojau (taip ir buvo). Pa
klausė, ką veiksiu gavusi pa
są. Atsakiau — važiuosiu mo
kytis. Pagalvojo, pagalvojo 
gražino dokumentą, ir aš iš
ėjau.

Lavonai aikštėje
Aikštės vidury, ant grindi

nio, gulėjo pamesti trys lavo
nai: vienas barzdotas vyras, 
kitas — viena klumpe avįs, at
lapotais marškiniais begulįs. 
Žvelgiu — pažįstamas veidas, 
tas pats vaikinas, kuris pas 
mokyklos šeimininkus ateida
vo ant krosnies pasišildyti 
(mano kambarėlio sienos plo
nos, viskas girdėjosi, kas pas 
šeimininkus buvo). Girdėjau 
jo šnabždesį: “O kaip šalta, 
kaip šalta”. Ir šeimininkės 
pašnabždomis tariamus žo
džius: “Miegok, Andriau, mie
gok, tuoj bus šilta” (du broliai 
slapstėsi).

O dabar ant grindinio tas 
pats žmogus. Ir vėl tartum pa
sigirdo šeimininkės žodžiai: 
“Miegok, Andriau, miegok”.

NORDLAND EXPRESS
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 $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

i

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:..............................................

JAV dol.

1 1 I « 1 1 I I « 1 « 1 1 1

..,.12.00.

.......... Gavėjas ; ......

Kan. dol. Į

f 
....................... t

1 
1 

....................... 1
1

....15.00. ;
i 
1

1 
........................... 11 

1 
......................... 1

1 1
1

Tel: ............................................. ....... Tel: ..............
1
1

......................... 1

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.

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).

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
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.

Šie žuvusieji jokioj akty
vioj kovoj nedalyvavo. And
riaus brolis, žmonių vadina
mas Barzda, buvo seniūnu 
Smetonos laikais ir vokiečių 
okupacijos metais. Kaip sako
ma, “duok Dieve, daugiau to
kių seniūnų”. Išdavė juos Mik- 
lužiukas, pralindęs į partiza
nų būrį su užduotim. O aš, kaip 
sakoma “duok, Dieve, kojas, 
važiuoju į mokyklą”. Priėmė į 
Alytaus mokytojų seminariją 
nuo pusės mokslo metų. Taip 
ir atverčiau, Mielasis, naują 
gyvenimo puslapį. Greitai Tu 
vėl man per pažįstamus įsakei 
atvykti (šį kartą buvo gal 10- 
ies metų berniukas) į miško 
laukymę.

Blynai partizanams
Atsimenu, kaip skubėjau 

kepti blynus su varške. Tą die
ną pavyko — tokie purūs, gelto
ni, cukrumi apibarstyti. Pri
kepiau kupiną dubenį, negi ei
si tuščiomis rankomis. Susiti
kom netoli eigulio sodybos, 
miško laukymėj. Buvai tada ne 
vienas — su savo rinktinės 
bendražygiais. Valgėte visi 
godžiai, buvau laiminga, kai 
kažkuris jūsų paklausė, ar pa
ti kepiau. Paraudau, atsakiau, 
kad pati. Visi garsiai nusijuo
kė — “gera gaspadinė būsi” — 
replikavo. Vienas kitas metė 
akį į mane, vėliau į Tave. Ta
čiau tai man nieko nesakė . ..

Su Lakštingala
Atsimenu — likom dviese, 

vyrai kažkodėl pasitraukė. Aš 
sėdėjau parietusi kojas ant 
tankios kupsto žolės, o Tu pu
siau gulom greta buvai. Gir
džiu tavo žodžius kaip šian
dien: “Draugauji, turi vaiki
ną”. (Pastarasis — bendra
mokslis, pasisiūlė dirbti per 
vasarą, nes namuose vyro nė 
vieno, suimti; su motina su
derėjo atlyginimą už vasaros 
darbus). Aš tylėjau, nespėjau 
paaiškinti. Tu liūdnai pažvel
gei, ilgai ilgai žiūrėjai. Po 
kiek laiko paaiškinau, kas tai 
per vaikinas. Tu vėl žiūrėjai 
ir tylėjai, pagaliau prabilai:

“Mes visai vieni, mūsų liki
mas aiškus: amerikonai nepa
dės, o jeigu ir padėtų, mus vė
liau nustumtų, mus tik juodų 
darbų dirbti. Jeigu ir pasikeis
tų laikai, mes, kaimo vaikinai 
— vėl už dalgio ir arklo”.

Nevilties šešėlis
Tokia neviltis balse. Galvo
ju, ką dabar kalba, šitaip nega
li būti. Atsidusai ir po to vėl: 
“Jie ten jau ir vietomis dalija
si, tarp savęs riejasi, o mes čia 
vieni. Tegul pagyvena mūsų 
tarpe, pajunta partizano kas
dienybę. Tada galės mus teisti. 
Mes — ne gauja, mes žinome, 
ko siekiam, tačiau esam vie
ni... Paliko, išbėgo, žinoma, 
ten, užsieny, geriau nei miš
kuose — nei šaudo, gaudo, kan
kina ...”

Nustebau. Galvoju, argi taip 
ir nėra ateities, viskas praras
ta — ir tėvynė, ir gyvybė ... Iš 
kur tokia nuomonė? Netikiu, 
kad tai tiesa. Bet Tavo žvilgs
nis toks liūdnas, skvarbus, nu
kreiptas į dangaus mėlynę, 
praplaukiančius vakarų link 
debesėlius. Galbūt jau tada ži
nojai savo likimą ... Aš tylė
jau — nejaugi tai tiesa, nejau
gi? Negali būti, juk ten, Ame
rikoj, laisvės šaly, negali bū
ti abejingų skriaudžiamam, 
žudomam, kankinamam, tre
miamam, begaliniam žmogaus

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! [

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 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 \r aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Mieli tautiečiai! Kanados 
lietuviai turi daug kuo di
džiuotis. Gražios mūsų parapi
jos, organizacijos, mokyklos. 
Dirbome, stovyklavome, posė
džiavome, šokome, valgėme 
(kartais ir gėrėme . . .), dai
navome, šalome demonstraci
jose. Jau ir “jaunesnė karta” 
nebe tokia jauna, ir sukaupti 
lietuviško gyvenimo prisimini
mai pradeda išblėsti.

Tik vienoje vietoje mes visi 
amžinai jauni, ir mūsų jaunys
tės darbai įamžinti. Kanados 
lietuvių muziejus-archyvas 
įsteigtas išsaugoti mūsų bran
genybes ir mūsų veiklos doku
mentaciją. Jame vis kas nors 
naujo: modernaus ir liaudies 
meno, veiklos nuotraukų, ka
riuomenės, Lietuvos žemėla
pių, vaikų kūrinių parodos. 
Seniausias rodinys — 6000 m. 
senumo kovos kirvis, o naujau
sias — šiandieninės fakso ži
nios iš Lietuvos. Veikia biblio
teka, kuria ypač naudojasi li
tuanistinių mokyklų mokyto
jos, pasiskolindamos knygų 
apie lietuvių pagonišką reli
giją, Lietuvos pilis, liaudies 
dainas, imigracijos istoriją ir 
1.1.

Kanados lietuvių muziejų- 
archyvą remia KLB, Lietuvių 
fondas, Anapilio sodyba, Pri
sikėlimo parapijos, “Paramos” 

fiziniam ir dvasiniam skaus
mui, prievartai. .. Tarsi iš 
slogaus sapno pabudęs nusi
šypsojai ir tarei:

— Va, pasitraukė vyrai, mu
du vienus paliko. Vis man ta
ve prikiša, o tarp mūsų nieko 
nebuvo. Nesuprantu, iš kur tos 
kalbos. Bet kaip vaikštom 
drauge, dalinamės diena ir 
naktimi, duona ir vandeniu, 
skausmu ir džiaugsmu, — nu
mano vaikinai. ..

Ilgai ilgai skausmingai 
žiūrėjai į mane. Aš pakėliau 
akis. Tu nukreipei žvilgsnį, 
mačiau Tavo taisyklingą pro
filį: taisyklingą nosies li
niją, aukštoką kaktą, tvirtai 
sučiauptas lūpas . . . Vėl tę
sėme mintis (pusiau juokais, o 
gal rimtai — nesuprasi).

“Nuo manęs nepabėgsi”
— Atsiminki niekur nuo ma

nęs nepabėgsi, kad ir ištekėsi. 
Aš būsiu šalia. Tave bučiuos 
vyras, aš būsiu tarp jūsų, aš 
bučiuosiu tave — ne jis, aš 
prie tavęs glausiuos — ne 
jis ... Manęs negalėsi pamirš
ti, nuo manęs niekur nedingsi. 

ir “Talkos” kredito koopera
tyvai bei pavieniai asmenys. 
Iš provincijos NDP valdžios 
paramos negauname, iš fede
racinės valdžios — tiktai at
skiriems projektams. Iš tikrų
jų muziejus ir archyvas gyvuo
ja tiktai lietuvių visuomenės 
aukų dėka. Žinome, kad šiuo 
metų laiku visiem su pinigais 
sunku. Tačiau kalėdiniai pa
puošalai ir dovanos pradžiu
gins tik laikinai, o muziejus 
gyvuos daug metų, jeigu mes to 
norėsime!

Aukokime Kanados lietuvių 
muziejui! $1,000 nupirktų ma
žą vitriną (ant jos būtų užra
šoma Jūsų pavardė); $500 pa
dengtų vienos organizacijos 
dokumentų katalogavimą; $300 
užtektų pastatyti mažą paro
dą; $100 padėtų konservuoti 
50 žemėlapių; $50 nupirktų 
dvi knygas mūsų bibliotekai; 
$20 nupirktų 2 archyvines dė
žes. Aukotojai už didesnes 
sumas (daugiau kaip $50) gaus 
per KLB kvitus, tinkamus Ka
nados valdžios mokesčiams.

Dėkui visiems, kurie padeda 
sukurti lietuvišką parodų bei 
informacijos centrą, remia 
mūsų turtų bei istorijos išsau
gojimą!

Aukas siųsti Kanados lietu
vių muziejui “Tėviškės žibu
rių” adresu, inf.

Kalbėjai dusloku balsu, ta
čiau nepalietei manęs nė vie
nu rankos piršteliu, neapkabi
nai, neglamonėjai, kaip vaiki
nai paprastai nuo to pradeda, 
o čia visai kas kita. Kas?! Iš 
netikėtumo — žado netekau. 
Tylėjau galvodama, argi gali 
taip būti. Prisipažinsiu, šir
dy pajutau smigtelėjimą — ne
jaugi čia rimtai?

Atsimenu, kaip pakilai nuo 
žemės, nusipurtei žolėmis ap
kibusius drabužius, ant peties 
užsimetei automatą ir pasakei 
— “metas”. Ėjome greta miško 
palauke. Tu toks aukštas, liek
nas, uniforminiu Lietuvos ka
rio švarku su pasižymėjimo 
ženklais (dvi juostelės, o gal 
trys — gerai nepamenu), o aš 
greta — vidutinio ūgio, mels
va medvilnine suknele, lauk
nešėliu rankose, vis bedirs- 
čiojanti į Tave. O saulė aki
nančiai švietė, negailėdama 
šiltų glamonių. Žiogai čirškė, 
paukščiai choru traukė savo 
giesmes, atrodė, kad nėra pa
sauly nei ašarų, nei skausmo, 
neapykantos — vien tik laimė 
ir džiaugsmas.

Deja, buvo tik akimirka ta
riamos laimės, ten toliau, už 
Verknės, vieškeliu, gal jau 
stribų ar kareivių voros trau
kia, gal ruošiasi mišką “šukuo
ti”, o gal šnipelio esam susek
ti, gal vora lauku jau supa.

Bet aš apie tai negalvojau, 
mane masino Tavo rimtis, vy
riškumas, laikysena. Atsime
nu kaip šiandien, atsisveikin
damas įpareigojai pereiti ke
lis kaimus, sudaryti išvežtų
jų bei suimtųjų žmonių vardi
nius sąrašus, nurodei laiką, 
kada atnešti. O kokia aš tada 
buvau laiminga! Niekam apie 
tai nesakiau — nei mamai, nei 
medžiui, nei gėlei, — niekam.

(Bus daugiau)

Ištvermingo spaudos darbuotojo netekus
Apdengę karstą raudonais 

gvazdikų žiedais, 1994 m. lap
kričio 26 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont., 
atsisveikinome su a.a. Vytautu 
Balčiūnu, atidavusiu Toronte 
ir Mississaugoje savo gyveni
mo dvidešimt aštuonerius me
tus spaudos darbams, ypač “Tė
viškės žiburių” leidybai, ir 
jau nebesulaukusio 48-tojo šių 
metų numerio, kurį buvo pra
dėjęs ruošti. Staigi mirtis ve
lionį ištiko lapkričio 23 d. anks
tyvą rytą visai nebetoli darbo
vietės. Greitoji pagalba nebe
galėjo nieko padaryti. Į ligo
ninę nugabentas jau miręs. 
Nustatyta - širdies smūgis.

Tokią nelauktą netektį skau
džiai pergyveno velionies žmo
na Genovaitė, artimieji bei 
“Tėviškės žiburių” darbuoto
jai. Velionis buvo pašarvotas 
lietuviams įprastuose Turner 
and Porter laidotuvių namuo
se, lapkričio 27 d. gausiai To
ronto lietuvių lankytas. Mal
das ir Rožinį už jo vėlę kalbė
jo Anapilio parapijos klebonas 
kun. J. Staškus. Užprašyta daug 
Mišių. Rytojaus dieną po kun. 
A. Simanavičiaus, OFM, ir kun. 
J. Staškaus aukotų gedulinių 
Mišių, per kurias giedojo sol. 
L. Turūtaitė, vargonavo V. Ra
manauskas, palaidotas iš Lie
tuvos kankinių šventovės. 
Trumpi atsisveikinimo žodžiai 
prie naujojo kapo pavirto tar
si pritaikyta simbolika, kal
bančia ir apie trumpą bei tra
pų šios žemės gyvenimą. Sudiev 
pasakė R. Sakalaitė-Jonaitie- 
nė “Tėviškės žiburių” darbuo
tojų vardu, Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus pirm. A. Augaitienė, 
minėtosios parapijos tarybos, 
Anapilio sodybos ir bičiulių 
vardu -J. Andrulis.

Velionis gimė 1924 m. balan
džio 12 d. Babtuose Lietuvos 
valstybės tarnautojo šeimoje, 
kuri vėliau persikėlė gyven
ti į Kauną. Ten Vytautas mokė
si, dalyvavo jaunimo organiza

cijose, buvo gabus muzikai ir 
pradėjos jos mokytis. Karas, 
kaip ir daugeliui to amžiaus 
junuolių, suardė planus. Velio
nis, nublokštas į Vakarus, su
laukė karo pabaigos, apsigy
veno benamių stovykloje Kuf- 
steine, Austrijoje. Įsijungė į 
stovyklinį gyvenimą, tęsė moks
lą muzikos mokykloje, buvo ak
tyvus “Geležinio vilko” skautų 
draugovėje, grojo dr. M. Žilins
kienės vadovaujamiems tauti
niams šokiams, vedė Genovai
tę Kunevičiūtę. Atėjus skirsty
mosi laikui, pasirinko Argen
tiną, į kurią iš stovykloje gy
venusių 177 lietuvių ryžosi ke
liauti tik 12.

Naujame pasaulyje, kaip ir 
daugumai, užteko ir vargo, ir 
gražesnių valandų. Velionis 
mėgdavo dažnai pasakoti apie 
Argentiną. Visada būdamas 
geros nuotaikos, pasakojimuo
se mieliau prisimindavo links
mesnes dienas. Su žmona Ge
novaite tenai išgyveno 17 me
tų. Tvirtai įsidarbinęs buvo 
vokiečių “Freie Presse” laik
raščio leidykloje, dirbo vy
riausiu linotipininku, talki
no “Argentinos lietuvių bal
sui”. Energijos ir pareigingu
mo nestokojantis nesiribojo 
vien tik tais dviem darbais - 
reiškėsi ir visuomeninėje veik
loje. Buvo Argentinos lietuvių 
centro (ALC) vicepirmininku, 
o 1965-1966 m. pirmininku. 
Įsteigė orkestrą ir pats jam va
dovavo, rašė spaudai veiklos 
pranešimus.

Pagerbtas, apdovanotas, Ar
gentinos lietuviams palikęs 
neužmirštamas atsiminimų 
akimirkas ir šakotos veiklos 
pavyzdžius, “Tėviškės žiburių” 
valdybos pakviestas, visa pa
likęs persikėlė į Torontą, kur 
28 metus dirbo “TŽ” linotipi
ninku, spaustuvės vedėju, re
dakcijos nariu. Reiškėsi Kana
dos lietuvių katalikų kultū
ros draugijoje, leidžiančioje 
“TŽ”, Anapilio parapijos veik
loje, visada buvo visiems pa
slaugus, draugiškas. Darbas
laikraščio leidyboje jam buvo 
tapęs tam tikra per daugelį me
tų susiklosčiusia kūryba, ne
beatskiriamai suaugusia su 
asmens savybėmis. Užtat ve
lionis jį arčiau pažinojusių 
nebegalėjo būti įsivaizduoja
mas be “Tėviškės žiburių”. O 
darbo tęsėjams paliko gerą pa
vyzdį, kaip reikia save įparei
goti, kaip tobulėti ir kūrybiš
kai puoselėti spaudos dirvo
nus.

Tokią sukrečiančią staigios 
netekties valandą liūdesys nė
ra viešpataujantis, kai žino
me, kad sunkus sidabrinis 
karsto atvožas nepajėgus už
dengti gyvosios amžinybės bei 
paliktų pėdsakų žemėje. Tegu 
ilsisi ramybėje, šalia didelio 
būrio savų tautiečių Anapilio 
Rūpintojėlio globoje.

Č. Senkevičius

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).



Lietuviškos knygos keliai
Atsiminimų antplūdis, praeities kėlimas, stoka grožinės literatūros ir žvilgsnio į dabartį
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□ KULTŪRINĖ JE VEIKLOJE
Visais laikais lietuviai di

džiai brangino rašytą žodį. 
Spaudos draudimo metu idea
listai knygnešiai aukojo savo 
sveikatą, laisvę ir net gyvybę 
už lietuvišką knygą ar laikraš
tį. Nepriklausomoje Lietuvo
je veikė didžiulės knygų lei
dyklos, buvo skiriamos premi
jos. Knyga buvo populiari var
dadienių ar Kalėdų dovana.

Per penkis dešimtmečius už
sienio lietuvių gyvenime gro
žinė literatūra išgyveno žy
dėjimo laikotarpį, buvo lei
džiami romanai, novelių rin
kiniai, dramos ir poezijos kny
gos. Poilsio valandėlę skaity
tojas galėjo atsigaivinti, nu
skristi į rašytojo ar poeto su
kurtą fantastinį pasaulį, ati
trūkti nuo gyvenimo tikrovės.

Bet kas atsitiko dabar? Gro
žinės literatūros nebeliko, 
jos vieton pasipylė atsimini
mai, skaitytoją grąžinantys 
į skausmingą ir nelabai toli
mą praeitį. Dauguma vyresnio 
amžiaus užsienio lietuvių pri
simena išvežimus, sukilimus, 
kovas, persekiojimus, bėgimą, 
pabėgėlių stovyklas. Kam dras
kyti užgijusias žaizdas ir 
skriausti nepriklausomybės 
džiaugsmą išgyvenančią jau
nesnę kartą, kuri nori pažin
ti Lietuvą tokią, kokia ji bu
vo laisva ir kokia ji gali tapti 
dabar?

Jaunesnioji karta tokių kny
gų neskaito, trokšdama groži
nės literatūros, kuri yra gyvy
biškai svarbi, norint išlaiky
ti lietuvybę užsienio lietuvių 
prieauglyje. Praradęs protė
vių kalbą, jis atitols nuo savo 
šaknų. Skaitymas praplečia 
žodyną ir toli nuo tėvynės gi
musį lietuvį pratina prie tėvų 
kalbos vartojimo, jį priartina 
prie lietuviškos kultūros, mąs
tysenos ir charakterio.

Persekiotos ir tąutžudystės 
aukomis nusėtos tautos gyveni
mo tragiškas laikotarpis pasi
baigė. Deja, atsiminimų kny
gų tematika ribojasi tik tuo 
laikotarpiu, nors būtų tikslu 
įterpti ir nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo epizodus, jei

Lietuvių scenos veteranė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENE po 
vaidinimo Čikagoje įvykusiame teatrų festivalyje 1994 m. lapkričio 26 d. 
Ji čia gavo pagalbinės aktorės žymenį ir kitų žymenį - už ilgų teatrinę 
veiklų Nuotr. Ed. Šulaičio

VarnelėŠirdyje - sutema
Gegutėle, gegute raiboji, 
Tu žinojai, tu viską matei: 
Tai džiaugeis virš pažįstamų gojų, 
Tai lyg sesė su broliais kentei.

Kaip linksmai kukavai, kai parėjo 
Brolužėliai slėptuvėn visi.
O tą kartą... Užkimus nuo vėjo 
Suklykai skaudžiame liūdesy.

Tu blaškeis po viršūnes patrakus, 
Tu į brydę uogyne žvelgei.
Tai ne jų... Čia žvėrelių šis takas. 
Bet ko verkia rasom kadagiai?

Anąkart čia Šermukšnis ilsėjos 
Tvarstė Uosiui kraujuotas žaizdas. 
Kur surast juos? Nežino net vėjas. 
Oi, liūdna gegutėlės rauda...

Rypavai skaudžią žinią atnešus 
Po langais ant klevelio šakų. 
Tai ne balsas, o lašas po lašo 
Krauju sruvo graudingas ku-kū.

Nesuprato mergelė, gegule, - 
Grėbt šienelio išėjo linksma.

Jis išniekintas aikštėje guli - 
Nesulauks. ..Širdyje - sutema. 

jau būtina gyventi atsimini
mais. Šalia jų leidžiamos įvai
rios monografijos, istorijos, 
prakalbų rinkiniai ir kitos, 
istorikams ir archyvistams 
naudingos knygos. Jose yra 
daug .vertingos medžiagos, bet 
jos nepatraukia eilinio skai
tytojo.

Kol Lietuva kentėjo okupa
cijos kančias, užsienio lietu
viai su dideliu entuziazmu 
platino ir skaitė Sibiro trem
tinių atsiminimų knygas, nes 
nuo bolševikų persekiojimų 
pabėgusieji mažai žinojo apie 
žiaurią tikrovę, kurios vaiz
davimas užsienio lietuvius 
įkvėpė dar stipriau kovoti už 
Lietuvos laisvę. Bet dabarti
nis atsiminimų antplūdis ne
turi tos įkvėpiančios vertės.

Su knygų leidyba turime 
problemų. Amerikoje ar Ka
nadoje, norint išleisti knygą, 
autorius turi sumokėti leidyk
lai stamboką pinigų sumą, o 
kadaise autoriams buvo moka
mi honorarai, leidyklos ėmė 
knygos išleidimo naštą su vil
timi išlaidas atgauti pardavi
nėjant leidinį. Amerikos ir ki
tų laisvojo pasaulio šalių ra
šytojai sukrauna milijonus 
ne vien už honorarą, bet ir už 
sutartimi apsaugotas knygos 
pardavinėjimo teises, už kiek
vieną parduotą knygą autoriui 
sumokant sutartą nuošimtį.

Kai 1990 m. dėl savo romano 
išleidimo tariausi su viena Lie
tuvos leidykla, ir man buvo 
pasiūlytas honoraras tada dar 
vertingais rubliais. Man hono
raro atsisakius, leidykla su
tiko jį perleisti mano Lietu
voje gyvenantiems giminai
čiams. Deja, knyga neišėjo, 
nes pasipriešinau leidyklos 
“korektorių” mano stiliaus ža
lojimui. Šiais metais, skati
nama savo Lietuvoje gyvenan
čių bičiulių, nusiunčiau vie
no romano rankraštį ir pradė
jau tartis su leidėjais. Turiu 
mokėti sumą, nemažesnę negu 
Amerikoje. Gavau spaustuvės 
sąskaitą ant RUSŲ kalba iš
spausdinto blanko. Knygų lei
dimo kaina jau taip pakilo,

Užklojo sniego drobės 
Lankas ir upelius, 
Baltai egles apgobė 
Ir kadagius žalius.

Ko tu klyki, varnele, 
Tavo žinia juoda. 
Nuo jos man širdį gelia 
Lyg mirtina žaizda.

Galiu Smūtkeliui euostis. 
Galiu priverki upes. 
Pamos svyruoklis gluosnis, 
O kur takelis ves?

Juk nematei, varnele, 
Užsnūdai ant šakos, 
Kur nuvežė bernelį... 
Kas kapą suieškos?

Žvarbstu nuo vėjo, sninga, 
Net verkti negaliu. 
Man ašara sustingo 
Ant skruosto ledeliu

Janina Strimaitienė,
Lietuva 

kad kai kurie rašytojai jų ne
pajėgs išleisti. Tuo tarpu Lie
tuvoje išeina šimtai įvairaus 
turinio ir formato knygų.

Todėl esu priversta spėlio
ti, kad didelė knygų leidimo 
kaina yra taikoma tik užsie
nio lietuviams, remiant vieti
nius rašytojus. Keista: Lietu
voje yra statoma daugybė bran
gių paminklų, statulų, koply
čių . . . Kas už visa tai užmo
ka? Tai turbūt lietuviško po
linkio išdava garbinti grau
džią praeitį, ignoruoti dabar
tį, vengti dėti pamatus geres
nei ateičiai, nes tai reikalau
ja darbo ir pasišventimo.

Jau esame laisvi abipus At
lanto. Lietuviško rašto nei jo 
turinio niekas nepersekioja, 
bet lietuviška knyga išgyvena 
krizę. Kodėl? Kai nebėra per
sekiojimų nei draudimų, gal 
palūžo mūsų dvasios atsparu
mas? Tik atsiminkime, kokiu 
dideliu tiražu ir daugelyje 
kalbų buvo slaptai leidžiama 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika” užvertusi užsienio 
lietuvių knygų lentynas. Ne 
vien turinys traukė skaityto
jus, bet ir tai, kad ji pavergto
je Lietuvoje buvo “uždraus
tas vaisius”, kovojantis prieš 
melagingą sovietinę propa
gandą ir aktualijomis infor
muojantis laisvąjį pasaulį. 
Joje buvo tikrovės atspindys, 
ne praeities aimanos ar pri
siminimai.

Lietuvių rašytojų draugijos premijos
Lietuvių rašytojų draugija, 

puoselėdama senas tradicijas, 
kasmet skiria premiją už pra
ėjusių metų geriausią grožinės 
literatūros veikalą. Mecena
tų pageidavimu, premija ski
riama metų pabaigoje. Dabar 
paskirta premija už 1993 metus.

Šiemet vertinimo komisiją 
sudarė: Leonardas Andrie- 
kus - pirmininkas, nariai: Alė 
Staknienė ir Leonardas Žitke
vičius. Jie susipažino su 1993 
metais išleistais grožinės li
teratūros veikalais. Jų sąra
šą sudarė dr. Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis. 1993 metais 
buvo išleista 14 grožinės li
teratūros knygų, kurių auto
riai gyvena išeivijoje.

Komisija savo telefoniniame 
posėdyje 1994 m. gruodžio 5 d. 
visais balsais 2000 dol. premi
ją padalino pusiau ir po 1000 
dol. premijas paskyrė:

poetui Jonui Zdaniui už jo 
eilėraščių knygą “Aušros dai
na”, kurioje poetas su dide
liu įžvalgumu ir modernia for
ma vaizduoja sudėtingus žmo
gaus santykius su aplinka;

rašytojai Agnei Lukšytei už 
jos novelių knygą “Baltoji chri
zantema”, kurioje atsispindi

Atsiųsta paminėti
JOURNAL OF BALTIC STU

DIES, AABS 25/3 nr. 209-286 psi. 
studijinis baltiečių akademikų 
leidinys. Redaguoja Saulius Su
žiedėlis, Box 1002 Millersville 
University, Millersville, PA. 17551- 
0302, tel. (717) 872-3581. Administ
racija: AABS Executive Office, 
111 Knob Hill Rd., Hackettstown, 
NJ 07480. Gauna AABS nariai, 
sumokėję $50 metinį mokestį.

LITHUANIAN HERITAGE, 
dvimėnesinis, iliustruotas 40 psl. 
leidinys anglų kalba apie Lietuvą. 
Vyr. redaktorius V. Ramonis, lei
džia Baltech Publishing, P.O. Box 
225, Lemont, IL. 60439-0225, USA. 
Prenumerata metams: JAV $24.95, 
Kanadoje $36.95, kitur $48.95.

Paežerių dvaro rūmai Vilkaviškio rajone. Statyti architekto M. KNACKFUSS'o didikams ZABIELOMS, parduoti 
GAVRONSKIAMS, nupirkti J. VAILOKAIČIO, tarnavę VON RENTELN‘ui kaip vasaros rezidencija, soviet
mečiu kurį laiką paversti net vištide, restauruoti pagal arch. R. KAZLAUSKO projektą, palyginti gerai išlaikyti 
vėlesnio protingo šeimininko - melioracijos valdybos pastangomis Nuotr. Alf. Laučkos

Beveik iki mūsų amžiaus vidurio Lietuvos kaime dėvėjo tik pačių austus 
drabužius, klojėjo drobules. Dabar verpimo ratelis jau darosi retenybe. 
Todėl Pasaulio lietuvių dainų šventės metu Sereikiškių parke Vilniuje 
daug kas sustodavo prie močiutės, stebėdamiesi, kaip jos miklūs pirštai 
linų kuodelį suverpia į plonytį siūlų Nuotr. D. Meilūno

emigranto žmogaus gyvenimas 
Australijoje ir žmogiškosios 
būties problemos.

Poetas Jonas Zdanys gyvena 
North New Haven, CT, profe
soriauja Yale universitete; 
angliškai yra išleidęs du eilė
raščių rinkinius, šis lietuviš
kai išleistas rinkinys yra jo 
trečioji knyga. Į anglų kalbą 
verčia lietuvių autorių poeziją.

Rašytoja Agnė Lukšytė gy
vena Peakhurst, N.S.W., Aust
ralijoje, yra, išleidusi porą

Juozo Lukšos-Daumanto fondas
Lietuvos partizanų ir jų va

dų prisiminimui neseniai bu
vo įkurtas Juozo Lukšos-Dau
manto vardo fondas. Šis fon
das veiks Į laisvę fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti rėmuo
se. Jo specialūs tikslai yra: 
finansiškai paremti Juozo 
Lukšos žuvimo vietoje, Pabar- 
tupio kaime, prie Pažėrų, pa
statyto paminklinio kryžiaus 
priežiūrą bei išlaikymą, o taip 
pat ir pagal galimybę kitų par
tizanų kapų tvarkymą; parū
pinti stipendijas Juozo Luk
šos vardo gimnazijos Garlia
voje abiturientams, norintiems 
siekti aukštojo mokslo ir dirb
ti Lietuvos naudai.

Lietuvoje bus sudarytas tri
jų asmenų administracinis 

Prof. BRONIUS VAŠKELIS - Vytauto Didžiojo universiteto rektorius ir 
torontietis BRONIUS SAPLYS 1994 m. spalio 16 d. Kaune

knygų, ši yra jos trečioji knyga.
Premijų mecenatas yra Lie

tuvių fondas, kuris kasmet išei
vijos literatūros paramai ski
ria 2000 dol.

Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba nuoširdžiai dėko
ja Lietuvių fondui, kuris taip 
rūpestingai remia išeivijos 
literatūrą. Taip pat dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šių premijų apiforminimo: su
dariusiam veikalų sąrašą ir 
vertinimo komisijai.

Lietuvių rašytojų draugijos
valdyba

komitetas, kurio projektus 
bei jų sąmatas patvirtins Į lais
vę fondas kartu su šios prog
ramos ir šio Juozo Lukšos-Dau
manto fondo iniciatore dr. 
Nijole Bražėnaite.

Aukos šiam Juozo Lukšos- 
Daumanto fondui gali būti as
meninės, grupinės (surinktos 
įvairiomis progomis), paliki
mai ir kt. Čekius išrašyti 
Center for Lithuanian Studies, 
Inc. vardu ir siųsti iždininko 
adresu: Kostas Dočkus, 1901 S. 
49th Ct., Cicero, IL 60650. Au
kos gali būti nurašomos nuo 
JAV federacinių mokesčių. 
Siunčiant čekius prašome nu
rodyti, kad auka skiriama Juo
zo Lukšos-Daumanto fondui.

ĮLF

Jono Jurašo režisuotą V. Šeks
pyro (Shakespeare) komediją 
“Vasarvidžio nakties sapnas” ba
landžio 15 — gegužės 1 d.d. 
Brunswicke, New Jersey valsti
joje, vaidino Rutgers universi
teto Levino teatras.

Poetas ir vertėjas Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, 1993 m. 
vasarą ketvirtą kartą viešėjęs Lie
tuvoje, Čikagon parsivežė Kaune 
“Varpo” išleistą lyrikos rinktinę 
“Metų vingiai”, Tai yra antroji 
Čikagoje 1963 m. pasirodžiusios 
rinktinės laida, pertvarkyta, pa
pildyta nespausdintais savais ei
lėraščiais ir kitų autorių poezi
jos vertimais. “Spindulio” leidyk
lai jis baigia ruošti atsiminimų 
knygą “Pažintis su rašytojais. Nuo 
Maironio iki Brazdžionio”.

Niujorkietis dail. Juozas Bag
donas apžvalginę savo tapybos 
darbų parodą š. m. balandžio 30 
— gegužės 1 d.d. surengė Kultū
ros židinyje. Parodoje vyravo 
abstraktiniai darbai, po dviejų 
apsilankymų Lietuvoje papildyti 
peizažais. Dabar jis ruošiasi ap
žvalginei savo kūrinių parodai 
Kaune, įvyksiančiai sekantį pa
vasarį M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Lietuvon jis jau yra 
nuvežęs dalį savo kūrinių, o šį
kart nuveš visus likusius, net ir 
pačius didžiuosius, lietuvių ma
tytus Niujorke įvykusiose paro
dose.

Čikagiečio dail. Leono Pabe
dinsko įvairios technikos spal
votų grafikos darbų parodą 1994 
m. spalio 8-16 d.d. Lemonte su
rengė Lietuvių dailės muziejus. 
Jis yra gimęs Plungėje 1931 m., 
architektūrą ir dailę studijavęs 
Paryžiuje 1950-58 m., dirbęs su 
Paryžiaus architektais, bendra
vęs su ten sutiktais lietuviais 
dailininkais. Savo kūrybai dail. 
L. Pabedinskas naudoja įvairių 
grafikos būdų mišinį pagrindinėms 
formoms bei jų kontūrams išgau
ti. Tada kiekvienas atskirai nu
spalvintas darbas tampa mono- 
printu. Jo kūriniuose vyrauja 
kosmologinės bei astrologinės 
temos, parodoje papildytos au
toportretu ir keliais kitais.

Sol. Virginijos Bruožytės-Mu- 
liolienės, soprano iš Klivląndo, 
koncertu naująjį sezoną pradėjo 
St. Petersburgo lietuviai šiltojoje 
Floridoje, susilaukę daugiau tau
tiečių, atvažiavusių praleisti žie
mos. Pagausėjusiai kolonijai sol. 
V. Bruožytės-Muliolienės koncer
tą St. Petersburgo lietuvių klu
be lapkričio 3 d. surengė Lietu
vių fondo Čikagoje įgaliotinė Ja
nina Gerdvilienė. Klivlande ište
kėjusi ir ten dainavimo studijas 
baigianti sol. V. Bruožytė-Mulio- 
lienė, gimusi Australijoje, nese
niai lankėsi gimtajame Melburne 
ir ten sėkmingą koncertą surengė 
vietiniams lietuviams. Atrodo, 
dalį ten atliktos programos da
bar turėjo progą išgirsti ir Flo
ridos lietuviai St. Petersburge. 
Iš 25 koncerte skambėjusių dai
nų ir arijų šešiolika priklausė 
lietuviams kompozitoriams. Kon
certą ji baigė italo R. Leoncaval
lo “Mattinata” (“Rytmečio dai
na”), pamėgta ir išgarsinta žy
miųjų tenorų. Sol. V. Bruožytei- 
Muliolienei akompanavo šiam 
koncertui pakviesta vietinė pia
nistė Margaret Douglas. St. Pe
tersburgo lietuviai džiaugiasi di
dele sol. V. Bruožytės-Muliolie
nės pažanga, ypač tie, kurie ją 
girdėjo prieš septynerius metus, 
atvykusią iš Australijos su kvar
tetu, kai ji dar buvo tik paauglė 
Virginija Bruožytė.

Lietuvių dieną Los Angeles 
ir apylinkių lietuviams 1954 m. 
pradėjo rengti dabar jau pensi
jon pasitraukęs prel. Jonas Ku
činskas, ilgametis Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas. Pavasari
nis vienos dienos renginys, per
keltas į rudenį, tapo dvi dienas 
trunkančia Kalifornijos lietuvių 
švente. 1994 m. Lietuvių dienas 
Šv. Kazimiero parapijos patalpo
se ir kieme surengė JAV LB Los 
Angeles apylinkės ir LB Vakarų 
apygardos valdybos, vietinis 
“Spindulio” ansamblis ir Jauni
mo sąjunga. Rengėjų pirmininke 
buvo paskelbta LB Los Angeles 
apylinkės vadovė Liuda Avižo- 
nienė, garbės pirmininku — prel. 
Jonas Kučingis, šį dviejų dienų 
renginį atidaręs spalio 1 d. Į Lie
tuvių dienas buvo įjungta tradi
cinė dailės ir tautodailės darbų 
paroda. Pagrindinę dainų ir tau
tinių šokių programą atliko du 
ansambliai: Los Angeles “Spindu
lys” ir iš Ontario Hamiltono at
vykęs Kanados lietuvių “Gyvata- 
ras”. Lietuvių dienas užbaigė 
jungtinis “Spindulio” ir “Gyva- 
taro” koncertas.

Granito paminklą dr. Jonui 
Basanavičiui (1851-1927) ruošia
masi pastatyti Vilkaviškio centre 
esančioje Atgimimo aikštelėje. 
Paminklas bus 3,2 metro aukščio, 
iškaltas iš granito luito, išsprog
dinto Ukrainos Osmalino karjere. 
Beveik 40.000 litų granitui nupirk
ti ir Lietuvon atvežti iš savo me
tinio biudžeto paskyrė Vilkaviš
kio rajono taryba. Tačiau pamink
lui sukurti ir pastatyti dar reikės 
apie 100.000 litų aukų.

Lietuvos simfoninis orkest
ras su savo vadovu Juozu Domar
ku 1994-95 m. sezoną pradėjo sėk
mingais koncertais Vakarų Euro
poje. Pagrindinė gastrolių dalis 
įvyko Britanijoje, kurios mies
tuose buvo surengta net penkio
lika labai šiltai sutiktų koncertų. 
Pakeliui į Britaniją trys Lietuvos 
simfoninio orkestro koncertai įvy
ko Berlyne, Vokietijos Koelne ir 
Belgijos Gente. Šiai sėkmingai 
išvykai buvo paruoštas didelis 
S. Rachmaninovo, P. Čaikovskio, 
F. Schuberto, L. Beethoveno, D. 
Šostakovičiaus, J. Sibelijaus bei 
kitų kompozitorių kūrinių reper
tuaras. Koncertų rengėjai iš ilgo 
sąrašo patys pasirinkdavo pagei
daujamus kūrinius. Orkestro jau 
laukdavo kai kurioms koncerto 
dalims reikalingi instrumentų ir 
balso solistai. Gente tarp jų buvo 
ir Belgijoje dažnai dainuojantis 
sol. Vytautas Juozapaitis. Kitą 
sezoną Lietuvos simfoninis orkest
ras pradės gastrolėmis Tolimuo
siuose rytuose — Japonijoje, Tai- 
vane, Pietų Korėjoje.

Lietuviškosios dramaturgijos 
problemas gvildenantį laišką 1994 
m. lapkričio 26 d. laidoje paskel
bė “Lietuvos aidas”. Jį paruošė 
ir pasirašė: Vilniaus mažojo teatro 
atstovas Rimas Tuminas, Teatro 
sąjungos — Juozas Budraitis, Ra
šytojų sąjungos — Valentinas 
Sventickas, kultūros ministeri
jos — Ramutis Rimeikis, Literatū
ros ir tautosakos instituto — Leo
nardas Sauka, leidyklos “Scena” 
— Rasa Andrašiūnaitė, Atvirame 
laiške teatro žmonėms ir visuome
nei rašoma: “Lietuviška drama
turgija — tiek klasika, tiek dabar
tinė — baigia išnykti iš teatrų re
pertuaro. Jau turbūt išaugo nauja 
žiūrovų karta, nemačiusi nė vieno 
lietuviškos klasikos pastatymo 
scenoje. Nutraukus saitus su gim
tąja literatūra, trūkinėja ryšiai 
ir su žiūrovais. Mūsų visuomenėje 
pastaraisiais metais vyko ir vyks
ta didžiuliai pokyčiai. Dramatur
gai, teatras turėtų jausti ir atskleis
ti visuomenės giliuosius konfliktus 
bei permainas. Todėl kviečiame 
visus Lietuvos dramos teatrus 
1996 m. rudenį Vilniuje surengti 
lietuviškos dramaturgijos festi
valį, skirtą Balio Sruogos 100- 
osioms gimimo metinėms. Kvie
čiame verslininkus, turtingas 
įmones, įstaigas finansiškai pa
remti lietuviškos dramaturgijos 
pastatymus teatruose, festivalio 
organizavimą”.

Vilniaus universiteto filologi
jos fakultetas 1994 m. rugsėjo 
pabaigoje surengė savaitę trukusį 
tarptautinį seminarą “Lituanis
tika pasaulio universitetuose. Jis 
buvo skirtas lietuvių kalbos dės
tytojams užsienio universitetuo
se. Remdamiesi asmeniniais ry
šiais, fakulteto darbuotojai iš
siuntinėjo 40 seminaran kviečian
čių laiškų. Jie buvo pasiųsti į aukš
tąsias pasaulio mokyklas, kurio
se buvo ar galėjo būti dėstoma 
lietuvių kalba. Pasak Vilniaus uni
versiteto filologijos fakulteto 
dekano docento Kęstučio Urbos, 
seminaru buvo norima užmegzti 
ryšius su dėstytojais užsienyje, 
dėl nežinomų priežasčių susido
mėjusiais lietuvių kalba bei lite
ratūra. Atsakymai buvo gauti tik 
į 24 laiškus. Seminaro dalyvių su
silaukta iš Lenkijos, Vokietijos, 
Šveicarijos, Latvijos, Švedijos, 
Slovakijos, JAV ir Norvegijos. Pa
grindinis dėmesys tokiame pirma
jame seminare buvo skirtas lietu
vių kalbos dėstymo klausimams. 
Dalyviai taipgi buvo supažindin
ti su lituanistikos mokslo laimė
jimais bei jo problemomis. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, susi
domėjimas lietuvių kalba staiga 
padidėjo Vengrijoje ir Norvegi
joje. Ten netgi įsteigti lietuvių 
kalbos centrai, į juos kviečiami 
Vilniaus universiteto dėstytojai. 
Seminarą finansiškai parėmė At
viros Lietuvos fondas, atvykimo 
išlaidas turėjo padengti patys sve
čiai. Įvadiniame seminaro aprašy
me minimi trys dalyvavę žymieji 
baltistai: prof. J. P. Locheris iš 
Šveicarijos Berno universiteto, 
prof. T. Mathiassenas iš Oslo uni
versiteto ir prof. W. Smoczynskis 
iš Varšuvos universiteto. V. Kst.
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)RISIKELIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

A.a. MAMERTAS DULIUNAS jautėsi laimingas savoMOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.75%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius.........6.25%
2 metų term, indėlius....... 6.50%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
4 metų term, indėlius....... 7.00%
5 metų term, indėlius....... 7.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.50% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.50% 
Taupomąją sąskaitą   3.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 3.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9.00%
2 metų ................. 9.50%
3 metų .............. 10.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 7.00%

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

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

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas |

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E2392
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.

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

sutvarkymas .prieplaukos .garažai .tvoros .židiniai .virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas .pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų 
patirtis .Nemokamas įkainavimas .Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.
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MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814

2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6

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

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Iškiliausių pasekmių žymenys 

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
už iškiliausią pasekmę kiekvie
noje klasėje buvo skiriami at
skirai baltiečių ir atskirai lie
tuvių pirmenybių žymenys.

Vyrų (20-34 m.) - Rodney Al
derdice (H. “Kovas”) už 5000 m 
bėgimą 15:15.5 min. - 806 taškai. 
Moterų (17-34 m.) - Gintaras Ai
derdice (H. “Kovas”) už ieties 
metimą 25.22 m. (82’-9”) - 509 t. 
Jaunių A (17-19 m.) - Aidas Batū
ra (“Aušra”) už 100 m bėgimą 
11.9 sek. - 601 t. Jaunių B (15-16 
m.) - Karlis Huska (Latv.) už ru
tulio (4 kg) stūmimą 13.95 m (45’- 
9.25”) - 835 t. Lietuvių - Povilas 
Leknickas (“Aušra”) už trišuolį 
10.79 m (35’-5”) - 734 t. Mergai
čių B - Amanda Balodis (Latv.) 
už 800 m bėgimą 2:50.5 min. - 474 
t. Lietuvių - Lina Baltakytė (“Auš
ra”) už ieties metimą 20.94 m (68’- 
8”) - 4211. Berniukų C (13-14 m.) - 
Matas Laniauskas (“Žaibas”) už 
šuolį į aukštį 1.50 m (4’-ll”) - 
7811. Mergaičių C - Kristina Klio- 
rytė (“Žaibas”) už 200 m bėgimą 
28.3 sek. - 591 t. Berniukų D (11- 
12 m.) - Simas Laniauskas (“Žai
bas”) už šuolį į aukštį 1.40 m (4’- 
25”) - 612 t. Mergaičių D - Anana 
Juzėnaitė (“Vytis”) už 1500 m bė
gimą 5:41.6 min. - 456 t. Berniu
kų E (9-10 m) - Lukas Laniauskas 
(“Žaibas”) už 800 m bėgimą 3:02.7 
min. - 377 t. Mergaičių E - Ari
ja Batūraitė (“Aušra”) už 60 m 
bėgimą 9.9 sek. - 256 t. Berniukų 
F (8 m. ir jaunesnių) - Andrius 
Stankus (“Žaibas”) už 60 m bėgi
mą 10.2 sek. - 199 t. Lietuvių pir
menybių - Kristupas Motiejūnas 
(“Žaibas”) už 800 m bėgimą 3:05. 
7 min. - 355 t. Ši pasekmė pasiek
ta bėgant su berniukų E klase, 
nes F klasės programoje šios 
rungties nėra. Mergaičių F - 
Lina Tirilytė (H. “Kovas”) už 60 
m bėgimą 10.8 sek. - 94 t. Senjo- 
rų-veteranų klasėse už iškiliau
sias pasekmes buvo duodami tik 
baltiečių žymenys. Vyrų senjorų 
(35-39 m.) - Ričardas Duliūnas 
(“Vytis”) už šuolį į aukštį 1.50 
m (4’-ll”) - 394 t. Moterų senjo- 
rių - Rūta Motiejūnaitė (“Žai

bas”) už rutulio (4 kg) stūmimą 
8.27 m '(27’-1.50”0 - 466 t. Vyrų 
veteranų 1A (40-44 m.) - Vaido
tas Vaičiūnas (H. “Kovas”) už 
disko (2 kg) metimą - 26.38 m 
(86’-6”) - 3891.

Moterų veteranių 1A - Ilona 
Smalenskienė (“Aušra”) už rutu
lio (4 kg) stūmimą 8.55 m (28’-0.5”) - 
487 t. Moterų veteranių 1B (45- 
49 m.) - Marytė Hurst (“Aušra”) 
už rutulio (4 kg) stūmimą 6.38 m 
(2O’-11.25”) - 316 t. Vyrų vetera
nų 2A (50-54 m.) - Juris Zivtina 
(Latv.) už ieties (800 g) metimą 
32.98 m (108’-2”) - 380 t. Moterų 
veteranių 2A - Danguolė Aiderdi
ce (H. “Kovas”) už rutulio (4 kg) 
stūmimą 6.34 m (2O’-9.5”) - 312 t. 
Vyrų veteranų 4A (70-74 m.) - Al
girdas Grajauskas (H. “Kovas”) už 
šuolį į tolį 3.40 m (ll’-2”) - 255 t. 
pagal moterų tabeles. Sporto dar
buotojo ir lengv. atletikos vete
rano Jono Bagdono atminimui 
skirtas kasmetines dovanas ilgiau
sių bėgimų laimėtojams gavo Rod
ney Alderdice - vyrų ir Julija Pet
rauskaitė - moterų už 10.000 m 
bėgimus, (amb)

“Aušros” žinios
Toronto “Aušros” berniukų 

B klasės krepšininkai 1994 lapk
ričio 16 d. savo salėje laimėjo 
draugiškas rungtynes prieš bend
raamžius, Mississaug’os “All Stars 
Monarchs” rezultatu 60:42. “Auš
ros" komanda pasižymėjo žaidėjų 
gausumu - viso 16. Pelnė taškus 
ir žaidė komandoje: Aras Ignas 19, 
Marius Toliušis 15, Tadas Skrins- 
kas 9, Povilas Leknickas 8, Sta
sys Kuliavas 5, Onutė Smalens- 
kaitė 4, Tomas Bušinskas, Jonas 
Obelienius, Jonas Wilkinson, Arū
nas Radtke, Arvydas Janušonis, 
Vytas Ruslys, Tomas Pranaitis, 
Edis Klimsa, Vytas Petrauskas ir 
Linas Ruslys. Komandą treniruo
ja Steponas Ignatavičius-Ignas.

V-jų PLSŽ kalnų 
slidinėjimo varžybos

V-jų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių organizacinio komite
to nutarimu ir pavedimu prane
šame, kad V-jų PLSŽ-nių kalnų 
(alpinistinio) slidinėjimo varžy
bos įvyks 1995 m. vasario 23-24 
d.d., Blue Mountain Ski Resort, 
Collingwood, Ont., Kanadoje,

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

1994 metų baltiečių lengvosios atletikos pirmenybėse Burlington, Ont., 
ROMAS BURDULIS, veteranas sportininkas ir “Aušros” jaunųjų lengva
atlečių treneris (kairėje) su MINDAUGU LEKNICKU, ŠALFASS-gos 
vicepirmininku, ruošiasi teisėjavimui Nuotr. dr. L. Leknickienės

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 M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^POLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

apie 140 km į šiaurę nuo Toronto.
Varžybas vykdo Š. Amerikos lie

tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjunga (ŠALFASS). Techniš
ką dalį tvarko ŠALFASS-gos sli
dinėjimo komitetas, talkininkau
jant Toronto lietuvių sporto klu
bams.

Programoje - slalomas ir didysis 
slalomas šiose klasėse: a) jaunių 
18 m. ir jaunesnių, b) vyrų 19-34 
m. imtinai, c) vyrų senjorų 35-49 
m. imtinai, d) vyrų veteranų 50 m. 
ir vyresnių, e) mergaičių 18 m. ir 
jaunesnių, f) moterų 19-34 m. imti
nai ir g) moterų senjorių 35 m. ir 
vyresnių. Klasifikacija - pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės slidinėtojai iš visų 
pasaulio kraštų. Dalyvių skaičius 
neapribojamas.

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1995 m. vasario 10 d. imtinai 
pas varžybų vadovą, ŠALFASS-gos 
slidinėjimo komiteto pirminin
ką Rimą Kuliavą šiuo adresu: 
Rimas Kuliavas, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont. M6P 2C4, Ca
nada. Telefonas: 416 760-9843.

Reikalui esant, papildomi ry
šiai: Vytenis Čiurlionis, ŠAL
FASS-gos slidinėjimo komiteto 
vicepirm., 19755 Upper Terrace 
Dr., Euclid, OH 44U7, USA. Tel. 
216 481-1525. Faksas: 216 943-4485. 
Audrius Šileika, ŠALFASS-gos 
centro valdybos pirm., 150 Colbeck 
St., Toronto, Ont. M6S 1V7, Cana
da. Tel. 416 767-6520. Faksas: 416 
760-9843.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems ŠALFASS-gos klu
bams ir, kiek mums įmanoma, ki
tų kraštų lietuvių sporto organi
zacijoms, etc. Tikimės, kad V-jų 
PLSŽ-nių org. k-tas painformuos 
mums nepasiekiamas vietoves.

Visi suinteresuotieji dėl infor
macijų prašomi kreiptis į savo 
krašto lietuviškas sporto organi
zacijas ar tiesiai į rengėjus.

Šios varžybos yra pradžia V-jų 
PLSŽ, kurios, apimančios 25 spor
to šakas, kaip jau žinome, vyks 
1995 m. liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. 
Lietuvoje.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Mamertą Duliūną 
išlydėjus

A.a. Mamertas Duliūnas dar 
jaunas būdamas nutarė, kad jam 
tinkamiausias būdas kovoti dėl 
savo pavergtos tautos ir primin
ti pasauliui jo vardą yra per sportą.

Su kitais panašių minčių tau
tiečiais Kanadoje dalyvavo “Vy
čio” sporto klubo steigime. Pats 
daugiausia dėmesio kreipė į krep
šinį, pirmiausia kaip žaidėjas, 
o vėliau kaip treneris ir jaunų 
krepšininkų globėjas. Jis buvo 
tikras viso klubo užnugaris.

1968 m. velionis pradėjo “Vy
čio” krepšinio mokyklą-stovyk- 
lą, kuri buvo pirma tokia visoje 
Ontario provincijoje. Ta stovyk
la sėkmingai tebeveikia ir dabar.

Kai kurie tautiečiai įvairiose 
organizacijose aktyviai reiškia
si tik tam tikrais savo gyvenimo 
laikotarpiais. Įsidėmėtina, kad 
a.a. Mamertas be pertraukos dir
bo su jaunais sportininkais iki 
pat mirties. Jį tikrai galima bū
tų pavadinti “amžinu vytiečiu”.

Su prieš keletą metų mirusia 
žmona jis užaugino du sūnus, ku
rie irgi aktyviai reiškiasi “Vyčio” 
klube.

Daug džiaugsmo ir laimės per 
paskutiniuosius kelerius metus 
jam suteikė vaikaitės, kuriom 
vasarvietėj jis įrengė žaidimų 
aikštelę su tiltu ir namuku, ant 
kurio yra užrašas “5 Anūkėlės”.

Tegul jo troškimas garsinti Lie
tuvos vardą būna tęsiamas jo vai
kų ir vaikaičių. Ilsėkis leituviš- 
koje Anapilio žemėje.

Vytas Staškevičius

Skautų veikla
• Lapkričio 29 d. Lietuvių na

muose įvyko skautininkų-kių su
eiga. Vadovavo draugininkai v.s. 
V. Skrinskas ir s. V. Grybienė. 
Maldą, parašytą Sibire 35 m. iš
kentėjusio p. Paulausko, perskai
tė v.s. D. Keršienė. Apie gerąjį 
darbelį kalbėjo v.s. V. Skrinskas. 
Antrąjį pašnekesį apie būklę Lie
tuvoje skaitė v.s. I. Lukoševičie
nė, įsijungiant ir dr. P. Lukoševi
čiui. Jų pašnekesys buvo įdomus. 
Skautininkai-kės už tai taria ačiū. 
Po vakarinės maldos “Ateina nak
tis” vaišintas! kavute ir pasikal
bėta įvairiais klausimais bei Ka
ziuko mugės reikalais.

• Pagerbtas amžinybėn iške
liavęs paskutinis Toronte kūrėjas- 
savanoris Liudas Vaštokas, sulau
kęs 97 m. amžiaus. 1994 m. gruo
džio 14 d. Turner & Porter laido
tuvių namuose garbės sargyboje 
budėjo Toronto skautininkai: K. 
Batūra, V. Turūta, V. Sendžikas, 
F. Mockus ir VI. Pūtvio kuopos 
šauliai. Skautininkų-kių, skautų- 
čių vardu atsisveikino v.s. F. Moc
kus ir pareiškė užuojautą jo sū
nums Romui ir Stasiui su šeimo
mis bei visiems velionies arti
miesiems.

• Sausio 9 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle “Rambyno” sk. vadovų, o 
sausio 10 d., 7.30 v.v. “Šatrijos” 
tunto vadovių posėdžiai.

• Skautiškos Kūčios įvyko 
gruodžio 4 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Dalyvavo daug skautų- 
čių, tėvelių bei rėmėjų. (Plačiau 
kt. nr.) M.

/fvMvfc lietuvių
J-l.I T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius
6.25% už 1 m. term, indėlius
6.50% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term, indėlius
7.00% už 4 m. term, indėlius
7.00% už 5 m. term, indėlius
6.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.25 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.25% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda)
3.75% kasd. pal čekių

sąsk. virš 10.000
3.00% ųž Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............  7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........
4 metų ........
5 metų ........

(fixed rate)

8.00%
9.00%
9.25%
9.50%
9.75%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.00% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QQ milijonų dolerių

Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinpmos kainos, aukšta kokybė.;

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

^•SAMOGmA* Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

ZX._ Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

JLJEDylS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas . Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) . indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

DAIVA DALINDAjBBA,
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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiantjūsu gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, 
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, 
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų 
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis 
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų 
gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS ( VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



t GIMIMO
I ir NAUJŲJŲ METŲ
*Lį proga sveikiname visus 

parapijiečius ir linkime 
Dievo palaimos bei 
sveikatos ateinančiais

Toronto Prisikėlimo parapijos 
vadovai - Dalia Viskontienė, Danguolė Radtke ir 

akompaniatorė Jolanta Vaičytė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

skelbta apgaulinga taktika 
nepriklausomybės referendu
me. Jis nori, kad Kvebeko par
lamentas priimtų įstatymą, 
šią provinciją dar prieš refe
rendumą paskelbiantį nepri
klausoma, penkiolikos sričių 
komitetams pravedus viešą ap
klausą 1995 m. sausio ir vasa
rio mėnesiais. Įstatymas, Kve
beką skelbiantis nepriklauso
mu, būtų priimtas balandžio 
mėnesį. Jis leistų nepriklau
somam Kvebekui turėti savo 
konstituciją ir aukščiausią
jį teismą, ekonominius drau
gystės ryšius su Kanada, nau
dotis jos doleriais, užsitikrin
ti dabartines sienas. Kvebeko 
piliečiai galėtų pasilikti ir Ka
nados pilietybę.

Tada paskelbtame ir praves
tame referendume kvebekie- 
čiai balsavimu turėtų atsakyti 
į premjero J. Parizeau vyriau
sybės klausimą: “Ar jūs prita
riate Kvebeko parlamento pri
imtam nepriklausomybės įsta
tymui? Taip ar ne?” Tokia se
paratizmo siekianti premjero 
J. Parizeau vyriausybės takti
ka galėtų suklaidinti neapdai
resnius kvebekie*Čius. Jiems 
atrodytų, kad sutikdami su 
šiuo Kvebeko parlamento įsta
tymu jie nieko nepraras. Kve
bekas bus nepriklausomas, o 
kvebekiečiai galės būti Kana
dos piliečiais ir naudotis jos 
privilegijomis.

Tokius Kvebeko premjero 
J. Parizeau politinius žings
nius pasmerkė ne tik Kanados 
partijų vadai, bet ir kiti poli
tikai. Juos atmetė ir parla- 
mentan sugrįžęs Kanados mi- 
nisteris pirm. J. Chretienas. 
Pasak jo, tai esąs juokdario 
darbas referendumo daly
viams klaidinti. Pirma reikia 
gauti jų daugumos pritarimą 
Kvebeko nepriklausomybe’ ir 
tik tada ją paskelbti savame 
parlamente, pasiekus pilną 
susitarimą su Kanados vyriau

sybe. Teisinga buvo ministe- 
rio pirm. J. Chretieno pasta
ba, kad Kanada nepriklauso
mam Kvebekui neleis kontro
liuoti savo dolerių ir gyven
tojų pilietybės, naudotis vi: 
sai Kanadai pasirašytomis 
tarptautinėmis sutartimis.

Kvebeko eskimų ir indėnų 
vadai, griežtai atmetę premje
ro J. Parizeau įkyriai perša
mą nepriklausomybę, atsisa
kė ir pasitraukymo iš Kana
dos su nepriklausomu Kvebe
ku. Jie prašo Kanados vyriau
sybę ginti jų teises ir jiems 
priklausančią teritoriją. Eko
nomistai primena, kad šiuo 
metu Kvebekui svarbesni už 
nepriklausomybę turėtų bū
ti finansiniai reikalai. Prem
jero J. Parizeau finansų mi
nisters J. Campeau prisipa
žino, kad šiemetinis Kvebeko 
deficitas jau yra pasiekęs 5,7 
bilijono dolerių ir turbūt per
kops šešis bilijonus. Defici
tas yra 1,3 bilijono dolerių di
desnis negu paskutiniaisiais 
liberalų premjero Danielio 
Johnsono valdymo metais.

Netenka stebėtis, kad Kve
beko partijos separatistinė 
premjero J. Parizeau vyriausy
bė jau pradeda ieškoti finan
sinės paramos JAV Wall 
Streeto finansiniame centre. 
Ten 1977 m. buvo nuvykęs ir 
šios partijos pradininkas Re
ne Levesque. Tačiau ameri
kiečių kapitalistų nevilioja 
Kvebeko nepriklausomybės 
idėjos. Jiems terūpi jų inves
ticijoms užtikrintas pelnas, 
o jo sunku tikėtis, kai Kvebe
ką rimtai ima slėgti auganti 
deficitinė skola ir dabar vėl 
už ją padidėjusios palūkanos.

V.Kst.

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

“TŽ” leidėjai

ŠEIMOS GYDYTOJAS,
Dr. ALEKSANDRAS SPUDAS

šiuo metu, priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,

(prie Victoria Park Avenue)
Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės Kaunan vieną pusę. Kaina $630 (kan.)

Atostogos paskutinę minutę!
NASSAU — tik skrydis, 
išskrendant 
gruodžio 25 d.
4 naktys 7 naktys
$278 $408
su viešbučiu 
$598 $1048

ACAPULCO 7 naktys 
su pilnu išlaikymu, 
išvykstant 
gruodžio 28 d. 
“PIAZA LAS GLORIAS” 

$958 
vaikams $638

Dar yra bilietų iš Toronto į Fort Lauderdale, 
išvykstant gruodžio 26 d. $399. 

Didelis kelionių pasirinkimas laivais.

Kelionės į Lietuvą!

Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. Skrydis 
per Amsterdamą $999. Skambinkite nedelsdami!

Telefonas 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)

TORONTO"1
PADĖKA

Po gražios, kultūringos, galima 
net sakyti studijinės kelionės grį
žau 1994 m. rugpjūčio 30 d. New 
Brunswick provincijoje matėme 
tarp kitų grožybių Town of Hart- 
land’o ilgiausią tiltą pasaulyje, 
lankėme Nova Scotia, Cape Bre
ton, Cape Prince Edward Island, 
Hawkesbury ir daug kitų miestų. 
Pasiekėm ir Halifaksą, kur mano 
vyras ir aš su dviem mažom dukre
lėm, Rasa ir Jolanta, 1951 m. bir
želio 15 d. išlipome Kanados že
mėje. Keliaujant autobusu, junti 
aplinkos nuotaiką. Puikus vado
vas suglaustai aiškindavo apie 
miestelius, senovės architektū
rą, istoriją. Kartais sustodavo
me aplankyti šventovių, muziejų, 
mokyklų, parkų ir kitų įdomes
nių pastatų. Plaukėme jūroje lai
vu. Upės, ežerai, kalnai ir miškai, 
kurie kaip vainikai juosdavo hori
zontą, pralėkdavo pro mūsų akis. 
Už tokią gražią kelionę mes esame 
dėkingi savo mielai ir energingai 
organizatorei Lydijai Balsienei.

Netrukus po šios kelionės turė
jau atsigulti ligoninėje. Esu dė
kinga dr. H. U. Cameron už sėk
mingą klubo operaciją. Dabar 
sveikstu namuose. Noriu nuošir
džiai padėkoti visoms ir visiems, 
kurie mane užjautė skausme. 
Ačiū už atsiųstas dovanėles, gra
žius atvirukus, paskambinimus te
lefonu bei linkėjimus greit pa
sveikti. Dėkoju Werner-Lambert 
Inc. — Parke-Davis Ltd. (kur išdir
bau 22 m.), Lietuvių namų kultū
rinei komisijai už gėles, Lietu
vių tautodailės instituto Toron
to skyriui, I. L. Adomavičiams, 
J. G. Ambraziejams (USA), L. Bal
sienei, G. Bijūnienei, G. Chvedu- 
kienei, A. Garmutei (Kaunas), P. 
Ivanauskienei, J. P. Koller, O. 
Kowalskienei, I. Kirkpatrick, E. 
Kiškienei, H. Lasienei, A. Ledie- 
nei, G. Linartienei (Kaunas), O. 
Mazzai, L. Nakrošienei, B. V. Pet- 
raičiams, A. B. Petrylams, D. Pet
rauskienei (Kaunas), D. Radzevi
čienei, M. M. Renkus, B. Stalio-

raitienei, A. Šimkienei, Z. Stra
vinskienei, S. Vaitekūnienei, R. 
W. Warr, A. Zander, A. Zarembai
tei, A. Žulienei, T. Stanuliui už 
manęs nuvežimą į ligoninę. Atsi
prašau, jei ką praleidau.

Ačiū dar kartą visiems, linkiu 
Jums, kad Naujieji metai būtų 
turtingi viltimis, kad mūsų bran
gioj Lietuvoj pagerėtų gyvenimas.

T. Šajukaitė-Renkauskienė

“The Toronto Sun” dienraš
tis 1994 m. gruodžio 2 d. King 
Edward viešbutyje suruošė 
pagerbimo pietus moterims, 
šiais metais svarbų įnašą pa
dariusioms savo profesijoje, 
pramonėje ar bendruomenė
je. Vienintelė lietuvė jų tar
pe buvo Joana Juozaitytė-Bič- 
kuvienė, “Silver Pages” žiny
no pensininkams redaktorė.

Vilniaus rajono Bezdonių 
lietuviškos mokyklos direkto
rė Aušrelė Šatienė mokinių 
ir mokytojų vardu sveikina 
Liudą Sendžikienę, Bronių 
Saplį ir Alfredą Bražį: “Per 
žemę keliaujanti šv. Kalėdų 
šventė tepripildo Jūsų širdis 
džiaugsmo ir šviesos. Ačiū, 
kad esate, kad tiesiate ranką 
kitiems”.

“Tėviškės žiburių” 
prenumerata

nuo 1995 m. sausio 1 d. pa
kelta iki $40 metams. Tai pada
ryta staigiai šoktelėjus spaus
dinimo ir kitoms išlaidoms. 
Metinė rėmėjo prenumerata 
— $50, garbės — $60 (Ameri
koje — JAV doleriais), oro paš
tu — $115. Kviečiame mielus 
“TŽ” skaitytojus atnaujinti 
prenumeratas su naujais me
tais. Prenumeratos pakėlimas 
neliečia tų, kurie jau yra at
naujinę savo prenumeratas 
1995 metams ir jau atsilyginę.

Artūras Mičiūdas, Lietuvos 
respublikos patarėjas (kon
sultantas) padarė pranešimą 
valdžios pareigūnams, sena
toriams bei prekybininkams 
apie Lietuvos praeitį, dabar
tį ir perspektyvas ateičiai. 
Atkreiptas dėmesys į Lietu
vos įsijungimą Europos struk
tūrose, vedamą politiką siekti 
laisvos rinkos ekonomijos, 
kartu vykdant taikingą sugy
venimą su savo kaimvnais. Kor.

Rašytojos Marijos Aukštai- 
tės kūrybos tyrimui, tarpinin
kaujant dr. H. Wittmann’ui, 
Toronto universitetas 1994 m. 
liepos 6 d. įsteigė Marijos 
Aukštaitės stipendiją (bursa
ry), jų priskirdamas rusų ir 
Rytų europiečių studijų cent
rui. Numatoma sudaryti trijų 
asmenų komisiją, kuri atrinks 
įteiktus tyrimo darbus. Pra
džioje stipendijos vertė bus 
ne mažiau kaip $2000. Studen
tai, norintys pasinaudoti Ma
rijos Aukštaitės stipendijo
mis, prašomi kreiptis raštu 
šiuo adresu: Director of the 
Centre for Russian and East 
European Studies, Marija 
Aukštaitė Bursary, 315 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M5S 1A3. 
Laukiama parama aukomis ar 
testamentiniais palikimais. 
Tai nukreipti aukščiau nuro
dytu adresu. Inf.

Nori susirašinėti
Amerikos lietuvaitė (JAV pilie

tė) norėtų susirašinėti anglų ar 
lietuvių kalba su 55 metų ar kiek 
vyresniu vyru. Rašyti: Julija, P. O. 
Box 210-312, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA.

Norėčiau susirašinėti su reli
gingu, šeimos neturinčiu, aukštąjį 
mokslą baigusiu 33 iki 40 m. am
žiaus užsienio lietuviu. Esu 33 m. 
amžiaus, be šeimos, baigusi Vil
niaus universiteto filologijos fa
kultetą. Rašyti Ritai Vitalijai Ci- 
bulskaitei, Birželio 23-osios g. 
10-5, 3042 Kaunas, Lietuva.

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) vadovų-vių lavinimo sąskrydis, įvykęs 1994 m. spalio 22-23 d.d. Anapilio sodyboje, 
Mississaugoje, Ont., pasižymėjo gausiu brolių ir sesių dalyvavimu. Nuotraukoje-bendras jų posėdis

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

1678 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r. m. t.

20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy”)
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ai' iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, ((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. I 416-530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

H DRESHER
GINTARAS

EXPRESS

Linksmų ir laimingų šv. Kalėdų! 
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9 
Tel. 41 6 604-4400 FAX 41 6 604-9748
Mūsų darbo valandos: pirmad.-penktad. 10 v.r.-7 v.v.; šeštad. 10 v.r.- 4 v.p.p.

Šv. Kalėdų proga prisiminkite artimuosius Lietuvoje ir sušildykite juos savo gerumu, 
papuošdami kai kurių iš jų tikrai kuklų stalą jūsų vaišėmis.

5% nuo jūsų užsakymo bus labdara, skirta 
vaikų namams Lietuvoje.
Padėkite Lietuvos ekonomikai, pirkdami lietuviškus 
gaminius. Mūsų maisto siuntiniai sudaryti 60-80% 
iš lietuviškų produktų.

* * *

Šventinis siuntinys S1 -22 kg-$179
1. Rūkyta dešra 1 kg 10 . Ananasai 450 g r
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 11. Sausos mielės 3 pok.
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt. 12. Saldainių dėž. 2 vnt.
4. Daržovių aliejus 2 lt. 13. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 4 kg 14. Švieži apelsinai
6. Miltai 4 kg ar mandarinai 2 kg
7. Sviestas 1 kg 15. Šampanas 1 but.
8. Tirpi kava 100 gr 16. Aguonų vyniotinis 1 vnt.
9. Kavos baltintojas 450 gr

* * *

Mūsų atstovai - Kitcheneryje: Armandas tel. 519 571 - 
9422; Hamiltone: Alfredas Zorkus tel. 905 522-9966; 
Londone: Jonas Naruševičius tel. 519 657-1751; Delhi: 
Pranas, Teresė Pargauskai tel. 519 468-2163; Mont- 
realyje: Žaklina, Maris Kemzane tel. 514 637-9495.

Šventinis siuntinys S2-14 kg -$119
1. Rūkyta dešra 1 kg 7. Sviestas 1 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 8. Tirpi kava 100 gr
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt. 9. Saldainių dėž. 300 g r
4. Daržovių aliejus 2 lt. 10. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 2 kg
6. Miltai 2 kg

Šventinis siuntinys

11. Aguonų vyniotinis

S3 - 9.5 kg - $89

1 vnt.

1. Rūkyta dešra 1 kg 5. Miltai 2 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 6. Tirpi kava 100 gr
3. Daržovių aliejus
4. Cukrus

1 lt.
2 kg

7. Švieži bananai 2 kg

Siųskite savo paruoštus siuntinius per mus! 
Siuntiniai laivu išsiunčiami kas antrą trečiadienį 
(trukmė 4-6 savaitės). Siuntiniai lėktuvu išeina kas 
antrą penktadienį (trukmė 14-21 dienos). 
Jūsų siuntiniai apdrausti iki $100 vertės.

Laukiame jūsų!

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai 
ir kiti stambūs kroviniai 
į Baltijos šalis. 
Greitas ir saugus 
pristatymas.

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė — telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- IlNTSlTRAdNIClE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane irBioor),Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Kalėdų eglutė mūsų 
Anapilio salėje. Ją 
parapijos jaunų šei-

Anapilio žinios
— Bernelių Mišios Lietuvos 

kankinių šventovėje bus 12 vai. 
naktį. Prieš Bernelių Mišias kon
certuos muz. N. Benotienės vado
vaujamas mūsų parapijos jauni
mo choras ir muz. J. Govėdo vado
vaujamas parapijos suaugusiųjų 
choras.

— Kalėdų dieną ir N. metų die
ną Anapilio autobusėlis maldi
ninkus veš įprasta sekmadienio 
tvarka.

— Pokyliautojų patogumui Mi
šios N. metų išvakarėse mūsų 
šventovėje bus 6 v.v.

— Gruodžio 17-18 dienomis ad
ventinį susikaupimą Lietuvos 
kankinių šventovėje pravedė kun. 
Edmundas Putrimas. Tomis pa
čiomis dienomis kun. Vytautas 
Volertas pravedė adventinius 
susikaupimus Sudbury ir Sault 
Ste. Marie lietuvių bendruome
nėse.

— Gruodžio 11, sekmadienį, 
pakrikštytas Raimundo ir Simone 
(Manteuffel) Petronių sūnus To- 
mas-Jason.

— Palaidoti: gruodžio 16 d. a.a. 
Vytautas Senkus, 66 m. amžiaus, 
vienas iš veikliųjų Gerojo Gany
tojo misijos Wasagoje parapijie
čių; a.a. Valerija Čuplinskienė, 

93 m. amžiaus; gruodžio 19 d., pir
madienį palaidotas Kitchener 
mieste gyvenęs a.a. Jonas Tamo- 
liūnas, 68 m. amžiaus.

— Gruodžio 18, sekmadienį, šau
niai praėjo 
mažiesiems 
rengė mūsų 
mų sekcija.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lio salėje prasidės gruodžio 31, 
šeštadienį, 7 v.v. Bilietus platina 
Regina Celejewska tel. 231-8832.

— Mišios gruodžio 25, Kalėdų 
dieną, 12 v.n. Bernelių Mišios, 
9.30 v.r. už a.a. Joną Bleizgį (XX 
mirties metinės), 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Emi- 
lį ir Agutę Hermanus.

Lietuvių namų žinios
—- Sekmadienio, gruodžio 18, 

popietėje dalyvavo 150 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė D. Bui
vydienė iš Čikagos, Nina Nevaitė 
iš Miltono. Pranešimus padarė ir 
svečius supažindino LN visuome
ninės veiklos k-to pirm. T. Sta- 
nulis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
sausio 12, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN administracija praneša, 
kad sekmadienio popietė ir “Lo
kio” svetainė bus uždaryta Ka
lėdų dieną (gruodžio 25) ir N. me
tų dieną (sausio 1). Sekmadienio 
popiečių metu parduodamus 
dienraščius bus galima įsigyti 
“Lokio” svetainėje.

— Norintieji išsinuomoti ar 
įsigyti lietuviškų vaizdajuosčių, 
prašome skambinti tel. 762-5419 
arba 769-1266.

— Gruodžio 31 d. LN visuome
ninės veiklos k-tas, vadovauja
mas T. Stanulio, rengia iškilmin
gą Naujųjų metų sutikimą Kara
liaus Mindaugo menėje. Svečius 
linksmins puikus 13 asmenų or
kestras, pasižymintis turtingu 
klasikinės bei modernios muzi
kos repertuaru. Stalai rezervuo
ti, bilietai gaunami sekmadienio 
popietėse, LN raštinėje tel. (416) 
532-3311 arba skambinti T. Sta
nuliui dienos metu tel. (416) 231- 
3000, vakarais tel. (416) 231-4937 
arba W. Drešeriui (416) 233-3334.

— Vasario 4 d. Toronto LN Min
daugo menėje įvyks “Tauro” klu
bo metinis pobūvis. Programą at
liks vyrų choras “Aras”, o šokiams 
gros “Good Time Boys”. Dėl bilie
tų kreiptis į J. V. Šimkų, tel. (416) 
231-9425 arba W. Drešerį tel. (416) 
231-2661 arba sekmadienio popie
čių metu.

— Primename “Lokio” svetainės 
lankytojams, kad turime pasiūly
mų bei pageidavimų dėžutę. Jei 
kam kyla kokie nauji sumanymai, 
siūlome pasinaudoti šia dėžute.

— Slaugos namams aukojo: $100
- Reg. Bakevičienė; $50 - teta 
Juzefą ir Pranas Dovidaičiai a.a. 
Rimo Strimaičio vienerių metų 
mirties atminimui; O. S. Žvirblys

Prisikėlimo parapijos žinios
— Bernelių Mišios, Kalėdų iš

vakarėse, parapijos tarybos nu
tarimu, prasidės 11 v.v. (ne 12 kaip 
iki šiol būdavo). Religinės muzi
kos koncertas įvyks valandą prieš 
Bernelių Mišias, t.y. 10 v.v. Kon
certe dalyvaus parapijos suaugu
sių ir dalis vaikų choro, sol. Al. 
Simanavičius, sol. Anita Puodžiū- 
nienė-Pakalniškytė, trio: D. Kušli- 
kienė, D. Radtkė ir D. Viskontienė, 
kanklininkės Ž. Janeliūnienė ir 
D. Radtkė, smuikininkė Rūta Mel- 
kienė ir T. Pabrėža birbyne. 10.45 
v.v. parapijos vaikučiai atliks 
Betliejaus scenovaizdį. Koncertą 
ir visą Kalėdų dienos muzikos 
programą paruošė ir suplananvo 
chorų vadovės D. Viskontienė 
ir D. Radtkė. Vargonais akompa
nuoja J. Vaičytė.

— Gruodžio 15 d. palaidotas a.a. 
Liudvikas Vaštokas, 96 m., gruo
džio 19 d. - a.a. Juozas Boreiša, 
89 m.

— Parapijos kooperatyvas kvie
čia visus narius, ypač jauniausius, 
pasivaišinti saldainiais ir pasi
imti 1995 metų sieninį kalendo
rių. Bankas praneša, kad įstai
ga bus uždaryta gruodžio 25 - 26 
d.d. ir sausio 1 d. Kitu laiku 
veiks įprasta tvarka.

— Bilietai atskiram Naujų metų 
sutikimui platinami po Mišių sa
lėje. Sutikimas įvyks gruodžio 
31 d., 8 v.v. Parodų salėje.

— Ypatingi pusryčiai jaunimui 
(18-30 m.) su “Cappuccino” kava, 
kaip geriausiose kavinėse, yra 
ruošiami sausio 29 d., po 10.15 v. 
Mišių Parodų salėje.

— Mišios sekmadienį - Kalėdų 
dieną 8.30 v.r. - už Praną ir Pet
ronėlę Kušlikius; 9.20 v.r. už Joną 
Grinskį; 10.15 v.r. - už Anelę ir 
Alfonsą Jonuškus, Vincą Stulgį, 
Joną Birgiolą, Vaitiekų ir Kons
tanciją Bruožius; 11.30 v.r. - už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos Kūčių vakare, gruo

džio 24 d., 6 vai. su šventa vakarie
ne laikys kun. A. Žilinskas.

— Kalėdų dieną, gruodžio 25 d.,
9.30 v.r. pamaldas laikys kun. M. 
Kirsons.

— 1995 m. sausio 1 d. pamaldų 
nebus; sausio 8 d., 9.30 v.r. jas lai
kys kun. A. Žilinskas.

— Visuotinis parapijos metinis 
susirinkimas įvyks vasario 5 d. 
tuoj po pamaldų Lietuvių namuose.

— Parapijos klausimais prašo
me kreiptis į valdybos pirminin
ką E. J. Steponą tel. 905 622-5896 
arba sekretorių P. Šturmą tel. 905 
274-3529. Linkiu visiems sveika
tos ir linksmų švenčių. E.J.St.

Anglų kalbos kursams gali
ma registruotis 1995 m. sausio 
7, 8 ir 14 d.d. nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. Adult Education Centre 
South (100 Elm Dr. W., Missis
sauga) arba Brampton Civic 
Centre (150 Central Park Dr., 
Brampton). Kursai (ESL 1-5 ly
gio, TOEFL ir pagal akademi
nę programą prasideda sausio 
14 d., vyks šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki
2.30 v.p.p., aštuonius savait
galius.

Lietuvos našlaičiams auko
jo: $100 — M. Vaškevičienė.

Lietuvos vargšams aukojo: 
$100 — A. Lapinskienė.

Motinos Teresės 
aukojo: $100 — A. 
kienė.

Tremtinių grįžimo
per KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rių aukojo: $100 — prel. P. Gai
da, J. S. Sinkevičiai; $20 — J. R. 
Karasiejai; $10 — M. F. Timu- 
kai.

labdarai
Lapins-

fondui

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo: $100 — M. Vaš
kevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $300 — M. K. Andriuš
kevičiai; $250 — J. Andrukai-

flVAKARAS ANAPILYJE < J
JJA st
įl gruodžio 24, šeštadienį, 8 valandą vakaro

Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurklienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams - $15, vaikams nuo 10 iki 15 metų 
- $10, nuo 7 iki 10 metų - $6, nuo 1 iki 7 metų - nemokamai.
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių - J. Gurklienei tel. 278-4674.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, kitomis 
dienomis — aukščiau minėtu telefonu.
Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapija

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
/\N/\PIL_\UE su geru orkestru
gruodžio 31, šeštadienį, nuo 7 valandos vakaro

•ftT

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia - . 3.

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

<

gruodžio 31 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos menėse.

ilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas
• Naujųjų metų sutikimas su šampanu
• Trylikos asmenų, klasikinės muzikos "Starlight” orkestras praves linksmus šokius
• Veiks baras e Stalai numeruoti (8 asmenys prie stalo). Vietos rezervuojamos iš anksto 

skambinant tel. 416 532-3311 arba T. Stanuliui tel. 416 231-3000. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Bilietai 
parduodami LN raštinėje.

Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1995-tuosius Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

& 
(9 
& 
įį 
& 
fV 
& 
& 
& 
į®

&

Kristaus gimimo ir Naujų 
metų švenčių proga “TŽ” dar
buotojams buvo išreikšta daug 
sveikinimų bei linkėjimų. Tai 
kartu ir moralinė parama, kai 
kuriais atvejais susieta ir su 
dolerine pagalba laikraščiui. 
Už ją visiems reiškiame nuo
širdžią padėką. Iš savo pusės 
linkime visiems “TŽ” skaityto
jams, bendradarbiams, rėmė
jams geriausios sėkmės nau
jaisiais 1995 metais ir gau
sios Dievo palaimos visuose 
darbuose bei gyvenime. Bend
romis pastangomis atliksime 
savo užduotį išeivijai, Lietu
vai ir gyvenamajam kraštui.

Šis “TŽ” numeris yra 1994 
metų paskutinis. Sekantis nu
meris išeis po visų švenčių 
—1995 m. sausio 3 d.

Gautas šis sveikinimas iš 
Kauno arkivyskupo kardinolo 
V. Sladkevičiaus bei jo vysku
pų pagalbininkų — VI. Miche- 
levičiaus ir S. Tamkevičiaus: 
“Nuoširdžiai sveikiname Jus

“TŽ” bendradarbis J. Vara- 
navičius-Varčius, atsiuntė 
“TŽ” dosnią auką su sveikini
mu: “Švenčių proga nuošir
džiai sveikinu visus ‘TŽ’ dar
buotojus, linkėdamas nuotai
kingų Kalėdų ir darbingų 1995 
metų. Telydi jus visus Visa
galio palaima”.

Stipendijos jaunimui. To
ronto Lietuvių namų švietimo: 
fondas “Labdara” skiria jau
nimui stipendijas, kurių tiks
las yra remti studijuojantį 
jaunimą, skatinti premijomis 
lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinimą, ugdyti jaunosios kar
tos dalyvavimą visuomeninė- 
je-kultūrinėje veikloje ir rem
ti visa tai, kas tarnauja lietu
vių išeivijos siekiams. Komisi
ja, skirstydama stipendijas, 
atsižvelgs į šias sąlygas: a) pra
šantys turi būti lietuviai arba 
lietuvių kilmės, b) studijuo
jantieji aukštesniosiose moks
lo institucijose, c) Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, d) litua-

Jim Edgar, Illinois valsti
jos gubernatorius, prisiuntė 
“Tėviškės žiburiams” kalėdinį 
sveikinimą, kuriame pareikšti 
linkėjimai visiems lietuviams 
— saugių, laimingų švenčių, 
pilnų taikos ir vilčių ateinan
čių metų.

Ontario provincijos prem
jeras Bob Rae ir jo žmona Ar
lene sveikina lietuvius, linki 
džiugių švenčių ir laimingų 
ateinančių metų. Ta proga sa
vo laiške premjeras pasidžiau
gė gerėjančiu provincijoje 
ekonominiu gyvenimu, gražiai 
bendradarbiaujant verslams, 
darbo jėgai ir vyriausybei. 
Ragina taipgi nepamiršti tų, 
kuriuos spaudžia nepriteklių 
naštos. Pabrėžė, kad, tik iš
vykęs už Ontario provincijos 
ribų, tikrai pamato, kokia ste
bėtinai puiki vieta žmonėms 
gyventi yra Ontario provincija.

TORONTO PRISIKĖLIMO PA-
a.a. Genovaitės Vindašienės at
minimui; $100 J. V. Šimkus; $50 
— W. L Žukauskas; $27.30 — Da
lia ir Vyt. Aukštinaičiai iš Fort 
Lauderdale, FL.; $20 — A. ir J. 
Battison, Viktoras Sukauskas; 
$15 — Toronto LN moterų būrelis 
a.a. Vytauto Senkaus atminimui. 
Iš viso Slaugos namų fonde yra 
$1,009,547.98. Aukos priimamos

tis; $100 — M. Vaškevičienė; 
$50 — Z. Vainauskienė; $25 — 
D. T. Renkauskai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $200 — Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūris Ka
nadoje; $100 — P. Stepanaus
kas; $50 — A. Bražys.

Kristaus užgimimo šventėje, 
broliškai dalindamiesi su Ju
mis kalėdiniu džiaugsmu. Te
primena jis mums, kad Dievas 
“mus pamilo ir atsiuntė savo 
Sūnų. Mylimieji, jei Dievas 
mus taip pamilo, tai ir mes tu
rime mylėti vieni kitus” (1 Jon 
4,10-11).

nistinių kursų ar institucijų 
studentai, e) lituanistinių mo
kyklų mokytojai bei studentai, 
studijuojantys lietuvių kalbą 
ir jos dėstymo metodiką.

Prašymą rašant duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studi
jas, pažymius, lietuvišką veik
lą, dalyvavimą lietuviškose

RAPIJA išleido 1995 metų 192 psl. 
knygos formato kalendorių. Jame 
išspausdinta juokų, novelių, svei
katos patarimų bei įdomių kitais 
klausimais straipsnių. Prisiuntę 
bent $12, kalendorių gaus nurody
tu adresu. Užsakymus priima: St. 
Prakapas, 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7.

Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose, arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ontario, M6P 1A6.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $30 — Viktoras ir Rita 
Navickai su šeima, Tillsonburg, 
Ont; $25 — E. Bersėnienė ir šei
ma, Tillsonburg, Ont., Sofija Sty- 
rienė ir Bronius Urbonavičius; 
$20 — Stella ir Juozas Miškiniai, 
Niagara Falls, Ont., Birutė ir Jo
nas Aukštaičiai; $10 — Liuda Ši
leikienė.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui J. O. Peleckiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui vietoje gėlių Petronėlė 
Vitienė, Burlington, Ont., “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Vytauto Senkaus atmi
nimui vietoje gėlių “Tėviškės 
žiburiams” aukojo: $50 — Stefa 
ir Algis Medeliai; $25 — Elena 
ir Vytautas Krikščiūnai, V. V. 
Nausėdos, Danutė ir Laimutis 
Mačikūnai; $20 — Antanas 
Laucius, Albertas Fenzau.

A. a. Vytauto Blauzdžio viene- 
rių metų mirties prisiminimui, 
Anelė Mačiulaitienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Monikos Miglinaitės- 
Bumbulienės atminimui vie
toje gėlių Vladas Gumauskas 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A. a. Birutei Vaitiekūnienei 
mirus, nuoširdžiai užjausda
mi jos motiną, dukras ir bro
lius, O. P. Žilinskai iš Klivlan- 
do aukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

organizacijose, anksčiau gau
tas stipendijas ar premijas. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6, Canada, 
darbo valandomis tel. (416) 
532-3311, kitu laiku (416) 239- 
7042, Kęstutis Raudys. Prašy
mai paduodami iki 1995 m. ko
vo 20 d.

Stipendijos bus įteiktos me
tiniame Toronto Lietuvių na
mų susirinkime balandžio 2 d. 
Jei įmanoma jame dalyvauti, 
prašoma pranešti.
TLN švietimo fondas “Labdara”

Kalėdų eglutę Montrealio litua
nistinė mokykla atšventė gruo
džio 11 d. AV parapijos salėje. La
bai puikiai buvo išpuošta salė ir 
ypatingai gražią prakartėlę pa
ruošė Gytis Niedvaras. Mokyklos 
vedėja Joana Adamonytė sukūrė 
įdomų Kalėdų nakties vaizdelį, 
kuriame dalyvavo visi mokiniai, 
pasipuošę karališkais, piemenu
kų, angelų ir tvarto gyvulių dra
bužiais. Čia buvo deklamacijų, 
giesmių ir ragelių muzikos. Visi 
vaidintojai buvo paruošti mokyk
los mokytojų. Atrodo, trūko tik 
lietuvių kalbos kursantų dalyva
vimo. Kalėdų senelis, pasirodęs su 
dideliu dovanų maišu, patraukė 
visų dėmesį. Dovanas pirmiausia 
gavo vaidintojai, o paskui visi

salėje buvę vaikučiai. Dar buvo 
ir tokių, kurie, ant mamų rankų 
nešiojami, Kalėdų seneliu per 
daug nesidomėjo. Šis renginys 
baigtas karštų dešrelių, pyragų 
ir kavos vaišėmis.

M. Čapkausko aforizmų, senten
cijų ir minčių knygą “Gyvenimiš
kos painiavos” šiais metais išlei
do Lietuvos valstybinis leidybos 
centras Vilniuje. Dailininkė V. 
Kuraitė. Knyga kietais viršeliais, 
gražiai išleista ir turi 330 pusi. 
Kaina - $12. Galima gauti pas au
torių - 854-39th Ave., LaSalle, 
Que. H8T 2Y6; tel. 514 366-4629.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą KLB Montrealio apylinkės 
valdyba rengia vasario 19 d. AV 
parapijoje. B.S.

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-53355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ĮTĄQ MONTREALIO LIETUVIŲ 
L.I l/-\O KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel. 514-766-5827; 514-766-5830 

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

RRIF - RRSP - taup........... 3.00%

Certifikatus 1 m......... ... 6.75%
Certifikatus 2 m........ ... 7.25% Taupymo — special............. . 1.50%
Certifikatus 3 m........ ... 7.50% Taupymo - su gyv. dr......... . 1.25%
Term, indėlus:

1 metų ............. ... 6.00% Taupymo-kasdienines.... . 1.50%

180 d.-364 d. ... ... 5.75% Einamos sąsk..................... . 1.00%
120d.-179d. .. ... 5.25% RRIF - RRSP - 1 m. term. . . 6.75%
60 d. - 119 d. .. ... 5.25% RRIF - RRSP - 2 m. term. . . 7.25%
30 d. - 59 d. .. ... 4.25% RRIF - RRSP - 3 m. term. . . 7.50%

IMA UŽ:

KASOS VALANDOS:

Nekiln. turto:
1 metų .................. 9.00% asmenines - nuo ........  9.50%
2 metų .................. 9.50%
3 metų .................. 9.75%

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10.00- 2.00
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, 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 (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

MONTREALYJEBWI^a
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEA/V
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

GAMINU koldūnus su mėsa, varške 
ir grybais. Kaina - $15 už 100 vnt. 
Etobicoke rajone pristatau į namus 
nemokamai. Skambinti Toronte tel. 
416 233-5996 Aldonai.

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
'mus, minkštus baldus ir automo- 
ibilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam- 

i binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

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, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas

■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
ROYAL LEPAGE 
■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937 
Fax(416) 231-6993 Teodoras (Ted) Stanulis
Bloor-Shaver-Martin Grov<* ~ dvus 3 miegamųjų “Bungalow” su už
baigtu rūsiu ramio; . o'! v--. Arti susisiekimo priemonių, mokyklų 
ir parduot- kpO-aso $249,900. Skambinti T. Stanuliui tel. 416 
231-3000 b Wada, namų 416 231-4937.

Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų •van
dentiekio (elektros (keramikos 
plytelių (Stiklo blokų dangų
• dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias (pirtis • lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).


