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Pilkosios dienos
Naujųjų metų sutikimui visur ir visaip praūžus, sau

sio pradžioje įprasta padejuoti, kad prasideda pats liūd
niausias metų laikas: nei didesnių švenčių, nei ilgų sa
vaitgalių.

YVENIMAS kaip ėjęs taip ir eina. Jo turinys ne iš 
švenčių ir atostogų sudėtas. Pastarieji dalykai - 
tai tik gražūs ir smagūs kasdienybės papuošalai.

Pagrindą betgi sudaro tos pilkosios dienos, ant kurių lai
kosi visa, kas įvyksta, kas planuojama, kaip kas pasiseka 
ar nepasiseka. Kasdienybė, nors dažnam nuobodi, net 
įkyri, vis dėlto ji sukuria normalią buitį, be kurios nei 
džiaugsmų, nei laisvalaikių nebūtų. Užtat tos paprastos 
eilinės dienos neturėtų niekam rodytis kaip kokia sunki 
našta, apie kurią mėgstama pašnekėti. Ne vienas, kalbė
damas apie tą kasdienybės naštą, galvoje turi darbą. Ši
tokiame įvaizdyje jau nuo mažens žmogiškieji užsiėmi
mai piešiami tamsiomis spalvomis. Mokytis - reiškia 
vargti, tiesiog nebesulaukiamos vasaros atostogos, kai 
bus galima padykinėti. Dirbantieji žvilgčioja į laikro
džius: dar ne penkta. Unijos kovoja dėl darbo valandų 
sumažinimo. Ir taip besiklostant pažiūroms į darbą, idea
lu ima vaidentis nieko nedirbti. Bet tai apgaulė, nes nor
malus žmogus be darbo būti negali. Jei nedirbsi viena, 
dirbsi kita; jei ne darbovietėje, tai namie; jei vienur dėl 
atlyginimo, tai kitur be jo. Todėl ta vadinamoji kasdie
nybės našta iš esmės nėra pats darbas. Tiksliau sakant, 
greičiausiai, tai būtų darbo pasirinkimas. Tačiau gyveni
me yra labai daug atvejų, kai pasirinkimas neįmanomas. 
Net ir įsigytoje, mėgstamoje profesijoje ne kiekvienas 
užsiėmimas įdomus, patrauklus, bet vis tiek reikalingas 
atlikti. Užtat laimingi yra tie, kurie į tas “naštas” suge
ba pažiūrėti be dejavimų ir šauksmų, kad jau “dangus 
griūva”.

K
AI kalbama apie darbą, dažniausiai jis supran
tamas kaip tam tikros pareigos, už kurias gauna
mas atitinkamas atlyginimas, sudarantis būtiną 
ekonominį pagrindą pavieniams žmonėms, šeimoms bei 

didesnėms grupėms, institucijoms. Tais darbais siekia
ma užsitikrinti pragyvenimą, pelnyti, kaupti kapitalą. 
Tačiau gyvenime yra labai daug darbų ir įsipareigojimų, 
kuriais siekiama kitų tikslų. Nekalbant apie kasdieninę 
buitine aplinką, pareikalaujančia amžino krutėjimo, 
visuomenė yra pilna įvairiausių užmojų, kuriems atlikti 
reikia savanoriškos talkos, kitokio požiūrio j darbą ir 
atlyginimą. Šitoje grupėje yra ir mūsų lietuviškasis gy
venimas išeivijoje, atremtas į aiškias idėjas ir įsitikini
mus, be kurių irto savito gyvenimo nebūtų. Jis niekad ne
būtų buvęs nė pradėtas. Šiuo metu labai daug aiškina
masi dėl jo tęsimo, dėl ateities. Kas per daugelį metų pa
daryta, norima tęsti. Ir tai, žinoma, teįmanoma savano
rystės būdu. Nėra abejonės, kad tai supranta įsiparei
goję nauji tęsėjai. Bet ir čia, kaip ir uždarbių užsiėmimuo
se, pasirinkimas ką veikti, kur įsijungti yra gana svarbus 
dalykas, kad pareigos netaptų našta. Kartais gerų drau
gysčių ryšiuose pareigų prisiėmimas būna neapgalvotas. 
Tai nedaug gero duodantis reiškinys, nes dalyvavimas ne 
sąrašuose, bet darbuose stumia visą veiklą. Pradėdami 
naujuosius metus, per 365 dienas lietuviškoje kasdieny
bėje turėsime įvairių užduočių. Kanadoje plačiu mastu 
organizuojamas lietuvių vaikų kongresas. Tikriausiai 
tylomis nepraeisime pro reikšmingas sukaktis: penkias
dešimt metų nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, po 
kurio prasidėjo šakoto lietuviško gyvenimo organizavi
mas išeivijoje ir kiti minėtini įvykiai. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmieji žingsniai į 1995 metus
Žinių agentūra “Canadian 

Press”, atsisveikindama su 
senaisiais 1994 m., paskelbė 
tada labiausiai pasižymėju
sius kanadiečius, supažindi
no su Kanados gyventojų nuo
taikomis. Šiai apklausai bu
vo panaudoti jon įjungti spau
dos, radijo ir televizijos žinių 
redaktoriai. Labiausiai pasi
žymėjusiu politiku buvo pripa
žintas separatistinės Kvebeko 
partijos vadas Jacques Pari- 
zeau, laimėjęs provincinio 
parlamento rinkimus. Esą jis 
dabar pradeda kovą, kuri 1995 
m. gali sukrėsti ne tik Kvebe
ko, bet ir visos Kanados gy
ventojus. Žymiausiu asmeniu 
Kanadoje jį savo balsais iš
rinko penkiolika apklausos 
dalyvių.

Antrojon bei trečiojon vie
ton vienodu keturiolikos bal
sų skaičiumi buvo pasirinkti 
Kanados liberalų vyriausybės 
ministeris pirm. Jean Chre
tien ir merdinti nepagydoma 
ligonė Sue Rodriguez, 1994 m. 
vasario mėnesį nusižudžiusi 
su gydytojo pagalba. Ji norė
jo, kad Kanados parlamentas 
priimtų įstatymą, tokiems li
goniams leidžiantį užbaigti 
kančias su gydytojo pagalba, 
kol jie dar turi pilną sąmonę. 
Eutanazija vadinamas neišgy
domo ligonio numarinimas su

kėlė dideles diskusijas viso
je Kanadoje, bet jos parlamen
to nebuvo priimtas. Ministeris 
pirm. J. Chretienas nustebino 
kanadiečius neįtikėtinai dide
le liberalų pergale Kanados 
parlamento Tikimuose 1993 m. 
rugsėjo 12 d. Jis taipgi 1994 m. 
sugebėjo išsaugoti savo tikrai 
aukštą populiarumą, net ne
pradėjęs deficito bei kitų eko
nominių reikalų sprendimo.

Ketvirtojoje apklausos vie
toje su keturiais nežymiais 
balsais atsidūrė separatisti
nio Kvebeko bloko vadas Lu
cien Bouchard savo grupės at
stovų dėka tapęs netgi oficia
liuoju opozicijos vadovu Kana
dos parlamente. Atrodo, jis 
būtų gavęs daugiau balsų su 
aukštesniu pripažinimu, ap
klausą pravedus po 1994 m. 
gruodžio 1 d. Mat tada jam bu
vo amputuota kairioji koja dėl 
jo kūną pradėjusių graužti ba
cilų. Teisinga šios retos ligos 
diagnozė ir skubus kojos nu
pjovimas L. Bouchardą išgel
bėjo nuo mirties ir turbūt greit 
sugrąžins darban Kanados 
parlamente. Tad belieka lauk
ti gerokai padidėjusio jo veik
los svorio politiniuose dirvo
nuose.

“Canadian Press” žinių agen
tūros pranešimu, paskutinieji 
viešosios nuomonės tyrimai

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius BRONIUS VAŠKELIS perkerpa kaspiną, atidarydamas socialinės rūpy
bos skaityklą Kaune. Šalia jo - įstaigos šventintojas vysk. SIGITAS TAMKEVIČIUS Nuotr. A. Vaitkevičiaus

Socialinės rūpybos profesinių studijų skaityklos atidarymas Vytauto Didžiojo universitete Kaune 1994 m. lapk
ričio 18 d. Priekyje - rektorius prof. BRONIUS VAŠKELIS. SIGITAS TAMKEVIČIUS, generalinė “Caritas” sek
retorė sesuo ALBINA PAJARSKAITĖ. Universiteto vadovybė kviečia lietuvių išeivijos jaunimą studijuoti Vy
tauto D. universitete. Prašymus rašyti: Rektorius prof. B. Vaškelis, Universitas Vytauti Magni, Daukanto 28, 3000 
Kaunas, Lithuania

Lenkijos lietuvių vargai
Prezidentų pasirašyta, abie

jų seimų patvirtinta Lietuvos- 
Lenkijos gero sugyvenimo ir 
bendravimo sutartis kol kas, 
atrodo, dar tik raidė, kuri tur
būt negreitai pavirs kūnu, 
ypač tose lietuvių gyvenvie
tėse, kuriose senu įsibėgėji
mu šovinistinio imperializmo 
užduotyse naikinama viskas, 
kas lietuviška.

Lietuvos respublikos seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetas, remdamasis surink
tais duomenimis, 1994 m. lapk
ričio 4 d. paskelbė savo posė
džio protokolą, kurio būdin
gesnes vietas pateikiame “TŽ” 
skaitytojams.

Vadovėliai lenkiški
Krasnogrudos mokykloje 

mokosi 70 mokinių iš lenkiš
kų vodovėlių: skaito lenkiš
kai, pasakoja lietuviškai. Leis
ti lietuvių kalba vadovėlius 
Lenkijos švietimo ministerija 
atsisako, pakartotinai nuro
dydama lėšų stoką. Iš Lietu
vos atvežtais vadovėliais nau
dotis neleidžia. Mokyklos bib
liotekoje labai trūksta knygų. 
Labdaros keliu gautos iš Lie
tuvos ne visos tinka. Ikimo
kyklinis pasiruošimas moky
tis lietuviškai trukdomas. Tė
vai bijo savo vaikus leisti į mo- 

liudija, kad kanadiečiai yra 
nusivylę savo vyriausybėmis 
bei sparčiai augančiais žiau
riais nusikaltimais. Net 77% 
apklausos dalyvių politikon 
besiveržiančius kanadiečius 
laiko karjeristais, siekian
čiais finansinės naudos, 85% 
pabrėžia žiaurių kriminali
nių nusikaltimų skaičiaus pa
didėjimą, 40% dėl jo kaltina 
per švelnią teisinę sistemą. 
Didžiausiomis Kanados prob
lemomis 36% apklaustų kana
diečių laiko krašto ekonomi
ją, 26% biudžetinius vyriau-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

kyklą, kurioje dėstomoji kal
ba yra lietuvių. Lenkų tauty
bės vaikai muša liefuvių vai
kus. Lietuviai bijo net klau
syti Lietuvos televizijos lai
dų, kad kaimynai lenkai ne
išdaužytų jų langų. Mokymosi 
sąlygas apsunkina neigiama 
valsčių pažiūra į lietuvių mo
kyklas. Įrašai mokyklų žurna
luose bei mokytojų posėdžiai 
turi būti lenkų kalba. Mokyk
lose su dėstomąja lietuvių 
kalba lenkų kalbos pamokų 
skaičius turi būti toks pat kaip 
lietuvių. Iš privalomų egzami
nų - pirmiausia lenkų kalbos 
egzaminas raštu ir žodžiu. Mo
kymo plane nėra valandų Lie
tuvos istorijai ir geografijai. 
Tuos dalykus dėstyti gali leis
ti arba neleisti mokyklos di
rektorius savo nuožiūra. Bai
gę gimnaziją lietuvių dėsto
mąja kalba ir norintys studi
juoti aukštojoje Lietuvos mo
kykloje, pirmiausia turi gerai 
išlaikyti lenkų kalbos ir lite
ratūros egzaminą. Tik tada 
gauna teisę studijuoti Lietu
voje.

Stipri neapykanta
Seinuose iš 6000 gyventojų 

1000 lietuvių. O pasieniuose 
kaimuose daugiausia lietu
viai. Bet savivaldybėje iš 18 
tarėjų tik 2 lietuviai. Po ilgos 
kovos dėl lietuviškų pamaldų 
dabar sekmadieniais, kai at
važiuoja kunigas, meldžiama
si lietuviškai. Buvo leista prie 
vysk. A. Baranausko kapo pri
tvirtinti lentą su lietuvišku 
užrašu. Spaudoje dažnai pasi
sakoma prieš lietuvius, kurie 
vadinami nesuprantama, keis
ta ir pavojinga tauta.

Šv. Kazimiero draugija ne 
kartą kentė patyčias: nuplėšy
ti vainikai, išniekinta ir sude
ginta lietuviška vėliava. Balti
jos kelio dieną (rugpjūčio 23) 
pasirodė užrašas lenkiškai: 
“Lenke, skersk lietuvius”. Kai 
Sausio 13 d. pasirodė iškelta 

Lietuvos vėliava, ji buvo su
plėšyta, o ant tvoros užrašy
ta: “Lietuvius į dujų kameras”. 
Dėl įvairių patyčių kreipia
masi į miesto valdžią, bet ji 
tyli. Kultūros centro statyba 
vyksta, dirbama gerai, bet biu
džete lėšos mažinamos. Pa
tiems reikia surinkti 320 mi
lijonų zlotų. Gaunama para
mos iš pasaulio lietuvių.

Apsunkinta veikla
Lietuviai gyvena ne tik Su

valkų trikampyje. Jų yra Gdans
ke, Varšuvoje, Vroclave. Ten 
nėra lietuviškų mokyklų, nėra 
galimybės naudotis Lietuvos 
televizijos laidomis. Lenki
joje veikia lietuvių bendruo
menė, pirm. S. Paransevičius, 
Šv. Kazimiero dr-ja, pirm. K. 
Grigutis, Lenkijos lietuvių 
jaunimo s-ga, pirm. R. Burbi- 
naitė. Visos organizacijos sto
koja lėšų. Iš septynių veiku
sių klubų beliko keturi. Per 
savaitę lietuvių radijo laidai 
skiriama viena valanda. Pra
šyta leisti per Lenkijos radi
ją, kad girdėtų visi Lenkijo
je gyvenantys lietuviai. Lei
dimo nedavė.

“Aušra” - vienintelis perio
dinis leidinys lietuviams. Vals
tybinė parama nepakankama. 
Norėtų leidinį pardavinėti 
Lietuvoje, bet susitarti nepa
vyko. Redakcija verčiasi spaus
dindama kalendorius bei pro
ginius leidinius.

Lietuvos respublika, suda
rydama sutartį su Lenkija, vi
sai neatsiklausė Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių nuomo
nės. Sudarytai sutarčiai 
prieštarauja Lenkijos rinki
mų, kalbos, tautinių mažumų 
įstatymai. Lenkijos ministe
ris pirmininkas Pavlakas ne
seniai pareiškė, kad Lenkijo
je tautinių mažumų nesą. Ry
šiai su Lietuvos atitinkamo
mis įstaigomis menki. Pasi
rodo vienas kitas pareigūnas - 
ir viskas. Inf.

Patvirtinta laisvos prekybos 
sutartis

Gruodžio 22 d. seimas pa
tvirtino Lietuvos respublikos 
laisvos prekybos sutartį tarp 
Europos sąjungos, dėl bendra
darbiavimo Europos atominės 
energijos bei Europos anglių 
ir plieno gamybos srityse, skel
bia ELTA. Ši sutartis buvo pa
sirašyta liepos mėn. Briuse
lyje. Sutarties įvade tvirtina
ma, jog Lietuvos tikslas yra 
“tapti Europos sąjungos nare 
ir kad ši sutartis yra žings
nis asocijuotos narystės link, 
padedantis šį tikslą pasiekti”. 
Susitariančios šalys įsiparei
gojo palengvinti tarpusavio 
prekybą remiantis GATT prin
cipais. Bus įkurta laisvos pre
kybos zona ir šešių mėnesių 
laikotarpiu muito mokesčiai 
bus palaipsniui naikinami. 
Sutartyje apibrėžtos pramo
ninių prekių, žemės ūkio bei 
maisto produktų prekybos, 
muitinių administracinio 
bendravimo bei prekių kilmės 
taisyklės.

Naujas Lietuvos generalinis 
prokuroras

ELTOS pranešimu, gruo
džio 21 d. seimas Lietuvos ge
neraliniu prokuroru paskyrė 
rusą Vladą Nikitiną, gimusį 
ir išsilavinusį Lietuvoje. Sei
mo posėdyje, kuriame dalyva
vo 120 seimo narių, už jo kan
didatūrą balsavo 73 nariai 
(prieš - 1), susilaikė - 5). De
šiniųjų frakcijų nariai, reika
lavę sfąpto balsavimo, atvi
rame balsavime nedalyvavo. 
V. Nikitinas nuo 1992 m. yra 
Lietuvos Aukščiausiojo teis
mo teisėjas, 1994 m. preziden
to paskirtas Vilniaus apygar
dos teismo pirmininku. Nauja
sis pareigūnas pareiškė, kad 
nebus prezidento ir LDDP “ki
šeninis prokuroras”.

Užbaigtas Sausio 13-sios 
tyrimas

Kaip skelbia RFE/RL, Lie
tuvos generalinė prokuratūra 
gruodžio pradžioje baigė tir
ti 1991 m. sausio 13-osios įvy
kius. Daugiau kaip 50 asmenų 
buvo apkaltinti dalyvavimu 
įvykiuose, tačiau tik septyni 
buvo teisiami, nes kiti gyvena 
Rusijoje ir Gudijoje. Rusija 
nesutiko perduoti ten gyve
nančių, o iš Gudijos sausio 
mėn. buvo parvežti ir Vilniaus 
kalėjime laikomi Mykolas Bu
rokevičius, buvęs LKP CK pir
mininkas ir Juozas Jermalavi- 
čius, komiteto ideologinio 
skyriaus vedėjas. Kitų per
versmininkų, kurių gali būti 
septyni, Gudijos vyriausybė 
sakėsi nežinanti, kur rasti.

Gruodžio 2 d. Auščiausia- 
sis Lietuvos teismas nuteisė 
generolą Ginutį Taurinską 
dvejų su puse metų laisvės 
atėmimu, 200 litų pabauda ir 
turto atėmimu. Jis buvo apkal
tintas bandymu nuversti Lie
tuvos valdžią 1991 m. sausio 
mėn. ir dalyvavimu pastatų 
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pagrobime kartu su sovietų 
daliniais. Jis buvo suimtas 
1993 m. rugsėjo mėn., tad jau 
beveik pusę savo kalėjimo 
bausmės atlikęs.

Karaliaučiuje reikalinga 
prekyba

“Lietuvos rytas” gruodžio 
15 d. cituoja Lietuvos konsu
lo Karaliaučiaus srityje S. Ši
lerio pasisakymą, jog Lietu
vos verslininkai per mažai do
misi šia sritimi, “dėl to Lietu
vos įtaka protėvių žemėje ga
li susilpnėti. Tuo tarpu Vokie
tija ir Lenkija investici
joms šioje srityje skiria labai 
didelį dėmesį”. Dalyvavęs Pa
nevėžyje surengtame Lietuvos 
pramonės ir prekybos rūmų 
tarybos posėdyje, jis spaudai 
taipgi pareiškė, kad Lietuvos 
importas Karaliaučiuje suda
ro tik apie 5% importo; Vokie
tijos prekių yra 19%, Lenki
jos 25%. Jo nuomone, Lietuva 
gali “dėl tokios nevykusios 
ekonominės politikos labai 
daug prarasti ir politiniu po
žiūriu”.

Karaliaučiuje yra 17,000 lie
tuvių, tris kartus daugiau ne
gu lenkų. S. Šileris mano, kad 
“Lietuva neturėtų atsisakyti 
ir Rusijos krovinių tranzito, 
nes šią galimybę Rusijai pasi
rengusios suteikti kaimyninės 
valstybės”.

1995 m. valstybės biudžetas
Kaip rašo ELTA, gruodžio 

15 d. seimo nariai vardiniu 
balsavimu (56 už, 41 prieš, 10 
susilaikė) patvirtino 1995 m. 
valstybės biudžetą. Deficitas 
šiek tiek didesnis kaip 419 
mln. litų (1.9% planuojamo 
bendrojo vidinio produkto). 
Numatoma surinkti daugiau 
kaip 3,399 mln. litų pajamų, 
o išlaidų bus arti 3,819 mln. 
litų. Daugiau lėšų numatyta 
skirti švietimo, medicinos, 
viešosios tvarkos bei žemės 
ūkio reikalams. Didžiausias 
pajamas atneš pridėtinės ver
tės mokesčiai (1.2 bilijonų 
litų) ir fizinių asmenų paja
mų mokesčiai (782 mln. litų). 
Iš gamybinės ir komercinės 
veiklos planuojama surinkti 
tik 289 mln. litų.

Prasidėjo derybos su ES
RFE/RL skelbimu, gruodžio 

15 d. oficialiai prasidėjo Eu
ropos sąjungos derybos su Es
tija, Latvija ir Lietuva dėl va
dinamųjų Europos sutarčių ar
ba nepilnateisės narystės. Pre
kybos komisaras Sir Leon Brit
tan teigė, kad niekas negalė
jo manyti 1991 metais, jog šios 
trys valstybės turės galimybę 
tapti narėmis. Jis pabrėžė, 
kad su Baltijos kraštais bus 
elgiamasi taip pat, kaip su ki
tomis nepilnateisėmis narė
mis, kai baigsis derybos. Es
tijos užsienio reikalų minis
teris pranešė, kad Estijos sei
mas jau patvirtino laisvos pre
kybos sutartį su ES tą pačią 
dieną. RSJ
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Q RELIGINIAME GTYEMME

Pirmasis Lietuvos prezidentas Vatikane
Lietuvos prezidento ALGIRDO BRAZAUSKO kalba, pasakyta besilankant pas 

Sv. Tėvą Joną-Paulių II Vatikane 1994 m. gruodžio 2 d.

Lietuvos prez. A. Brazauskas, 
besiruošdamas vykti į Italiją 
ir Vatikaną (lapkričio 30 - gruo
džio 2 d.d.) lapkričio 15 d. su
rengė susitikimą, kuriame daly
vavo apaštalinis nuncijus arki
vyskupas Justo Mullor Garcia, 
Italijos ambasadorius Fr. Tem- 
pesta, arkivyskupas Audrys J. 
Bačkis, vysk. J. Preikšas, vysk. 
S. Tamkevičius, ministeris 
pirm. A. Šleževičius bei išvy
kos delegacijos nariai. Lietu
viškai kalbėjęs Šventojo Sosto 
nuncijus pabrėžė, kad Lietuvai 
svarbiausias tikslas yra garan
tuoti žmonių vertą ateitį, kad 
jie galėtų laisvai mąstyti, be 
baimės garbinti Dievą, kalbė
ti “savo gražia ir sena kalba”. 
Popiežius myli šią “kryžių tau
tą”. Lapkričio 16 d. prez. A. Bra
zauskas drauge su arkivyskupu 
Justo Mullor Garcia aplankė 
Kryžių kalną, lydimi Šiaulių 
dekano mons. K. Jakaičio, pa
gerbė Šv. Tėvo dovanotą kryžių.

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II po- 
sinodinį apaštališkąjį paragi
nimą “Christofideles Laici. Dėl 
pasauliečių pašaukimo ir misi
jos Bažnyčioje ir pasaulyje pra
ėjus dvidešimt metų po Vatika
no II susirikimo” išleido lietu
vių kalba katalikų leidykla “Ai
dai”, pelno nesiekianti įmonė 
rengianti specialios kvalifika
cijos leidinius. Minimas leidi
nys, popiežiaus žodžiais, “nė
ra kažkas šąlia Sinodo, jis yra . 
tiksli ir nuosekli jo išraiška”. 
Į lietuvių kalbą išvertė Vyt. Ali
šauskas. Leidykla leidžia žurna
lą “Naujasis židinys”, yra įsikū
rusi Vilniuje, Universiteto 4.

Kankinio arkivyskupo Mečis
lovo Reinio 110-tosioms gimi
mo metinėms paminėti Kaune 
įvyko keli renginiai: 1994 m. 
lapkričio 18 d. atidaryta paro
da, lapkričio 19 d. vysk. S. Tam- 
kevičiaus aukotos Mišios arkika
tedroje bazilikoje ir tą pačią die
ną kunigų seminarijoje moksli
nė konferencija. Pastarojoje 
arkivyskupas M. Reinys apžvelg
tas daugeliu požiūrių. Kalbėjo 
vysk. S. Tamkevičius, istorijos 
mokslų dr. A. Vasiliauskienė, 
dr. L. Truska, V. Aleknavičie
nė, hab. dr. prof. A. Gaižutis. 
Iš savo naujos knygos “Tikėji
mo paslaptis” sonetus skaitė 
poetė M. Katiliūtė-Lacrima, gie
dojo kunigų seminarijos auklė
tinių choras.

Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” konferencija įvyko 1994 m. 
lapkričio 25 d. Kaune. Joje da
lyvavo federacijos pirm. vysk. 
S. Tamkevičius, vicepirm. kun. 
R. Grigas, gen. sekretorė sės. 
A. Pajarskaitė, Kauno “Caritas” 
pirm. kun. J. Babonas, skyrių 
valdybų nariai, dekanai, kuni
gai ir kiti šios organizacijos at
stovai. Trejų metų darbą apžvel
gė reikalų vedėja sės. O. Virba- 
šiūtė. Arkivyskupijoje veikia 
8 šeimos centrai, Kaune 3 lab
daros valgyklos, kurios per die
ną pamaitina daugiau kaip 800 
asmenų. “Caritas” vaistine Kau
ne pasinaudojo apie 78.000 žmo
nių. Veikia trys drabužių dali
jimo įstaigos, Vytauto Didžiojo 
un-te šalpos fondas aukštųjų 
mokyklų studentams. Gen. sek
retorė sės. A. Pajarskaitė pažy
mėjo, kad organizacija įjungta 
į Kat. Bendrijos struktūrą, pa
brėžė dvasinio tobulinimosi 
būtinybę. Pirm. vysk. S. Tamke
vičius dėkojo už atliktą darbą, 
ragino narius siekti sutarimo su 
kitomis šalpos organizacijomis.

Tikybos mokytojai ir kunigai 
1994 m. lapkričio mėn. tarėsi 
Panevėžyje. Posėdį pradėjo 
Kristaus Karaliaus katedros 
klebonas mons. J. Antanavičius 
ir Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas mons. J. Juodelis. Iš
keltos aktualijos, darbo sunku
mai dėl kunigų trūkumo. Pasi
džiaugė kunigų G. Jasiulionio ir 
J. Kuodžio veikla su jaunimu. 
Sėkmės linkėjo Panevėžio vys
kupijos kateketikos centro ve

dėja sės. Agnietė. Po grupinių 
pasitarimų nustatyta, kad tiky
bos mokytojų ir kunigų posė
džiai turėtų būti kiekvieną mė
nesį ir pageidaujama, kad juo
se dalyvautų kunigai iš visų tri
jų mieste eančių parapijų. Vysk. 
J. Preikšas palinkėjo, kad ši 
graži iniciatyva duotų gerų vaisių.

Beglobių vaikų gyvenvietės, 
vadovaujant mons. Vytautui 
Kazlauskui, be perstojo steigia
mos Lietuvoje. Fondo “Vaiko tė
viškės namai” lėšomis jau pa
statytas vaikų kaimas netoli Ma
rijampolės. Čia įsikūrė 8 šeimos, 
turinčios po 10 vaikų. Iš viso ke
tinama pastatyti 15 namų. Kai
mo direktoriumi paskirtas mkt. 
Arūnas Urbaitis. Kaune sudary
tos jau 5 šeimos, auginančios 
iš viso 25 vaikus privačiuose 
butuose. Vilniuje taipgi stato
mas vaikų kaimas, kurio statybą 
tikimasi baigti vasario mėn. 
Čia galės įsikurti 15 šeimų.

“Caritas” žurnalo penkerių 
metų sukaktis iškilmingai pa
minėta 1994 m. lapkričio 9 d. 
Kaune, kur Jėzuitų šventovėje 
Mišias aukojo vysk. S. Tamke
vičius, kun. R. Grigas, kun. R. 
Repšys, MIC. Ir pamoksle, ir po 
pamaldų “Caritas” salėje vyku
siame žurnalo darbuotojų suėji
me pabrėžtas pozityvus leidi
nio kelias.

Socialinės rūpybos profesi
nių studijų centro skaityklą 
prie Kauno Vytautu Didžiojo 
universiteto 1994 m. lapkričio 
18 d. pašventino vysk. S. Tam
kevičius. Iškilmėse dalyvavo ir 
kalbas pasakė rektorius prof. 
B. Vaškelis bei centro vadovas 
prof. R. Constable iš Šv. Ignaco 
Lojolos (JAV) universiteto. Vys
kupas dėkojo ištiesusiems pa
galbos ranką, ypač JAV vysku
pų konferencijai. Skaityklą šiuo 
metu sudaro 600 tomų knygų, 
daugiausia anglų kalba. Pir
miausia šis centras skiriamas 
studentams, bet juo gali pasi
naudoti ir kiti. Tai VD un-to ir 
Lietuvos “Caritas” federacijos 
bendrų pastangų vaisius.

Akademinės moksleivių atei
tininkų dienos įvyko Vilniuje 
1994 m. lapkričio 19-20. Į šį tra
diciniu tapusį renginį ateitinin
kai renkasi iš visos Lietuvos. 
Šių metų tema “Brandi asmeny
bė”. Amžiui pritaikytus pašne
kesius skaitė A. Galinis, doc. 
D. Gailienė, P. Plumpa, doc. I. 
Meiksinaitė, stud. L. Rylišky- 
tė, stud. A. Diržytė. Aušros Var
tuose Mišių metu trys mokslei
viai davė ateitininkų įžodį, šeš
tadienis baigėsi linksmavaka- 
riu, o sekmadienį Šv. Kazimiero 
šventovėje meldėsi kartu su 
skautais. Po Mišių klausė G. 
Gustaitės paskaitos apie Vil
niaus šventovių uždarinėjimą 
ir dalyvavo išvykoje po Vilnių.

Mišios už nužudytus negimu
sius kūdikius buvo aukojamos 
Kauno arkikatedroje bazilikoje 
1994 m. lapkričio 26 d. Kun. Ro
bertas Skrinskas kvietė melstis 
“už visus saulės šviesos neišvy- 
dusius, paukščių giesmės neiš
girdusius vaikučius”. Taipgi ir 
už motinas, kurios “žengė šį 
žingsnį”. Po pamaldų procesija 
centrinėmis Kauno gatvėmis nu
ėjo prie Taikos kryžių kalnelio, 
kur buvo pastatytas tautodaili
ninko P. Malinausko sukurtas 
negimusiai gyvybei pagerbti 
kryžius. Susirinkusieji meldė
si, giedojo, skaitė eilėraščius.

Kun. Placidas Barius, OFM, 
1994 m. lapkričio 22-25 d.d. Ken- 
nebunkporte (JAV) vykusioje 
kapituloje perrinktas pranciš
konų ordino Sv. Kazimiero pro
vincijos provincijolu. Išrinkti 
ir keturi patarėjai, tarp kurių 
ir kun. Sigitas Jurčys, OFM, at
stovas iš Lietuvos, pasakęs, kad 
leidyklai “Aidai” pranciškonai 
patikėjo išleisti dvikalbius Šv. 
Pranciškaus raštus.

(Žinios iž leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

Šis tekstas pasiekė “TŽ” redakciją 
gerokai pavėluotai, bet dėl jo is
torinės reikšmės spausdiname jį iš
tisai. Savo turiniu jis tebėra ak
tualus ir dabar. RED.

JŪSŲ ŠVENTENYBE!
Sakoma - visi keliai veda į 

Romą. Tačiau kelias iš Lietu
vos į Šventąjį Sostą ilgam bu
vo užtvertas. Esu pirmasis Lie
tuvos Respublikos Preziden
tas, lankantis Apaštališkąjį 
Sostą. Tai didelė garbė ir at
sakomybė. Ją suprantu kaip 
dar vieną Jūsų malonės ir pa
ramos visiems Lietuvos žmo
nėms ženklą.

Nuoširdžiai dėkoju, Šventa
sis Tėve, už šiltą priėmimą 
bei sveikinimo žodžius.

Nors prabėgo daugiau kaip 
metai nuo Jūsų apsilankymo 
Lietuvoje, tačiau nepamiršta
mų susitikimų įspūdis neblės
ta. Jūsų vizitą primena ir aikš
tė prie Šv. Petro ir Povilo šven
tovės Vilniuje, pavadinta Jo
no-Pauliaus II-jo vardu, ir Jū
sų pastatytas Kryžių kalne kry
žius. O svarbiausia, kad Jū
sų kilnus, kupinas meilės ir 
sutarimo dvasios žodis, ištar
tas Vilniuje, Kaune, Kryžių 
kalne ir Šiluvoje, paliko tūks
tančių ir tūkstančių Lietuvos 
žmonių širdyse visiems lai
kams. Aš įsitikinęs, kad tas 
žodis padarė mus tvirtesniais, 
o kartu pakantesniais vieni 
kitiems.

Tai labai svarbu. Lietuva 
pergyvena ir sunkų, ir džiaugs
mingą kūrybos laikotarpį. Mes 
atkuriame demokratinę, socia
liniu teisingumu pagrįstą sa
vo valstybę. Mes atkuriame 
papročius ir tradicijas, uni
versalius krikščioniškus pra
dus turinčią kultūrą, taip pat 
ir ryšius su kitomis Europos 
bei pasaulio šalimis.

Lietuvos likimas per amžius 
buvo sunkus. Patyrėme daug 
nelaimių, tačiau niekada ne
praradome tikėjimo Dievu ir 
pasikliovimo savimi. Ne kar
tą mūsų tauta kėlėsi iš pele
nų po karų ir kitokių niokoji
mų. Tikiu, kad ir dabar mums 
pakaks dvasios tvirtumo ku
riant demokratinę, klestinčią 
ir dorą Lietuvą. Ne senų žaiz
dų aitrinimą, o vieningos Eu
ropos viziją mes klojame į sa
vo užsienio politikos pamatą.

Man malonu pabrėžti, kad 
nuo mūsų susitikimo Vilniu
je prabėgęs laikas buvo vai
singas, gerinant santykius su 
kaimynais. Sugebėjome veik
liau vienyti jėgas su bendro 
likimo broliais Latvijoje ir 
Estijoje. Su Lenkijos prezi
dentu pasirašėme tarpvalsty
binio bendradarbiavimo su
tartį, peržengdami praeities 
šešėlį ir kreipdami žvilgsnį 
į ateitį. Gera kaimynystė mus 
visad lydėjo santykiuose su

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sybių deficitus, 6% - krimina
linius nusikaltimus. Apklau
sos atlikėjai vis dar liguistai 
bando pabrėžti, kad geriau
sias gyvenimas pasaulyje yra 
Kanadoje. Esą tokios nuomo
nės buvo net 91% apklaustų 
kanadiečių. Tik Kvebeke jau
čiamas prasidedantis nusivy
limas tokia senai naudojama 
per drąsia išvada. Geriausio 
gyvenimo Kanadoje minčiai 
1985 m. ten pritarė 90% kana
diečių, o 1994 m. - tik 83%. Ka
nadiečiai visada mėgdavo gar- 
sintis geriausia valstybine 
sveikatos ir ligoninių drau
da. Šį kartą 44% apklaustųjų 
jau nusiskundžia tos draudos 
pablogėjimu.

Kanados 1995 m. laukia Kve
beko referendumas jo pasi
traukimo iš federacijos ir ne
priklausomybės pasiskelbimo 
klausimais. Visai Kanadai 
skirtame Toronto dienraštyje 
“The Globe and Mail” šiuos 
reikalus 1994 m. gruodžio 24 
d. gvildeno montrealietė žur
nalistė Lysiane Gagnon. Ji at
metė Kanados ministerio pirm. 
J. Chretieno ramstymąsi kons
titucija Kvebeko pasitrauki
mui iš dabartinės federacijos 
sustabdyti. Esą anglų kilmės 
kvebekiečiai spaudoje jau 
diskutuoja klausimą, kaip Kve
beko atsiskyrimą būtų galima 
atidėti Kanados konstitu
cija. Mat ji neturi paragrafo, 
atsiskyrimo teisę duodančio 
provincijoms. Esą pats minis
teris pirm. J. Chretienas tele
vizijos pokalbyje jau yra pa- 

Baltarusija, tad belieka ją 
įtvirtinti sutartimi. Su Rusi
ja per tą laiką pasistūmėta 
į priekį ne tiek, kiek, mano 
nuomone, buvo galima. Tačiau 
mes neprarandame vilties ir 
linkime tai didelei valstybei 
sėkmingai įveikti sudėtingą 
praeitį ir įtvirtinti demokra
tiją.

Lietuvos užsienio politika 
tvirtai vairuojama viena kryp
timi: į ten, kur Europos vals
tybės rodo susitelkimo, vai
singo bendradarbiavimo lais
vais pagrindais pavyzdį. Mes 
jau išlaikėme svarbų demok
ratijos, žmogaus ir mažumų 
teisių gerbimo egzaminą, tap
dami Europos tarybos nariais. 
Šioje vietoje dar kartą noriu 
tvirtai pabrėžti: Lietuva sten
giasi būti ir bus visų joje gy
venančių tautybių piliečių 
jaukūs namai.

Dabar visų mūsų bendras, 
nepaprastai svarbus tikslas - 
kad Lietuva taptų asocijuo
ta, o apie 2000 metus ir tikrą
ja Europos sąjungos nare. Tam 
reikės keistis mums patiems, 
giliai reformuoti ekonomiką. 
O svarbiausia - įtvirtinti de
mokratišką, pilietinę visuo
menę, kuri yra valstybės sta
bilumo ir gerovės pagrindas.

Mes gyvename sparčiai kin
tančiame pasaulyje, kuriame 
nustojo vyrauti jėga ir prievar
ta. Čia mes įžvelgiame ir didelį, 
kilnų Jūsų, Šventasis Tėve, in
dėlį. Visuotinai pasmerktas im
perializmas, kolonializmas, ra
sizmas, antisemitizmas, neapy
kanta kitaminčiams ir kitatau
čiams. Tarptautinė teisė, žmo
gaus ir tautų apsisprendimo tei
sių įsigalėjimas tapo ne tik vi
suotine norma, bet ir veiksmu. 
Nors kai kur tebėra peržengia
mos visos žmogiškumo ir doro
vės ribos, pasaulis pamažu, bet, 
tikėkimės, nesugrįžtamai, kei
čiasi į gera.

Kita vertus, žmonijai bus 
labai sunku įtvirtinti taiką, 
stabilumą ir gerovę, jei nebus 
deramai laikomasi pamatinio 
gyvenimo principo - doros. 
Ja turi būti pagrįsta ne tik at
skiro k.žmogat , veikla, bet ir 
santykiai tarp bendruomenių 
bei valstybių. Šią mintį visad 
pabrėžiate Jūs, Šventasis Tė
ve, ir tam būtina pritarti. Mo
ralė yra teisėtumo pamatas. 
Ji įpareigoja veikti. Nepakan
ka konstatuoti principus, ko
kie geri jie bebūtų. Juos bū
tina įgyvendinti.

Džiaugiuosi, kad Šventojo 
Sosto ir Lietuvos santykiai 
yra geri. Jie turi įtakos ir tam, 
kad Lietuvoje nusistovėjo har
moningas, abipusiu sutarimu 
pagrįstas valstybės ir Bažny
čios bendradarbiavimas. Baž
nyčia Lietuvoje turi visišką 
veikimo laisvę. Jai suteikia- 

brėžęs, kad Kanados konstitu
cija niekam nėra numačiusi 
jokio pasitraukimo iš savo fe
deracijos. Tad nenuostabu, 
kad angliškieji kvebekiečiai 
bando sumenkinti referen
dumo vertę.

Jie klausia, kokia nauda iš 
laimėto referendumo, kai jo 
nepripažįsta Kanados konsti
tucija? Žurnalistė L. Gagnon 
sutinka, kad Kanados konsti
tucija paskubomis buvo sulip
dyta iš gabaliukų. Ji primena 
skaitytojams, kad tobuliausią 
turbūt visame pasaulyje kons
tituciją turėjo dabar jau su
griuvusi Sovietų Sąjunga. Ten 
buvo užtikrintos visos žmogaus 
teisės, net ir respublikų pa
sitraukimas. Tačiau tų teisių 
nesilaikė sovietinės komparti
jos vadai. Pasitraukti bandan
čių respublikų būtų laukusi 
Sovietų Sąjungos kariuomenė. 
Demokratinėje sistemoje toks 
pasitraukimas yra laikomas ne 
teisiniu, o poįitiniu reikalu 
ir atliekamas bėndru susitari
mu, referendume gavus dau
gumos pritarimą. ;V.Kst. 

AfA 
VALERIJAI ČUPLINSKIENEI

mirus, 
liūdesy likushą dukrą paskautininkę GRAŽINĄ STRI-
PINIENĘ ir jo s šeimą nuoširdžiai užjaučia -

Toronto skautininkių draugovė
Nuliūdę - dukra Laima su vyru, 

sūnus Rymantas su žmona ir vaikaičiai

ma parama, deja, ribojama 
kuklių valstybės galimybių. 
Kad išvengtume pasitaikan
čių ne iš blogos valios nesklan
dumų, Lietuvos valstybė pasi
ruošusi Su Šventuoju Sostu pa
sirašyti atitinkamas sutartis.

Kurdami taikią ir saugią vi
suomenę savo namuose, jau
čiame būtinybę paramą bei 
pagarbą skirti šeimai ir kiek
vienam žmogui atskirai. Ypač 
svarbu, kad jaunimas neapsi- 
krėstų abejingumu, jo neužval- 
dytų dvasinis skurdas. Čia vėl
gi, tikimės, ranka rankon eis 
Bažyčia ir valstybė.

Būtina pabrėžti, kad dar 
prieš keletą metų Bažnyčia 
buvo svarbiausia institucija 
Lietuvoje, kuri nuosekliai gy
nė bendražmogiškąsias, krikš
čioniškąsias vertybes.

Kryžių kalnas, kurį aš ap
lankiau prieš porą savaičių, 
yra daugiau negu vilties ir 
tikėjimo simbolis. Jis lyg ir 
sukaupė savyje visas Lietu
vos žmonių per nelaisvės me
tus patirtas kančias. Ir da
bar Lietuvoje gyvena tūkstan
čiai žmonių, nukentėjusių nuo 
stalinizmo ir prievartos sis
temos. Daugelis jų katalikai, 
kentėję dėl ištikimybės tikė
jimui, žmogiškumui.

Antra vertus, pripažinimo 
nusipelno tie žmonės, kurie 
pseudosocialistinėje sistemo
je ir nebūdami opozicijoje 
mėgino daryti tą sistemą žmo
giškesne, kurie saugojo ir puo
selėjo mūsų kalbą ir kultūrą, 
švietimą ir ūkį. Jų tarpe buvo 
nemaža iškilių intelektualų, 
taip pat daugybė paprastų 
žmonių. Lietuvoje nedaug 
rankų pakyla, kad sviestų į 
juos akmenį.

Lietuva ištrūko iš prievar
tos ir melo sistemos gniauž
tų. Tačiau dabar jaučiame pa
vojų patekti į kitokią vergiją, 
siūlančią “saldžius” dvasinio 
abuojumo, lėkštumo, beato
dairiško žemų aistrų ir tiks
lų siekimo, šventvagiško ver
tybių neigimo pančius. Todėl 
mums taip svarbus Šventojo 
Sosto žodis, smerkiantis so
cialinę diskriminaciją, neža
botą rinkos materializmą, stab- 
meldišką daiktų kultūrą, mė
gavimąsi masine kultūra.

Šventasis Tėve!
Lietuvos žmonėms buvo lem

ta kone pusę amžiaus eiti bib- 
linio Jobo keliu. Ir per nelais
vės dešimtmečius stiprėjome, 
patyrėme labai daug, ko išori
nis pasaulis dažnai neįtarė 
ir negalėjo suprasti. Kančia, 
o vėliau ir dvasinė įtampa lė
mė mums Golgotos kelio pa
kartojimą po daugelio šimt
mečių, XX amžiuje. Tuo tarpu 
civilizacijos pažanga, Vaka
rų pasaulis judėjo priešinga 
kryptimi. Ir būdavo nevilties 
valandėlių, kada atrodydavo, 
kad mes daugiau niekada ne
besusitiksime.

Tačiau po džiaugsmą sutei
kusių istorijos lūžių šis susi
tikimas įvyko. Jo laikas - 1993 
metų rugsėjis. Jo vieta ir var
das - Apaštališkojo Sosto Val
dytojo ganytojiška kelionė į 
Lietuvą. Taip buvo atstatytas 
dar vienas Europos ir pasaulio 
tiltas. Atstatytas ir todėl, kad 
mūsų sielose jis niekuomet ne
buvo sugriautas, o tuo labiau - 
sugriuvęs.

Išlikdami Vakarų civilizaci
jos dalimi, mes kūnu, krauju ir 
dvasia aiškiai ir skaudžiai pa
jutome ribą, ties kuria ši civi
lizacija baigiasi. Tai didžiulė, 
neįkainuojama patirtis. Ji pa
dės mums pasitikti XXI am
žiaus išbandymus ir pergyven
ti nerimą, kuris kankina kiek
vieną žmogų, žvelgiantį į ateitį.

Tik penkeri metai belieka 
iki tūkstantmečių sandūros. 
Vis dažniau girdime: XXI am
žius bus humanizmo, dvasin
gumo amžius arba jo nebus iš 
viso. Galbūt. Ką mes galime - 
tai žengti kelis žingsnius mei
lės ir gėrio link, skleisti vil
tį, tikėjimą ir santaiką. Tai ir 
būtų didžiausia žmogaus, krikš
čionies ir piliečio pareiga.

XVIII š. pradžioje statyta Marijampolės Romos katalikų Šv. Mykolo 
šventovė Nuotr. Alf. Laučkos

MIRTIES PRANEŠIMAS
AfA

ALGIRDAS OLIS (Oleškevičius)
po sunkios ligos mirė 1994 m. gruodžio 19 d. Floridoje. 
Giliame skausme paliko žmoną Aldoną, sūnų Andrių, 
uošvę K. Arlauskienę, svainę Ireną Punkrienę ir visą Punk- 
rių šeimą, svainį A. Griną ir visą Grinų šeimą, kun. J. Gra- 
bį, tetą A. Mačiulaitienę, daug giminių Lietuvoje, mielų 
draugų JAV-bėse ir Kanadoje.

Pašarvotas atsisveikinimui Floridoje ir Toronte. Po 
koncelebracinių Mišių Prisikėlimo parapijos šventovėje 
palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Prislėgti skausme -
žmona Aldona ir sūnus Andrius

AfA 
MAMERTUI DUŪŪNUI

iškeliavus amžinybėn,
. • i 

sūnums - ARUNUI, RIČARDUI su šeimomis, 
ALDONAI BIŠKEVIČIENEI ir giminėms Lietu
voje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime -

Žentą, Vilius Gvaldos

SESELEI KAZIMIERIETEI

AfA
PERPETUAI JADVYGAI ALSEIKAITEI

amžinybėn iškeliavus Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai DELFINAI 

ZULONIENEI ir šeimai -

E. Jasiūnienė P. E. Žuliai

P. Stepanauskas N. P. Nielsens

A. Ledienė O. L. Rimkai

M. Povilaitienė S. V. Aušrotai

A. Aperavičienė

PADĖKA
AfA 

PIJUS GRIGAS
mirė 1994 m. lapkričio 20 d.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už 
maldas laidotuvių namuose, gedulines Mišias ir religines 
apeigas kapinėse.

Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįsta
miems, užprašiusiems Mišias bei atsiuntusiems gėles. 
Ačiū už aukas, užuojautas žodžiu ir raštu bei visiems, 
prisidėjusiems prie šių laidotuvių. Jūsų visų nuoširdumas 
palengvino mūsų skausmą.

Dėkojame labai.



Kančia niekad neužmirštama
I

Iš Vorkutos kalinio panevėžiečio R. Paplausko pasakojimų

/ y V. PRIŠČEPIONKA

Dažnai išeivijos spaudos 
puslapiuose skaitome kritiš
kus atsiliepimus apie Lietu- 

/ vos žurnalistus, beveik be tvar
kos vartojančius nereikalin
gus svetimžodžius, k. a. monst
ras, pirsas, dizainas, aukcio
nas, fiuzeliažas, reitingas, stre
sas ir t.t. Tokių ir net įmant
resnių žodžių galime priskai
čiuoti ne dešimtimis, o šimtais.

Tačiau reikia pripažinti, 
kad Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos leidžia
mame laikraštyje “Tremtinys” 
tokių svetimžodžių yra nedaug. 
Bet kas krenta į akis skaitant 
šį laikraštį, tai kitokios rūšies 
“svetimžodžiai”: Altajus, Ja
kutija, Komija, Irkutskas, No- 
rilskas, Magadanas, Kolyma, 
Igarka, Inta, Vorkuta ...
/Tai ne svetimžodžiai, o var

dai vietovių, kurios prieš 50 
metų lietuviams buvo nežino
mos. Šiandien šie vietovar
džiai ir daugelis kitų Lietu
voje yra kartojami taip daž
nai, jog galima manyti, kad 
šios tolimos vietovės yra čia 
pat, Lietuvoje. Iš tikrųjų tai 
yra vardai šiaurinės Rusijos 
ar tolimojo Sibiro gyvenvie
čių, primenančių tremtį arba 
kalėjimą, o taip pat ir alkį, 
šaltį, vergišką darbą, laisvės 
netekimą, Tėvynės ilgesį, li-
gų kančias, artimųjų bei drau
gų ankstyvą mirtį... Tai dau
gelio aprašytas, bet neįmano
mas nutapyti tautos kančių pa
veikslas, gal tiksliau - tautos 
kančių mozaika.

Tęsiant kovą už nuosavybės grąžinimą

Slibinai derina stygas
ANTANINA GARMUTĖ, Kaunas

Buvo šeštadienis. Ruošiausi 
į V-jį Lietuvos partizanų suva
žiavimą. Jau buvau beišeinanti, 
lęai į kambarį įėjo aukšta mote
ris. Nors ji šypsojosi ir buvo 
mandagi, pajutau pažeistą savo 
bioenergetinę pusiausvyrą. Pri
sistatė: Snieguolė Baltrušaity-
tė, Butų ūkio valdybos viršinin- 

/ko pavaduotoja. Ją atsiuntė 
Kauno miesto meras A. Rač
kauskas. Aš turinti tuoj pat vyk
ti pas juos į posėdį. Namo rei
kalais.

Pajutau asociacijas su ta bai
siąja 1948 m. gegužės 22 d., kai 
enkavedistai nutvėrė mane, pa
auglę, ir, užlaužę rankas, vie
ną, be tėvų, iš to paties mūsų 
namo išvežė į Sibirą... Tuomet 
“derybų” nebuvo. Bet dabar ne
buvo enkavedistų! Tik dabarti
niai biurokratai vėl spraus ma-
ne, kaip žvėrelį, į kampą ir “de
rėsis”, kad atsisakyčiau savo 
turto.. . Pasimatymą su miesto 
valdžia atidėjome pirmadieniui. 
... Pirmadienis. Posėdis. Magne
tofono įjungti neleidžia. Jie sė
di keturiese: dvi damos ir du 
vyriškiai. Mero nėra. Viršinin
kas V. Čekanauskas klausia 
lyg nežinodamas:

— Kokie jūsų pageidavimai?
— Atstatykit nuosavybės tei

ses į mano namą! Ir atlaisvin- 
kit du butus, kurių nuominin
kai gyvena kitur, o čia naudoja 
kaip vasarnamį. Juose apsigy
vens mano įdukra, kuri vargs
ta Rusijoje. Jos maži vaikai ten 
serga alergija. Toliau ten gy
venti negali. Buvo tarybos pir
mininko V. Grinio raštas atlais
vinti tuos du butus...

— Aš apie jį nieko nežinau! Tą 
raštą ...

Viena moteris sako:
— mes grąžinam tik tada, kai 

name gyvena savininkas. Ten - 
negyvena. Toks įstatymas.

Baltrušaitytė aiškina:
— Tame name viskas tvarkoj. 

Visi gyventojai gyvena teisėtai. 
Turi orderius.

Vyriškis, sėdintis už mano nu
garos, dudena:

— Viską parodo popieriai. Po
licija nustatė, kad pažeidimų 
nėra. Pažeisti nuomininkų tei
sių negalima!

Sakau, jog yra orderių, išduo
tų ir po to, kai buvo nurodyta 
jokių operacijų nedaryti, kai 
namas įtrauktas į grąžintinų 
sąrašą. Pareigūnai pasimeta.

— Reikėtų duoti į teismą ... - 
kažkas nedrąsiai pasiūlo.

— Duokite. Juk jūs disponuo
jate tuo namu.

— Žiūrėsim. Išsiaiškinsim, - 
labai nenoriai kalba valdinin
kai.

Ne, slibinai grobio iš nasrų 
nepaleis. Spaudos jie nebijo.

Vorkuta
Jeigu mozaiką mes įsivaiz

duojame kaip paveikslą iš įvai
riaspalvių akmenėlių, tai ši 
tautos kančių mozaika yra ki
tokia: jos spalva yra pilka ir 
tamsi. Vienas iš tos mozaikos 
tamsiausių akmenėlių yra daž
nai tremtinių kartojamas žo
dis “Vorkuta”.

Vorkutos miestas ir aplink 
jį išsiplėtęs akmens anglies 
ir kitų mineralų kasyklų tink
las yra prisišliejęs prie pačios 
šiaurinės Uralo kalnyno da
lies. Pats miestas, kurio sta
tybai buvo paaukota tūkstan
čiai tremtinių gyvybių, yra 
110 km į šiaurę nuo poliara- 
čio, tundroje; Arktikos vande
nynas yra tik už 200 km, o Vil
nius - daugiau nei už 2700 km.

Caro laikais čia buvo atras
ti dideli geros kokybės akmens 
anglies klodai, bet jų kasimas 
nebuvo pradėtas dėl aršaus 
klimato ir nepakenčiamų gy
venimo sąlygų. Anglys pradė
tos kasti tik Stalino laikais 
(1932 m.), panaudojant tremti- 
nius-kalinius. Netrukus šioje 
srityje atsirado šimtai priver
čiamųjų darbų stovyklų, ku
riose dirbo šimtai tūkstančių 
įvairių tautybių darbo vergų 
(išaugo ir Vorkutos miestas, 
dabar turintis 120,000 gyven
tojų).

Daug lietuvių tremtinių į 
šią Sovietų Sąjungoje di
džiausią priverčiamųjų dar
bų stovyklų grupę buvo atga
benta 1941 m. pirmos masinės 
deportacijos dienomis ir po-

Viešoji pasaulio nuomonė 
jiems-nulis.
Grįžtu namo. Vėl skamba tele
fonas. Džiugus balsas, kvie- 
čia pas patį merą. “Jau dabar 
tai viskas aišku! Mes turime 
argumentus, kad esame 
teisūs.”
... Penktadienis. Mero kabi
netas. Meras baisiai manda
gus. Bet jis visai nekalba apie 
namo grąžinimą. Tik aiškina 
padėtį mieste ir Lietuvoje.

— Viskuo kalti įstatymai, 
nenustatyti santykiai tarp nuo
mininko ir savininko.

O savininko ir valstybės? 
Nesvarbu?

Jis ilgai išvedžioja. Grau
dena. Įtikinėja. Esmė: viskas 
turi likti kaip yra! Susimylėk, 
nukentėjęs žmogau. Apsira
mink.

Pozicija - sovietiškai biu-
rokratiška. Meras nenuneigia 
mano teisių į namą ir lyg tai 
pritaria man. Betgi jis esąs 
toks bejėgis! Merui pritaria 
jo komanda.

Nesibarame. Nesipešame. 
Gerbiame vieni kitus. Tik .. . 
vynioja ... liūliuoja mane! 
Kad tik viskas pasiliktų ramy
bės būklėje.

Nejučia - ir nebe pirmą kar
tą - smegenis gręžia mintis: 
už kieno ir kokias “gražias 
akis” šitaip aktyviai kovojama?

Tąsyk priėjome prie forma
laus susitarimo: valdyba krei
piasi į teismą dėl piliečio Ščed- 
rino, (okupantų palikuonio - 
žiūr. “TŽ” 1994.VIII.16), turin
čio kitą butą, iškeldinimo iš 
mano namo Birutės g. 32-4. To
je byloje aš, kaip suinteresuo
tas asmuo, pareikšiu ir savo 
pretenzijas, būsiu antruoju 
ieškovu. Teismas būsiąs grei- 
tai... Gal prieš Naujus me- kais. Tiek kalinius, tiek ir ka- narna išsirikiavus, brigadomis, 
tus. Lauksime teisinės valsty- torgininkus lagerio prižiūrė- Jei kalinys sutikdavo prižiū- 
bės sprendimo! tojai ir “laisvi” viršininkai rėtoją arba “laisvą” viršinin-

Klaipėdos krikščionių demokratų skyrius Dresdeno (Vokietijoje) katalikų dienose 1994.VII.1. Viduryje - kun.
ANTANAS ŠEŠKEVIČIUS, prof. dr. RUDOLF GRUELICH - Lietuvos bičiulis, kun. ROBERTAS GRIGAS

kario laikotarpyje (1945-52 m.).
Vienas iš daugelio lietuvių 

tremtinių Vorkutos srityje 
buvo R. Paplauskas, dabar 
gyvenantis Panevėžyje. Pa
gal “pagarsėjusį” baudžiamo
jo kodekso 58 straipsnį 1945 m. 
jis buvo nubaustas 10 metų 
kalėjimu ir 5 metų tremtimi 
be pilietinių teisių (SSSR BK 
58 str.: kontrrevoliuciniai nu
sikaltimai, už kuriuos nuteis
tieji turėjo būti išvežti į ypa
tingai griežto režimo lagerius- 
V.P.). Panevėžietei Aušrai 
Račkauskienei užrašius R. Pa
plausko atsiminimus iš trem
ties laikų, skaitytojams per
teikiu jų santrauką.

40-tos šachtos lageris
Kiekviena Vorkutos šachta 

turėjo savo atskirą lagerį (šach
ta - požeminė kasykla; lietu
viai tremtiniai naudoja iš vo
kiečių kalbos paimtą rusišką 
žodį “šachta”, kuris vokiečių 
kalboje reiškia ne kasyklą, 
bet kasyklos šulinį - V.P.).

40-tos šachtos lageris, ku
riame R. Paplauskas kalėjo 
nuo 1949 m. kovo mėn. iki 1952 
m. rugpjūčio mėn., buvo už ge
ro kilometro į šiaurę nuo pa
čios šachtos. 1949 m. pradžioj 
čia buvo įrengtas specialaus 
režimo lageris, vadinamas 
“rečlagu”. Vieni gyvenamieji 
barakai buvo mediniai, kiti - 
šlako betono sienų. Kiekvie
name iš jų gyveno po 150-200 
kalinių, o visame lageryje jų 
galėjo būti 3500-4000. Bara
kuose palei išilgines sienas 
buvo sustatyti dviejų aukštų 
mediniai narai, su tarpais prie 
langų. Pastatai buvo apšildo
mi viryklomis, kūrenamomis 
akmens anglim. Kiekvienas 
barakas taip pat turėjo stati
nę geriamo vandens, statinę- 
išvietę (“parašą”) ir specialią 
patalpą drabužiams bei avaly
nei džiovinti. Ant visų langų 
buvo metalinės grotos, o durys 
iš lauko pusės visuomet užra
kintos.

Arktikos žiemos
Žiema Vorkutoje prasidėda

vo rugsėjo mėnesio pradžio
je ir tęsdavosi iki birželio vi
durio. Šalčio paprastai būda
vo nuo 20 iki 40 laipsnių Cel
sijaus, bet kartais temperatū
ra nukrisdavo net iki 60 laips
nių. Kadangi žiemos metu ato
drėkio nebūdavo, per žiemą 
sniego sluoksnis susikaupda
vo iki 5 metrų. Barako langai 
nuo lapkričio mėnesio iki ge
gužės būdavo užpustyti snie
gu, ir tuo laikotarpiu vidus 
buvo apšviečiamas tik elektra.

Lagerio gyventojai

1949 m. lageryje buvo per 
1000 vokiečių karo belaisvių, 
kurie neturėjo šiltų drabužių 
bei šiltos avalynės ir buvo ap
sirengę tik nudėvėtomis kariš
komis uniformomis. Vėliau vo
kiečiai buvo palaipsniui iš la
gerio išvežami, o jų vieton at
vežami kaliniai, kurių daugu
ma buvo nuteisti už partizani
nę bei pogrindžio veiklą. Ant 
šimtasiūlės kairės rankovės 
ir ant kelnių virš kelio jie tu
rėjo prisiūtus kalinio nume
rius. Katorgininkai, kurių la
geryje buvo per 200, už bend
radarbiavimą su vokiečiais 
buvo nuteisti 15-20 metų; jų 
numeriai buvo ant kepurės, 
nugaros ir kelnių virš kelio. 
Privilegijuotos vietos lagery
je buvo užimtos katorgininkų. 
Jie taip pat dirbo ir lagerio 
administratorių pagalbinin-

ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II

(bausmę atlikę kaliniai, ku
riems nebuvo leidžiama grįžti 
į namus - V.P.) vadino “fašis
tais”. Kaliniai ir katorgininkai 
buvo nuteisti pagal 58 straips
nį ir oficialiai buvo vadinami 
“politiniais”.

Darbas šachtoje
Visi kaliniai turėjo dirbti. 

Darbo diena šachtoje iš pra
džių buvo 10 valandų, o vėliau 
- 8 valandos. Nuėjimas į dar
bą ir grįžimas su visais patik
rinimais ir kratomis trukdavo 
3-4 valandas. Kadangi šachtoje 
darbas vyko ištisą parą, buvo 
dirbama pamainomis. Pra
džioje kaliniai dirbo be jokių 
laisvų dienų; vėliau viena lais
va diena buvo duodama kas 10 
dienų, o dar vėliau - 4 dienos 
per mėnesį.

Darbas jitoje buvo ne tik 
varginantis, bet ir pavojingas. 
Beveik visi darbai buvo atlie
kami rankomis, o požeminis 
amžino įšalo vanduo nuo lu
bų nuolat varvėdavo ant dir
bančiųjų galvų ir pečių. Ka
dangi akmens anglies sluoks
niuose buvo susikaupę dideli 
metano dujų kiekiai, šachto
je buvo draudžiama naudoti 
atvirą ugnį; nuo mažiausios 
kibirkštėlės galėjo įvykti spro
gimas (čia 1947 ar 1948 m. to- 
Hio sprogimo metu žuvo 24 ka
liniai).

Kaliniai buvo maitinami du 
kartus per parą: prieš ir po 
darbo. Maisto kaloringumas 
buvo minimalus, o pagrindinis 
maistas buvo žemos kokybės 
juoda duona (800-1000 gramų, 
atsižvelgiant į darbo normos 
išpildymą). Todėl nuo sunkaus 
darbo ir blogo maitinimo kali
niai po 3-4 mėnesių nusilpda- 
vo ir buvo guldomi į ligoninę 
“atsigauti”. Kadangi išdirbio 
normos buvo labai didelės, ka
linio išsilaikymas priklausy
davo nuo jo fizinio patvarumo 
ir sugebėjimo prisitaikyti prie 
esamų sąlygų.

Lagerio režimas
Specialaus režimo lagerio 

tikslas buvo padaryti iš žmo
gaus negalvojantį robotą. Į 
valgyklą, darbą, pirtį buvo ei- 

ką, tai 5 metrus prieš jį turė
jo sustoti, nusiimti kepurę ir 
jį pasveikinti.

Kalinius labai vargindavo 
kas 3-4 dieną daromos kratos. 
Jos vykdavo tada, kai kaliniai 
jau būdavo sumigę, ir trukda
vo 2-3 valandas. Iš miego pri
keltiems kaliniams kratos me
tu reikėjo sėdėti ant nuogų 
grindų ir stebėti, kaip karei
viai, neskubėdami, su batais 
laipioja po jų varganą pata
lynę ir viską nuodugniai tikrina.

Taip pat visus kalinius tik
rindavo išvedant į darbą ir 
grįžtant. Tikrinimo metu, net 
ir žiemą, kai kuriuos išreng
davo iki baltinių. Grįžtant iš 
darbo išvargusius, lėtai einan
čius kalinius prižiūrėtojai už
leisdavo vilkiniais šunimis, o 
atsilikusius, kai kada net su- 
guldę į sniegą arba į kokią ba
lą, mušdavo metaliniais stry
pais. 1951 m., pastačius iš spyg
liuotų vielų kilometro ilgio ko
ridorių tarp lagerio ir šachtos, 
kelias į darbą ir atgal kiek pa
lengvėjo.

Ryšiai su pasauliu už lage
rio ribų buvo labai suvaržyti. 
Barakuose nebuvo nei radijo, 
nei laikraščių; pvz. kaliniai 
nežinojo, kad Korėjoje vyko 
karas. Į namus buvo leidžia
ma rašyti tik du laiškus per 
metus. Vieno puslapio laiškas 
turėjo būti parašytas rusų kal
ba ir buvo cenzūruojamas; 
gauti buvo leidžiama taip pat 
du laiškus ir du siuntinius per 
metus. Ypač laukiami būdavo 
maisto siuntiniai.

Kadangi legeryje nebuvo jo
kios parduotuvės, kaliniams 
pinigai buvo nereikalingi. Už 
darbą šachtoje pinigų nemo
kėjo, bet kai kurie kaliniai 
jų gaudavo iš giminių. Tačiau, 
jeigu kratos metu juos rasda
vo, atimdavo.

Už bet kokį “nusikaltimą” 
lagerio tvarkai bausdavo nuo 
5 iki 15 dienų karcerio. Tem
peratūra karceryje — nulis 
laipsnio Celsijaus. Parai duo
davo 350 gramų duonos ir pu
sę litro vandens, o kas trečią 
dieną - pusę litro labai pras
tos sriubos.

(R. Paplauskas įvairiuose
Gulago lageriuose kalėjo nuo 
1945.XI.8 iki 1955.VIII.31).

Sugrįžimo viltis
Atšiaurus klimatas, sunkus 

ir varginantis darbas, įvairūs 
nepritekliai, kalinių nužmogi
nimas bei atskyrimas nuo arti
mųjų ir nuo pasaulio, ne 
vieną kalinį privesdavo prie 
nevilties ribos. Turbūt niekur 
kitur tautos kančių mozaika 
taip vaizdžiai neatsispindi, 
kaip tremtinių poezijos anto
logijoje “Tremtinio Lietuva”, 
išleistoje 1990 m. Vilniuje. 
Joje Uralo-Vorkutos srityje 
kalėjęs Juozas Mečinskas rašo 
apie laisvės viltį praradusius 
kalinius: “... kalinių nervai 
neišlaikydavo - pakišdavo gal
vą po vagono ratais, kirtikliu 
nusikirsdavo pirštus, įsileis
davo po oda seilių mikrobų. . . 
persipjaudavo venas . . . prisi
rydavo stiklų .. . (psl. 554).

(Nukelta į 5-tą psl.)

Popiežiaus žodis lietuvių tautai
Jono-Pauliaus II kalba Vatikane 1994 m. gruodžio 2 d. 

priimant Lietuvos prezidentą

Ši popiežiaus kalba pasiekė “TŽ” 
redakciją pavėluotai, be to, pris
idėjo Kalėdų ir Naujų metų šventės. 
Ją ' spausdiname ištisai dėl jos 
turinio reikšmingumo ir ak
tualumo. RED.

PONE PREZIDENTE,
1. Nuoširdžiai sveikinu Jus, 

Jūsų dukterį ir visus Jūsų pa
lydos narius. Džiaugiuosi galė
damas Jus vėl sutikti oficia
laus vizito Šventajam Sostui 
proga. Grįžta atmintin neuž
mirštamos dienos, praleistos 
Lietuvoje istorinės kelionės 
metu į tris Baltijos respubli
kas praeitų (1993) metų rugsė
jį. Sužinojau, kad panorėjo
te įamžinti šį mano vizitą ne
toli apaštalinės nunciatūros 
esančios aikštės pavadinimu.

Esu dėkingas už šį malonų 
mostą, o taip pat už visos lie
tuvių tautos ir jos vadovų sve
tingumą, parodytą per visas 
keturias mano buvimo sostinė
je Vilniuje ir kitose svarbio
se krašto vietose dienas. Tarp 
svarbių šios apaštalinės kelio
nės akimirkų noriu priminti 
apsilankymą Kryžių kalne, 
prie Šiaulių, rugsėjo 7. Dar 
su didesniu susijaudinimu 
prisimenu tą momentą, žino
damas, kad Jūs, Pone Prezi
dente, neseniai panorote pa
gerbti tą autentišką daugelio 
Lietuvos žmonių kančių pa
minklą. Tie žmonių pastatyti 
kryžiai yra liudytojai totalis- 
tinio režimo metu patirto siau
bingo išbandymo; taip pat jie 
yra dvasios didybės ženklas 
žmonių, sugebėjusių savo kul
tūrinėse ir dvasinėse tradici
jose rasti drąsos tikėtis geres
nės ateities.

Nuo šios sunkios praeities 
suvokimo ir reikia pradėti pla
nuoti ateitį visos Lietuvos, 
turinčios šiuo metu spręsti 
svarbius uždavinius ir proble
mas. Lietuva galės augti lais
vės, dialogo ir pažangos dva
sia, jei sugebės atsiliepti į sa
vo natūralų pašaukimą jungti 
Europos šalis, siekiančias vis 
gilesnės santarvės, gerbian
čios atskirų tautų savitumą.

2. Kiįpioji lietuvių tauta 
šiandien gyvena laisvės ir vil
ties metą. Dėkodamas Dievo 
Apvaizdai, reiškiu ypatingą 
pasitenkinimą, kad atgavus 
konstitucines laisves, buvo 
tinkamai pripažinta religijos 
laisvė: tai ne tik didelio su
brendimo ženklas, bet ir sau
gus tikros visuomeninės pa
žangos laidas. Naujomis de
mokratijos sąlygomis Bažny
čia iš tikrųjų gali plėsti apaš
talinę ir katechetinę veiklą 
tiek savo sielovadinėse struk
tūrose, tiek ir valstybinėse 
mokyklose, kur mokinių dau
guma lanko tikybos pamokas. 
Bažnyčiai tai leidžia išskir
tiniu būdu tarnauti visuome
nei: padėti jaunimui suras
ti per ilgus amžius Lietuvo
je išugdytą tikėjimo ir civili
zacijos paveldą bei formuoti 
tikras tautos dvasios vertybes.

Šitaip Bažnyčia suvokia, jog 
savo buvimu ir veikimu gali 
prisidėti prie tikros krašto 
gerovės, nes tik grįždama prie 
savo kultūros šaknų ir laiky
damasi tradicinių vertybių 
tauta galės įtvirtinti savo ta
patybę ir savitu įnašu įsiterp
ti į dialogą su kitomis šalimis. 
Bažnyčia taip pat nori Evange
lijos tiesų skelbimą padaryti 
vertingesnį, liudydama artimo 
meilę. Tam liudijimui padeda 
ir konkretūs žmogiškumo ug
dymo darbai, besinaudojant 
veiksmingu kitų Europos tau
tų tikybinių bendruomenių 
solidarumu.

3. Totalistinio komunizmo 
žlugimo atneštas pavasaris 
daugelio žmonių širdyse paža
dino lūkesčius ir viltis. Šiuo 
metu didžiausią pavojų pavie

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

ŠVENTĖMS SIUNTINYS nr. 3
Kumpis rūkytas ......................... 2 kg
Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg
Sviestas................................. 500 gr
Miltai .........................................  4 kg
Cukrus .................................... 4 kg
Ryžiai...................................... 1 kg
Kakava .................................. 400 gr
Arbata ...................................  200 gr
Kava pupelių.......................... 500 gr
Kava tirpstanti........................ 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.

niams žmonėms ir visai visuo
menei kelia pasinešimas į ne
tikrų idealų ir apgaulingų ma
terialinės gerovės perspekty
vų siekimą, paliekant nuošaly 
daugiau pastangų reikalau
jantį rūpestį dvasinėmis ver
tybėmis. Tokiu atveju būtų ne
pasinaudota Apvaizdos ir isto
rijos duota proga ir būtų rim
tai pažeistas pasiryžimas kur
ti ateitį ant tvirtų žmogaus ger
bimo ir nuoširdaus laisvos bei 
solidarios pažangos siekimo 
pamatų. Reikia šalyje užtik
rinti tvirtą socialinį teisingu
mą, kuris gintų silpniausius 
visuomenės sluoksnius, rem
damasis nuoširdžiu visų lie
tuvių dialogu. Katalikų Bažny
čia yra pasirengusi darbuotis 
šioje srityje. Kaip priminiau 
Vilniuje pasakytoje savo kal
boje, atsisveikindamas su Lie
tuva, “vis geriau pažįstamas 
socialinis Bažnyčios moky
mas, ypač liečiantis žmogaus 
teises, solidarumo kūrimą ir 
ugdymą, - bus vertingas atsi
naujinimo įrankis ir įneš tin
kamą indėlį kuriant išties lais
vą ir patvarią visuomenę” (plg. 
“L’Oss.Rom”., 1993 rugsėjo 9,5p.).

4. Grįžtant prie valstybės 
ir Bažnyčios santykių, atrodo, 
atėjo laikas juos sureguliuo
ti, jei reikia, taip pat ir oficia
liais susitarimais. Šitaip bus 
palengvintas uždavinys tinka
mai išspręsti šioje srityje vis 
dar liekančius klausimus. 
Tarp problemų, iškilusių Ka
talikų Bažnyčiai ir kitoms lie- 
tuvoje esančioms tradicinėms 
konfesijoms atkuriant norma
lų religinį gyvenimą, yra kulto 
pastatų atgavimas.

Didžių religinių tradicijų 
šalis laisva Lietuva įvairio
se religinių konfesijų struk
tūrose visada matė įrankius, 
tarnaujančius dvasinei ir ma
terialinei krašto pažangai. 
Dėl to, nors ir atsižvelgiant 
į įvairias ir kartais sudėtin
gas žmogiškas problemas, su
sijusias su ankstesnės padė
ties atstatymu, reikia tikėtis, 
kad anksčiau tikybinių insti
tucijų turėtoms sielovadinio 
darbo priemonėms bus grąžin
ta pirmykštė religinė paskir
tis. Tuo būdu, kalbant apie 
Katalikų Bažnyčią, palengvė
tų tiek vyskupų konferencijos, 
tiek ir pavienių vyskupų švie
tėjiška, labdarinė ir sociali
nė veikla. Nereikia nė pabrėž
ti, kiek naudos iš to būtų vi
sam kraštui.

5. Bažnyčia gerai supranta, 
kad tiesioginė politinė veik
la nėra jos misijos dalis. Ta
čiau ji taip pat suvokia, jog 
negali atsisakyti krašto gyve
nime dalyvavimo, pasireiš
kiančio įnašu į krašto atkūri
mą, ypač atitinkamais pasisa
kymais ir institucine parama.

Pone Prezidente, džiaugda
masis Jūsų šalyje Bažnyčios ir 
valstybės santykiuose vyrau
jančia tarpusavio pasitikėji
mo ir nuoširdaus bendradar
biavimo atmosfera, trokštu 
nuoširdžiai palinkėti Lietu
vai taikingos ateities ir gero
vės. Siekiant visa apimančios- 
medžiaginės ir dvasinės - vi
suomeninės pažangos, linkiu 
įtvirtinti demokratiją, gerb
ti žmogaus, taip pat ir tauti
nių mažumų teises.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
damas Jums ir visiems garbie
siems Jūsų palydos nariams 
už šiandienį susitikimą, mel
džiu mylimai lietuvių tautai 
Viešpaties ir Dangiškosios 
Dievo Motinos, Gailestingumo 
Motinos, užtarimo, ypatingai 
garbinamos Vilniaus Aušros 
Vartų šventovėje, kur turėjau 
laimės pasimelsti savo kelio
nės metu 1993 m. rugsėjo 4 d. 
Dievas, užtariant Švenčiau
siajai Mergelei, telaimina lie
tuvių tautos žygį į autentišką 
pažangą ir tikrą taiką.

Šokoladas.............................. 300 gr
Šokoladiniai saldainiai .............  1 kg
Apelsinai ................................... 2 kg
Citrina šviežia ........................ 500 gr
Medus.................................... 500 gr
Aliejus ...................................... 3 lt.
Vištienos sultinys .................... 1 ind.
Marinuota silkė ...................... 360 gr
Prieskoniai ............................. 200 gr
Riešutai skardinėje sūdyti ..... 200 gr
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® LAISVOJE TEVfflEJE
LIETUVOS SANTARVĖS IDĖJA
Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje Klaipėdoje įvyko dvi 
dienas trukusi konferencija 
“Santarvės idėja Lietuvos is
torijoje”, surengta naujojo Lie
tuvos santarvės fondo bei Klai
pėdoje veikiančio Lietuvos ir 
Prūsijos centro. “Lietuvos ryto” 
atstovė Aušra Pilaitienė 1994 
m. lapkričio 28 d. laidoje rašo: 
“Santarvės fondą šiais metais 
įkūrė panevėžietis verslinin
kas J. Kazėnas. Jis įsteigė 10.000 
litų premiją, kuri metų pabai
goje bus įteikta labiausiai prie 
tautos santarvės prisidėjusiam 
žmogui ar kolektyvui. Konferen
cijoje buvo perskaityti prane
šimai apie santarvės elementus 
lietuvių politinės tautos for
mavimosi procese XIV a. pabai
goje — XVI a. pradžioje, Lietu
vos ir Lenkijos atkūrimo idėją 
XIX a. pabaigoje — XX a. pra
džioje, Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės idėją tuo pačiu 
laikotarpiu. Visas pusdienis 
buvo paskirtas diskusijoms apie 
Didžiosios ir Mažosios Lietu
vos vienybės idėją. Taip pat kal
bėta apie Baltijos šalių santar
vės viziją, santarvės lozungą 
Lietuvos dešiniųjų ir kairiųjų 
politikoje po 1990 metų”.

KERŠTAS ŽYDŲ KAPINĖSE?
Lietuvos ministerio pirm. 

Adolfo Šleževičiaus apsilanky
mas Izraelyje, jo pažadas grąžin
ti žydams prieškaryje turėtą tur
tą, įsipareigojimas teisti žydų 
tautžudystėn įsivėlusius lietu
vius, atrodo, atgaivino jau už
gijusias žaizdas. Jos staiga vėl 
atgijo keršto veiksmais žydų ka
pinėse. Rugsėjo 28 d. Kauno žy
dų kapinėse Žaliakalnyje buvo 
išvartyta vienuolika antkapi
nių paminklų ir kapų, iš kai ku
rių išėmus ir išmetus atkastas 
kaukoles. Aukštadvario seno
siose žydų kapinėse visus nu
stebino šviežiai išraustas ka
pas, aplink duobę išmėtyti žmo
gaus kaulai. Kultūros paveldo 
inspekcijos darbuotojai rado 
ir dar du kitus atkastus kapus. 
Atrodo, vandalai ieškojo auksi
nių dantų. Trakų rajono pa
minklotvarkininkas Sigitas Se
nulis primena, kad senosiose 
Aukštadvario žydų kapinėse 
anksčiau buvo dešimt brangaus 

- marmuro paminklų, o dabar jau 
nėra nė vieno.
PABRANGO PUSANTRO KARTO?

Įtampos atnešė vyriausybės 
nuo 1994 m. lapkričio 17 d. įves
tas akcizinio mokesčio padidi
nimas alui iki 15%, bet jokiu bū
du ne mažiau kaip 40 centų už 
litrą alaus. Tokia vyriausybės 
taktika alaus darykloms neleis 
sumažinti net ir pigiausio alaus 
kainos. Ingrida Vėgelytė “Lietu
vos aido” skaitytojams pranešė: 
“Nuo vakar alus pabrango pus
antro karto”. Iš tikrųjų akcizi- 
nis mokestis padidinamas nuo 
10% iki 15%, bet kainas gerokai 
pakels akcizinio mokesčio pri
valomas 40 centų minimumas 
litrui alaus. Daryklų direkto
riai paskelbė viešą kreipimą
si į Lietuvos vyriausybę, rei
kalaujantį atsisakyti to priva
lomo 40 centų minimumo litrui 
alaus, paliekant tik akcizo pa
didinimą nuo 10% iki 15%. Da
ryklų vadovai nuogąstauja, kad

dėl aukštos lietuviško alaus 
kainos sumažės jo paklausa. 
Alaus pramonė turi beveik 5.000 
darbininkų. Didoka jų dalis bus 
atleista iš darbo. Iš ūkininkų 
buvo superkama alui 30.000 to
nų miežių. Tad nukentės ir ūki
ninkai, o vyriausybei sumažės 
alaus akcizo įplaukos. Prime
nama, kad jau kartą patys alu
dariai alaus kainas bandė padi
dinti 5-10%, bet pelno padidi
nimo turėjo atsisakyti alaus 
pardavimui sumažėjus 30%.

IEŠKO NAUJESNIŲ LĖKTUVŲ
Orinio susisiekimo bendrovė 

“Lietuvos avialinijos” darbą 
pradėjo paveldėtais sovietinės 
gamybos “JAK-42” ir “T-134A” 
keleiviniais lėktuvais, juos pa
pildžiusi vieninteliu dviejų va
riklių amerikietiškuoju “Boeing 
737-200” lėktuvu, išsinuomotu 
Airijoje. Deja, šis vakarietiš
kos technikos lėktuvas, paga
mintas 1981 m., jau yra pensi
jos nusipelnęs senelis. 1994 m. 
spalio dešimtosios vidurnaktį, 
skrendant iš Vilniaus į Tel Avi
vą, buvo pastebėti prasidedan
tys dešiniojo variklio sutriki
mai. Kapitonas R. Krikščiūnas, 
skrydį Tel Avivan nutraukęs 
virš Minsko, Vilniun grįžo su 
vienu veikiančiu varikliu. Ta
da paaiškėjo, kad tas sugedęs 
variklis buvo jau ne pirmos jau
nystės, o išimtas, atnaujintas 
ir vėl pritvirtintas prie spar
no. Mat varikliai tokiam pasenu
siam “Boeingui” jau negamina
mi. Teko šauktis vokiečių “Luft- 
hansos” remonto bazės Frank
furte prie Maino pagalbos. Vo
kiečiai technikai variklį atga
beno iš Lufthansos dalių sandė
lio Frankfurte ir jį Lietuvos nuo- 
mojaman “Boeingan” įdėjo Vil
niuje. Išlaidos nebuvo paskelb
tos, bet jos turbūt gerokai pra
šoko iš draudos gautą paramą. 
“Lietuvos avialinijos” tada ry
žosi įsigyti du naujesnės gamy
bos “Boeing 737” lėktuvus ir jau 
pradėjo jų paiešką.

TRIUKŠMAS IR DOLERIAI
Didžiausią problemą sudaro 

dolerių trūkumas. Iš Airijos iš
sinuomoto pasenusio “Boeing 
737-200” lėktuvo, neaprūpinto 
garso duslintuvu, nenori įsileis
ti kai kurie orauosčiai V. Eu
ropoje. Tokius duslintuvus tu
rės pirkti ieškomi du “Boeing 
737” lėktuvai. Pakeisti reikės 
ir sovietinius “JAK-42” bei “TU- 
134A” lėktuvus, kurių jau nepri
ima daugelis V. Europos oraous- 
čių. “Lietuvos avialinijos” bend
rovė yra turėjusi rimtą proble
mą su Vilniun iš Stambulo grįž
tančiu “JAK-42” lėktuvu, pradė
jusiu vibruoti beveik 9.000 met
rų aukštyje virš Juodosios jū
ros. Nusileidus Odesoje paaiš
kėjo, kad skrydžio metu pradėjo 
veikti lėktuvo greitį mažinan
tis kairiojo sparno stabdys, šį 
tikslą turintis atlikti tik lėk
tuvui nusileidus. “Lietuvos 
avialinijos” jau pardavė 28 so
vietinius lėktuvus bei sraigta
sparnius. Už juos buvo tikėtasi 
gauti šešiolika milijonų JAV 
dolerių vakarietiškiems lėktu
vams nusipirkti, o buvo gauta tik 
apie milijoną. Tad gautų lėšų 
nepakaks net ir dviem naujes- 
niem “Boeing 737” lėktuvam 
įsigyti. y. Kst.

Vasario 16 gimnazijos dvyliktokai dainuoja šimtadienio šventėje. Žemiau 
Lietuvos folkloro ansamblis “Vydraga” ir džiazo grupė atlieka bendrą progra
mą Vasario 16 gimnazijoje. Kairėje - folkloro ansamblio vadovas A. KLOVA, 
dešinėje - džiazo grupės vadovas S. SASNAUSKAS Nuotr. M. Šmitienės

“Talka” remia jaunimą ir spaudą
STASYS DALIUS

“Talka”, lietuvių kredito koope
ratyvas, netrukus baigia savo ke
turių dešimtmečių veiklą. Sukak
tis bus prisiminta per metinį “Tal
kos” narių susirinkimą. Koopera
tyvas 1994 m. lapkričio mėnesį 
baigė pasiekdamas $38.041.015 
balansą. Tą mėnesį “Talkos” są
skaitose buvo: narių akcijų (Še
rų) $95.500, čekių sąskaitose 
$3.135.289, taupomose sąskaito
se $4.462.168, sąskaitose su ter
minuotais indėliais nuo 30 dienų 
iki 5 metų laikotarpio $17.649.377, 
taupomose sąskaitose su kasdien 
prirašomu nuošimčiu $338.671, re
gistruotų pensijų taupymo plane 
(RRSP) $6.212.287, registruotų 
pensijų pajamų sąskaita (RRIF) 
$2.596.482. Gautas šiais metais 
pelnas sudaro $417.971.

Tvirtas pagrindas
Nariams išskolinta asmeninių 

paskolų $1.164.073, nekilnojamo 
turto $23.134.147 ir riboto kredi
to paskolų $3.647.299. Neišsko- 
linti pinigai, trumpam laikotar
piui padėti bankuose ir ko
operatyvų centre Toronte yra 
$9.377.666. Šiemet buvo labai nu
kritę nuošimčiai už padėtus pini
gus. Tik metų pabaigoje pradėjo 
jie šiek tiek pakilti. Vis dėlto 
buvo gauta žymiai daugiau pelno, 
negu praėjusiais metais, ir “Tal
kos” kooperatyvas stovi gerai, 
sukaupęs tvirtą pagrindą — atsar
gos kapitalą, kuris su nepadalin
tu pelnu dabar sudaro $2.796.101 
arba 7,35% viso turimo kapitalo. 
Tai didelė suma palyginus su val
džios nustatyta, būtent — ne ma
žiau kaip 5% atsargos kapitalo. 
Sukauptas atsargos kapitalas yra 
papildoma garantija šalia val
džios duodamos $60.000 draudos, 
kuri garantuoja visas narių san
taupas visu 100%.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per lapkričio mėn. 
$490.081 ir per spalio mėn. $756.- 
300. Nors nekilnojamo turto pa
skolų nuošimčiai šiais metais bu
vo nukritę ir “Talkoje” buvo iš
duodami 6,25%, bet paskolų parei
kalavimas nebuvo didelis, nes 
labai sunkiai Hamiltone judėjo 
namų pirkimas bei pardavimas.

“Talka” šiuo metu turi 1907 na
rius ir 502 skolininkus. Narių gre
tos pamažu retėja. Štai šiemet mi
rė: E. Lengnikienė, N. Lauretani,

Valdyba svarstė ir paskyrė gau
sias aukas lietuvių mokykloms, 
spaudai, organizacijoms, didžiau
sią dėmesį kreipdama į paramą 
jaunimui: Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje $5.000; Vysk. M. Va
lančiaus mokyklai Hamiltone 
$4.000; KLB krašto valdybai 
$4.500; lietuvių studentų stipen
dijoms $3.000; sporto klubui “Ko
vas” Hamiltone $2.500; Kanados 
lietuvių muziejui-archyvui ir Si
biro tremtinių grįžimo fondui po 
$2.000; Vytauto Didžiojo univer
sitetui Kaune, Vilnijos lietuvių 
mokykloms, periodinei spaudai 
“Tėviškės žiburiai”, “Nepriklau
soma Lietuva”, “Pasaulio lietu
vis”, Kanados lietuvių fondui ir 
dramos kolektyvui “Aukuras” po 
$1.000; Hamiltono lietuviams 
skautams, ateitininkams ir tau
tinių šokių grupei “Gyvataras” 
po $750; dienraščiui “Draugas” 
Čikagoje, radijo programai Ha
miltone “Gintariniai aidai” po 
$500; Mažosios Lietuvos fondui, 
“Lituanus” žurnalui ir Londono 
sporto klubui “Tauras” po $250; 
ledo ritulio komandai “Kovas” 
kelionei į Lietuvą $4.000 (ši su
ma bus išmokėtą prieš kelionę 
1995 m ). Iš viso pWiarta $38.o6o.

Be to, metų eigoje valdyba bu
vo paskyrusi $4.750, . iš kurių iš
mokėta Lietuvos generaliniam 
konsului Kanadai $1.000; VIH-jam 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui $2.000; papildoma stipen
dija lietuviui studentui $500; KLB 
krašto valdybai $1.000; Londono 
sporto klubui “Tauras” $250. Tad 
iš viso per 1994 m. “Talkos” ko
operatyvas paskyrė ir išmokėjo 
lietuviškiems reikalams $42.750.

Artėjanti sukaktis
“Talkos” kredito kooperatyvas, 

minėdamas savo veiklos 40 metų 
sukaktį, šaukia metinį narių su
sirinkimą 1995 m. vasario 25, šeš
tadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro 
salėje, 48 Dundurn St. N., Hamil
ton, Ont. Šiame 40-tame “Talkos” 
narių susirinkime bus prisiminta 
veiklos sukaktis, pateikta meti
nė apyskaita, balansas, renkama 
valdyba ir komitetai. Sukakties 
proga atvykę į susirinkimą nariai 
bus pavaišinti šilta vakariene 
su vynu. Pranešimai apie įvyks
tantį susirinkimą nariams bus 
išsiuntinėti. Norint sužinoti da
lyvaujančių narių skaičių vaka-

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 

reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: a.a. Smiliaus Boguslaus- 
ko atminimui: $25 - Hamiltono lie
tuvių pensininkų klubas; $20 - A. 
Petraitienė, P. Z. Sakalai, P. Žu
lys, S. Panavienė, L. D. Gutauskai, 
D. Žemaitienė; $10 - P. M. Šiuliai,
G. Agurkienė, A. Mačiulaitienė; 
a.a. Genovaitės Vindašienės at
minimui: $20-P. Z. Sakalai, Z. Čeč- 
kauskas, P. Armonai, P. Žulys, N.
H. Otto, P. Vitienė, X.Y., J. R. Pici
niai; $10 - P. M. Šiuliai, B. E. So
piai, A. Didžbalienė; a.a. Marijos 
Kvedarienės atminimui: $20-And- 
rija Meškauskaitė ir šeima.

J. Andrukaitis švenčių proga 
papildė savo įnašą Kanados lietu
vių fonde, paaukodamas $350.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas. KLF

Windsor, Ontario
BENDRAS KŪČIAS atšventė 

me išpuoštoje Šv. Kazimiero pa
rapijos kavinėje gruodžio 18 d. 
Jų metu svečias iš Detroito kun. 
K. Butkus trumpa kalba pasklei
dė gražių Kalėdoms skirtų minčių 
priminė ir Kūčių reikšmę. Visi 
giedojome kalėdines giesmes ir 
turėjome progos vaizdajuostėje 
pamatyti popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II-jo apsilankymą Lietuvo
je. Visy dalyvių nuotaika buvo 
šventiška. Kūčias suruošė, jas 
pravedė KLB apylinkės valdyba, 
vadovaujama Nijolės Giedriū- 
naitės.

METINIS KLB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS patvirtino nau
ją valdybą trečiai iš eilės kaden
cijai. Ją sudaro: Nijolė Giedriū- 
naitė, V. Tautkevičienė ir O. Vin- 
dašienė. Žymiai sumažėjus narių 
skaičiui, valdybos veiklos apim
tis susiaurėjo, tačiau ji sugeba 
atlikti viską labai gerai, kas tik 
mažos grupuotės narių tarpe įma
noma.

GEDIMINAS VINDAŠIUS po 
sunkių operacijų Detroito Har
per ligoninėje grįžo namo, sveiks
ta ir pamažu stiprėja. Kor.

rienėje, “Talkos” raštinėje bus 
vykdoma narių registracija ir iš
duodami vakarienės bilietai. Re
gistracijos mokestis $2. Visus na
rius kviečiame “Talkos” raštinėje 
įsigyti vakarienei bilietus.

Jau išspausdintas ir gautas 
“Talkos” sieninis lietuviškas 
kalendorius 1995 metams. Nariai 
prašomi pasiimti jį darbo valan
domis “Talkos” raštinėje. Paštu 
kalendorius nebus siuntinėja
mas.

Kas lankėsi “Talkos” raštinė
je Spalio mėnesį, galėjo paste
bėti, kad raštinė išpuošta nekas
dieniškai — meksikietiška tema. 
Mat Hamiltone tarp kredito uni
jų vyko septynių savaičių varžy
bos, kas daugiau išplatins “Mas
tercards” savo narių tarpe. “Tal
kos” kooperatyvo tarnautojai ne 
tik dekoravo raštinę, bet stengė
si kuo daugiau pritraukti narių 
naudotis “Mastercard”. Nebuvo 

' išleistas nė vienas narys, nepa
kalbintas užsisakyti šią kredito 
kortelę. Pastangos buvo premi
juotos “Talkai” laimint antrą vie
tą ir $500. Pirmą vietą laimėjo 
ukrainiečių kredito unija.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) Si?

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 93FH ~ Spfift

šeštadieniais 9a m - 4pm
Garantuojame greitą, pigų ir patikimą

SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ Vfc. ' U
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

/W4LZSV /C4/NOS:
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

SEKANTĮ KONTEINERĮ IŠSIUNČIAME SAUSIO 12 D.

Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato 
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje.

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas $ 50.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.
Siuntinių svorio neribojame.

Kelių siuntinių iki 50kg bendru sveriu 
pristatymas tuo pačiu adresu - $ 10.

R. Warner, O. Šukienė, J. Zubric- 
kienė, V. Koškus, S. Fredas, Z. 
Gedminas, J. Baran-Baranauskas, 
D. Kochanka, M. Repečka, V. Mor
kūnas, J. Liaugminas, A. Cyžius, 
O. Ščiukienė, A. Pliurienė, T. Rob
son, Č. Tiškevičius, B. Dirsė, B. 
Orvidas, K. Mikšys, F. Rimkus, V. 
Grikietis, S. Alsbergienė, V. Di- 
mitre, L. Zabulionienė, M. Ra
gauskas, A. Puerrer, M. Kveda
rienė, G. Vindašienė, M. Petke
vičienė.

“Talkos” valdyba gruodžio 15 d. 
nutarė padidinti narių akcijų (Še
rų) normą nuo 10 iki 12. Vienos 
akcijos (šėro) vertė yra penki do
leriai. Visiems nariams gruodžio 
15 d. pridėta po $10, pakeliant 
bendrą normą iki $60. Šis akcijų 
(šėrų) padidinimas nariams nieko 
nekainuos, nes ta suma bus pri
dėta iš gauto šių metų pelno. Ta
čiau naujai įstoję nariai turės 
įmokėti $60.

Parama jaunimui ir veiklai
Valdyba, norėdama pagelbėti 

besimokančiam jaunimui univer
sitetuose, ir šiemet nutarė pa
skirti trims studentams stipen
dijas po $1.000. Stipendijai gau
ti galioja tos pačios sąlygos kaip 
ir pernai: tėvai turi būti “Talkos” 
nariai, patys studentai gerai mo
kytis ir dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Prašymus reikia paduoti 
“Talkos” valdybai iki 1995 m. va
sario 15 d., o stipendijos čekiai 
bus įteikti per sukaktuvinį 40 me
tų veiklos susirinkimą 1995 m. va
sario 25 d.

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

JL /VLlKrV 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: IMAME UŽ:

PASKOLASkasd. pal. čekių sąsk. iki..4.25% 
santaupas...........-.........  2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.
............................ L............ 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%
RRSP ir RRIF
(Variable) ........................ 3.25%
1 m.ind......... ......................7.00%
2 m.ind............ i...!............. 7.50%
3 m.ind............ '.....{..........  8.00%
4 m.ind...................(.......... 8.25%
5 m.ind.............................. 8.50%

Asmenines nuo........... 12.50%
nekiln. turto 1 m.............  8.50%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Teisingumo departamento 
specialių tyrimų įstaiga OSI 
ruošiasi teismo būdu atimti JAV 
pilietybę iš Ohajo valstijoje 
gyvenančio septyniasdešimt 
trejų metų amžiaus Algimanto 
Dailidės. Esą vokiečių okupa
cijos metais jis dirbo vokiečiams 
pavaldžioje Vilniaus saugumo 
policijoje, suiminėdamas ko
munistine veiklą įtariamus as
menis ir geto išvengusius bei 
iš jo pabėgusius žydus. Lietu
vos archyvų dokumentai liudija, 
kad jis mažiausiai vieną kartą 
yra dalyvavęs tokių žydų suėmi
me. Jis taipgi kaltinamas, kad 
1949 m. nutylėjo savo tarnybą 
naciams, prašydamas imigraci
nio įvažiavimo į JAV. Dabar tuo
se archyvuose renkama OSI at
stovų kaltinimus papildanti 
medžiaga. “Lietuvos aide” ra
šoma, kad tokią medžiagą Lie
tuvos archyvuose renka OSIsky
riaus pareigūnai ir juose nuo
latos dirba amerikiečiai tardy
tojai. Lietuva laikosi su JAV 
pasirašytos bendradarbiavimo 
sutarties nusikaltimų žmoniš
kumui bylose.

Kariuomenės šventei yra pasi
rinkta 1918 m. lapkričio 23 d. 
Mat tada atgimstančios Lietu
vos vyriausybė išleido pirmą
jį įsakymą savo kariuomenei. 
Detroito lietuviai Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 76-tąsias 
metines paminėjo 1994 m. lapk
ričio 27 d. Šv. Antano parapi
jos šventovėje klebono kun. Al
fonso Babono atnašautomis Mi- 
šiomis ir pasakytu pamokslu, 
giedant muz. St. Sližio vadovau
jamam chorui. Parapijos salėje 
įvykusioj oficialiojoj daly bu
vo pagerbtas Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris Stasys 
Simoliūnas. Apie kariuomenę 
kalbėjo Lietuvos šaulių sąjun
gos išeivijoje centro valdybos 
pirm. Mykolas Abarius. Šia pro
ga jis priminė ir ten atšvęstą 
Lietuvos šaulių sąjungos dei
mantinę sukaktį, pasidalijo Pa
saulio lietuvių dainų šventės 
įspūdžiais. Lietuviškų dainų 
programą Detroito minėjime at
liko muz. St. Sližio vadovauja
mas moterų oktetas - S. Kaune- 
lienė, S. Bitlerienė, C. Plurie- 
nė, A. Leparskienė, E. Žeberta- 
vičienė, N. Sližienė, A. Tarnu- 
lionienė ir B. Ciunkienė. Minė
jimą surengė Detroito ramovė- 
nai su birutietėmis, Stasio But
kaus šaulių ir “Švyturio” jūros 
šaulių kuopomis.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių moterų 

ir merginų ansamblis, vadovau
jama dr. A. Stanevičiaus, 1994 m. 
liepos 23 d. lankėsi Argentinoje 
ir sostinėje Buenos Aires daly
vavo Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje (SLA) aštuoniasde
šimtmečio sukakties šventėje. 
1994 m. lapkričio 5 d. atsilygi
nimo koncertą Montevideo lie
tuviams surengė iš Buenos Aires 
atvykęs tautinis SLA veteranų 
ansamblis “Gintaras”, vadovau
jamas Hektoro Levanavičiaus. 
Su “Gintaro” ansambliu atvyko

ir SLA valdybos pirm. Arnaldas 
Vezbickas, kuris yra šokėjas 
“Gintaro” veteranų eilėse. Urug
vajaus lietuviai džiaugėsi vik
riais Argentinos lietuvių vete
ranų šokiais. Po koncerto buvo 
pasikeista sveikinimais ir dova
nomis.

Vokietija
Vokietijos LB veikėjų suvažia

vimas 1994 m. lapkričio 5 d. įvy
ko Hiutenfelde, Vasario šešio
liktosios gimnazijai priklau
sančioje Romuvos pilyje. Pa
grindinį veiklos pranešimą pa
darė VLB krašto valdybos pirm. 
Arminas Lipšys, pirmiausia 
primindamas, kad yra pakeis
ti valdybos reikalų vedėjai. Il
gus metus šias pareigas ėjusį 
teisininką Justiną Lukošių, šią 
vasarą sulaukusį amžiaus aštuo- 
niasdešimtpenkmečio, pakeitė 
dviem trečdaliais metų jaunes
nis ekonomistas Tomas Bartuse
vičius, Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkas. Iš 
valdybos pirm. A. Lipšio prane
šimo paaiškėjo, kad ji 1994 m. 
išleido keturis “VLB informaci
jos’* biuletenio numerius. Juos 
dabar redaguoja Bronė Lipšie- 
nė. Greit bus kompiuteriu su
daryta VLB narių kartoteka. 
VLB valdyba jau neberengia 
vaikams skirtų stovyklų. Tėvai 
raginami savo vaikus siųsti į 
vasaros stovyklas Lietuvoje. 
VLB tebeturi apie dešimtį apy
linkių. Veikla labiausiai pasi
žymėjusios yra Romuvos ir Miun
cheno apylinkės, o silpniausia - 
Saaro apylinkė. Su jomis suva
žiavimo dalyvius supažindino 
pirmininkų padaryti arba raštu 
atsiųsti pranešimai. Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Ankė Lepaitė, negalėjusi daly
vauti suvažiavime, taip pat bu
vo atsiuntusi raštu paruoštą 
pranešimą.

Vokietijos lietuvių veiklai 
buvo skirti ir kitų organizaci
jų bei institucijų vadovų prane
šimai: moksleivius šelpiančios 
“Labdaros” draugijos, ižd. Jono 
Vitkaus, Lietuvių moterų klubų 
federacijos pirm. Eugenijos Lu- 
cienės, Vasario šešioliktosios 
gimnazijos direktoriaus And
riaus Šmito, Lietuvių kultūros 
instituto pirm. Vinco Bartuse
vičiaus, Lietuvių evangelilną 
liuteronų bendrijos valdybos 
pirmininkės kun. T. ŠmitienėŠ. 
Tie pranešimai liudijo, kad Vo1 
kietijos lietuvių veikla tebėra 
gyva, tik nėra korespondentų 
ją aprašyti spaudoje. V. Bartu
sevičius skaitė paskaitą “Pen
kiasdešimt metų didžiajam lie
tuvių egzodui - 1944-94”. Jis ap
tarė į Vakarus per Vokietiją 
pasitraukusius lietuvius, ku
rių pokarinėse DP stovyklose 
buvo daugiau kaip 60.000. Sma
gią programą suvažiavimo daly
viams atliko iš Kauno atsiųstos 
aktorės Regina Varnaitė ir Ste
fa Navardaitienė.

OFFORD 
Į£|realty LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės l _ .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į 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
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
“TŽ” DARBUOTOJAMS

Siunčiu 1995 m. prenumeratą. 
Dėkoju už jūsų pasišventimą. Esu 
sužavėta “Tėviškės žiburių” tu
riniu ir formatu!

Linkiu sėkmės ateinančiais me
tais—

Ag. Šidlauskaitė, Ottawa, Ont.

SVEIKINA
Šventų Kalėdų proga savo bran

gius tėvynainius sveikina “Ūlos” 
ansamblis iš Vilniaus. Po ilgų 
atostogų mes vėl pradėjome repe
tuoti. Mokomės senųjų kalėdinių 
giesmių. O šiuo Advento laikotar
piu giedojom Švč. Mergelės Mari
jos valandas Kaišiadorių, Telšių 
katedrose, Vilniaus arkikatedro
je, Žiežmarių šventovėje. Ruošia
mės pagiedoti Panevėžio katedro
je bei Birštone.

Egidijus Virbašius, 
ansamblio vadovas, 

Vilnius

RIMYDIS - NE PASKUTINIS
“Kultūrinėje veikloje” (“TŽ” 

1994 m. 50-51 nr.) rašote, kad 1994 
m. lapkričio 7 d. Putname miręs 
žurnalistas Antanas Rimydis buvo 
paskutinis (mano pabraukta) “Ke
turių vėjų" avangardinio literatū
ros sąjūdžio ir tokį pavadinimą 
turėjusio literatūros žurnalo na
rys.

Kiek atsimenu, Brooklyne Anta
nas Rimydis, kalbėdamas apie 
anuos laikus, minėdavo ir Bronį 
Railą, kuris, kaip žinome, yra gy
vas ir gyvena Kalifornijoje. Taigi 
Rimydis nebuvo paskutinis.

“Lietuvių enciklopedija” savo 
24 t., psl. 441, mini, kad Bronys 
Raila buvęs “Keturių vėjų” grupės

1995 metais, siunčiu “Tėviškės 
žiburiams” 50 dolerių auką. Tik 
mūsų visų aukos, ne vien tik pre
numeratos, pajėgs išlaikyti už
sienio lietuvių spaudą.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, Kalifornija

TIKROJI IR NETIKROJI LAISVĖ
Ar sugebime mes šiandien įver

tinti ir branginti Lietuvos laisvę? 
Ne, nesugebame! Mūsų sąmonę už
kariavo materializmas. Viską ga
lime pirkti ir parduoti, jeigu šian
dien materializmą keliam aukš
čiau tautos laisvės idealų, tai gal 
veltui kovota, laukta, tikėtasi, 
kentėta? Penkiasdešimt soviet
mečio metų sunaikino mumyse tie
sos, doros, krikščioniškosios mo
ralės sampratą. Žmogus tampa ver
gu, kai surakinama jo dvasia. 
Šiuo metu dalis mūsų žmonių nusi
gręžė nuo tautos patirtų kančių. 
Jų supratimu, laisvė tai pinigai, 
biznis. Bet pabuskime ir kelki
mės! Ar dėl tokios laisvės, be kil
nių tikslų, be artimo meilės kovo
jo ir žuvo mūsų broliai ir seserys? 
Ar teisė daryti bloga, žudyti, 
sprogdinti, dirbti be atsakomy
bės ir sąžinės yra laisvė? Dėl tik
rosios laisvės ir didžiojo huma
nizmo idėjų reikia kentėti, apsi
valyti nuo dvasios skurdo, sugrįž
ti prie Dievo tikrąja to žodžio 
prasme. Tegul mūsų Tėvynės lais
vė atneša mums dvasinį apsivaly
mą ir nutiesia naujus kelius į 
ateitį. Brangūs išeivijos sesutės 
ir broliai, tegu Jūsų širdyse ne
užgęsta tikėjimas ir meilė Tėvynei 
Lietuvai. Viktoras Vilčinskas,

Panevėžys
GRĮŽUS IŠ AUSTRALIJOS

tą Toronto Lietuvių namuose Nuotr. T. Stanulio

Laisva spauda ir teismines bylos
Garbės bei orumo įžeidimo byla teisme, kuriame ieškovas yra Lietuvos ministeris 

pirmininkas, atsakovas - opozicijos vadas

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Laisva spauda yra viena 
svarbiausių demokratijos 
priemonių. Kitaip pasakius - 
negali būti demokratinės sis-

Sena nomenklatūra, linkusi 
remti buvusios partijos filo
sofijų, ir toliau kontroliuoja 
šią svarbią prekybą.

Vito Lingio nužudymo bylos 
užkulisiuose matoma, kad kri-

“garbės ir orumo” pažeidimą.
Mūsų sistemoje žinomas 

žmogus gali laimėti šmeižto 
bylą tik įrodęs, kad jam taiky
ta kritika yra ne tik netiksli, 
bet ir nėra jokio pagrindo to-
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narys, rašęs beletristiką ir kt. 
Taip pat ir Kalifornijoje, Los An
geles mieste, 1953 m. išleistajame 
“Amerikos lietuvių vardyne”, psl. 
195, yra paminėta, kd B.R. yra pas
kelbęs savo poezijos ir beletristi
kos, tarp kitų leidinių, ir “Ketu
riuose vėjuose”.

Salomėja Narkėliūnaitė, 
Brooklyn, NY

Red. pastaba. Šis netikslumas 
pastebėtas ir kituose laikraščiuo
se. Pats Br. Raila “Lietuvos aide” 
1994 m. 230 nr. velionį A. Rimydą 
pavadino “priešpaskutiniu ke- 
turvėjininku”.

PARAMA SPAUDAI
Metų pabaigoje yra laikas pa

galvoti apie užsienio lietuvių 
spaudos ateities perspektyvas.

Ne paslaptis, kad kur ta spauda 
bębūtų — Australijoje, Kanado- 
ję, Amerikoje ir kitur, jos atei
tis. nėra džiuginanti. Prenume
ratorių, skaitytojų, aukotojų ir 
rėmėjų skaičius mažėja. Lietuva 
mūsų spaudos skaito labai mažai, 
nes labai brangiai kainuoja ją 
jiems užsakyti. Vienintelis ke
lias — mums patiems savo pastan
gomis ją išlaikyti. Tam reikia 
daugiau mūsų aukų. Todėl mūsų 
užduotis yra ne vien tik užmo
kėti laikraščio prenumeratos mo
kestį, bet ir periodiškai jį pa
remti.

Šia proga, sveikindamas Jus 
visus su šv. Kalėdom ir Naujais

Kiek žmonių, kiek darbų, kiek ži
nių . . . Tik Australijoje supratau 
Lietuvos pilietybės įstatymo to
li siekiančias neigiamas pasek
mes. Pirmiausia, Lietuva pagal 
jį neteko 800,000 balsų. Politinę 
situaciją lemiančių balsų. Tai 
ir padėjo grįžti persikrikštiju
siems komunistams valdžion. Ant
ra, Lietuvos vyriausybė galėjo ir 
turėjo būti suformuota iš jūsų- 
mūsų išeivių. Jei lietuviai tiko 
dirbti JAV prezidento patarėjais, 
jei svetimose valstybėse galėjo 
užimti valdžioje vadovaujančius 
postus, tai Tėvynėje privalėjo 
būti premjerais, ministeriais, 
valdininkais. Ir trečia, daugelis 
išeivių norėjo ir galėjo grįžti na
mo. Kiek šviesių veidų, gerų šir
džių būtų padaugėję Lietuvoje! 
Būtume turėję iš ko gerumo pasi
mokyti.

Dabar gi tik galiu visiems dar 
kartą padėkoti, kad lietuvio var
dą ir garbę per 50 metų pasaulyje 
išlaikėte ir apgynėte. Dar kartą 
padėkoti už Jūsų visų gerumą ir 
širdingumą. Dar kartą padėkoti už 
meilę Tėvynei ir pagalbą vargstan
tiems tėvynainiams.

Rūta Gajauskaitė,
Vilnius

temos be laisvos spaudos!
Įvertindami svarbų spaudos 

vaidmenį, Amerikos konstitu
cijos kūrėjai jau pačiame pir
majame konstitucijos priede 
(amendment) pažymėjo, jog 
valdžia jokiais būdais negali 
riboti spaudos laisvės.

Mums irgi reikėtų pagalvoti 
apie spaudos vaidmenį Lietu
voje, imant pavyzdį iš JAV pa
tirties, nes Amerikos valsty
bė turi dinamiškiausią de
mokratiją pasaulyje.

Žvelgiant į Lietuvos spau
dą, darosi neramu (“spauda” 
šiame komentare apima ne 
tik laikraščius ir žurnalus, 
bet ir visus minties reiškimo 
būdus: knygas, televiziją, ra
diją, kompiuterių biulete
nius-visą žiniasklaidą).
.Lietuvos televizija ir radi

jas yra kontroliuojami val
džios. Privačių radijo bei te
levizijos stočių savininkams 
yra sudaromos neįmanomos 
sąlygos dirbti. Laikraščių ir 
žurnalų platinimo tinklas bu
vo neaiškiai privatizuotas.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! I

Kančia niekad...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Tačiau ne visi tremtiniai- 
kaliniai palūžo fiziškai arba 
dvasiškai. Daugeliui tikėji
mas į Dievą buvo paguoda, da
vusi stiprybės pernešti visus 
sunkumus: “... Tikėjimas,
malda buvo vienintelis daly
kas, kuris lengvino vargą, stip
rino dvasią, kėlė iš nevilties,

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 (vairiose srityse.

Sudarydamf testamentus, bent dali, turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

minalinis elementas, kaip ir 
buvusių komunistų valdymo 
laikais, bando kontroliuoti, 
riboti ir perimti spaudą ir, 
tuo būdu, pagrindinį informa
cijos šaltinį tautai. O be tiks
lios informacijos ir gyvų svars
tymų krašto piliečiai negali 
daryti objektyvių sprendimų 
rinkimų metu. Kriminalistams 
yra svarbu, kad dėl jų darbe
lių aprašymų valdžia nepradė
tų reaguoti į jų nusikaltimus. 
Tiek dabartinei valdžiai, tiek 
kriminaliniam elementui yra 
būtina apriboti spaudos dar
buotojų drąsą, cenzūruoti ži
nias ir riboti svarstybas.

Vienas cenzūros būdų yra 
šmeižto bylos. Griežti ir ne
aiškūs Lietuvos įstatymai, 
liečiantys “garbės ir orumo” 
įžeidimą, yrąųęr i taikyti ne ap
saugoti paprastam piliečiui 
nuo šmeižto, o valdžios poli
tikams nuo atsakomybės. Kri
tikuoti valdžią Lietuvoje, ne 
taip, kaip Amerikoje ir kituo
se demokratiniuose kraštuo
se, yra pavojinga. Valdžios 
biurokratų “garbė ir orumas” 
yra ypatingai jautrūs.

Taip neturėtų būti. Šmeiž
to įstatymai turėtų aiškiai nu
rodyti, kad vienas dalykas yra 
apšmeižti paprastą gyventoja 
jo vardą, ir visai kas kita kri
tikuoti visuomenei žinomą as
menį - žmogų, galintį apsigin
ti spaudoje. Toks įstatymo dvi
gubumas yra ypatingai reika
lingas demokratijoje, nes ki
taip žmonės bijos kritikuoti 
didžiųjų ponų politikų, stam
biųjų biurokratų ir didžiųjų 
nusikaltėlių darbus. Jie turi 
ne tik galią nubausti žmogų 
nuskriausti ir priblokšti, bet 

ir gali pasinaudoti įstatymu 
bei išreikalauti bausmę už jų

kiai kritikai; kad tie šmeižto 
žodžiai buvo taikomi tyčia iš 
pykčio (malice) tam asmeniui, 
aiškiai žinant, kad tai netei
sybė.

Jau visa eilė žmonių yra lai
mėję bylas prieš Lietuvos 
spaudą. Jų tarpe net pasižy
mėję gangsteriai, teismuose 
priverčiantys Lietuvos spau
dą atsiprašinėti ir net įrody
ti tai, ko negali įrodyti valdžia 
teismuose prieš juos, nes jie 
moka susidoroti su liudinin
kais ir teismo darbuotojais...

Prieš kelias savaites Lietu
vos ministeris pirmininkas 
iškėlė “garbės bei orumo” by
lą opozicijos vadui Vytautui 
Landsbergiui už jo retorišką 
klausimą spaudos konferenci
jos metu. Tuo pačiu valdžios 
ir LDDP vadas iškėlė Bylą ir 
Lietuvos TV bei radijui, kad 
transliavo V. Landsbergio 
spaudos konferenciją.

Jeigu Adolfas Šleževičius 
laimėtų šią bylą prieš Lietu
vos TV ir radiją, tai reikštų, 
jog viešos žiniasklaidos prie
monės privalo perduoti tik 
cenzūruotas kalbas, tik vi
siems valdžioje priimtinus 
pasisakymus... Kaip anais “ge
rais” laikais...

Jeigu A. Šleževičius laimės 
tą bylą prieš Lietuvos TV ir 
radiją, tai Lietuvos TV bei 
spaudoje tegalėsime skaity
ti, matyti ir girdėti tik parti
jos patvirtintus biuletenius 
apie prezidento paskirtus žy
menis...

Spauda nebegalės kalbėti 
apie ubagišką pensininkų gy
venimą, neįžeisdama partie
čių garbės ir orumo, gydyto
jai nebegalės kalbėti apie sa
vo skurdą, kareivėliai bijos 
pasiskųsti, kad juos muša ir

spardo buvę sovietų karinin
kai, kaip ir anais “gerais” 
laikais...

O jeigu A. Šleževičius lai
mės bylą prieš V. Landsbergį, 
tai bus aiškus grasinimas vi
siems, drįstantiems pateikti 
klausimus apie valdžios veik
lą, biurokratų interesus, net 
veiklą, vedančią į visuotinį 
Lietuvos garbės ir orumo pa
žeidimą.

Partijai, kuri žino tik vieną 
veiklos būdą , toks spaudos ir 
opozicijos politikų užgniauži
mas yra labai svarbus. Kai nie
kas nebegalės jų viešai kriti
kuoti, tokia artima jų širdžiai 
senų laikų geroji sistema jau 
bus beveik atstatyta.

Laisva spauda, atliekanti sa
vo pareigą, yra pavojinga vi
soms valdžioms, visiems biuro
kratams. Demokratijoje tai yra 
esminė spaudos užduotis: klau
sinėti, informuoti rinkėjus, 
o jie jau turi nutarti, ką su ta 
informacija daryti. Kai spauda 
stengiasi įtikti valdžioms ar 
biurokratams, praranda savo 
vaidmenį ir tampa tik propa
gandos įrankiu.

Pažvelkime į “griežtą” V. 
Landsbergio pareiškimą. Jis 
pasakė: “Pagalvokime, jeigu 
premjeras pasirašo parduoti 
’Literatų svetainę' už keturis 
tūkstančius litų, tai kas gali 
paneigti galimybę, kad gal jis 
porą šimtų tūkstančių turi ki
šenėje už tai?”

Toks aiškiai retorinis klausi
mas negali būti šmeižtas, net 
eilinio žmogaus, ir toli gražu 
ne ministerio pirmininko, ku
rio rankose yra visa administ
racinė valdžia ir atsakomybė.

V. Landsbergis tik iškėlė 
klausimą. Jis nesako, kad tai 
yra faktai. Jeigu jis tai saky
tų, tai jam tektų įrodyti teis
me, kad tai yra teisybė. Jeigu 
tie duomenys yra netikslūs, 
jeigu radijo ar TV klausytojai, 
sekantys valdžios veiklą ma
tys, kad toks pasakymas buvo 
taikytas žmogui iš pykčio, jam 
tik įžeisti, užgauti ir nėra re
torinis klausimas, - tai ieško
vas gali laimėti. Bet ieškovas 
turi įrodyti, kad tai neretori- 
nis klausimas, nepagrįstas jo
kiais faktais ir yra kilęs tik iš 
pykčio (malice).

V. Landsbergis prašo klau

sytojus pagalvoti... jeigu... kas 
paneigti... kad gal... Tai yra 
aiškiai retoriniai žodžiai. Aiš
kiai kalbėtojas siūlo spaudai 
ir klausytojams pagalvoti apie 
esamą padėtį Lietuvoje. Kas 
gali paneigti, kad taip nėra? 
Gi min. pirm. A. Šleževičius - 
per tą pačią spaudą. Jam ne
reikia teismo, nes jis, būda
mas ministeriu pirmininku, 
gali pasikviesti spaudos dar
buotojus ir viešai V. Landsber
giui atsakyti. Todėl “garsiems” 
žmonėms nereikia tokių pačių 
įstatymų, tokios pačios teisi
nės apsaugos dėl orumo pažei
dimo, kaip paprastam žmoge
liui, kuris neturi progos ar 
galimybės pataisyti netikslios 
informacijos ar sąvokos.

Bet gal yra pavojinga minis- 
teriui pirmininkui siūlyti žmo
nėms pagalvoti, kas yra sako
ma apie privatizavimą. Lietu
va yra mažytis kraštas. Priva
tizavimas yra matomas kaip 
ant delno. Valdžios biurokra
tų sąžiningumas yra žinomas 
visiems. Gal toks siūlymas pa
galvoti visuomenei ir yra pa
vojingas. Tai aiškiai suprato 
informacijos “aparačikai”.

Lietuvos respublikos vyriau
sybės Informacijos centras, 
atjausdamas ministerį pirmi
ninką, taip pat bandė suklai
dinti Lietuvos spaudą. Val
džios atstovas spaudai Infor
macijos centro pranešime iš
leido žodį “Pagalvokime”. At
rodo, valdžios žmonėms yra ne
pageidaujama, kad krašto žmo
nės pradėtų galvoti. Žmonės 
ir spauda gali pradėti pateik
ti klausimus valdžios tarnau
tojams. Informuota publika 
yra nepatikima... Tai gali vesti 
į demokratiją. Visa tai puikiai 
supranta biurokratai... visuo
se kraštuose.

Dėl to ministeris pirminin
kas pasirinko saugesnį kelią: 
teismą, kurio teisėjai yra “pa
šventinti” partijos, kurio ei
ga yra daug saugesnė partie
čiams, negu opozicijai.

Jeigu už tokį retorinį klau
simą opozicijos vadas gali bū
ti politiko nubaustas..., tai atei
tyje laisvų rinkimų gali iš vi
so ir nebūti, nes demokrati
nėms partijoms nebus kaip at
sverti buvusių komunistų pro
pagandinės žiniasklaidos. (ALR)

Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, gyvenanti Toronte, 1995 m. pavasarį pakviesta 
koncertuoti Lietuvoje jos biografinės knygos pristatymo proga. Knygą parašė 
Lietuvoje muzikologė-rašytoja Jūratė Viliutė. Leidėjai - “Lietuvos muzikę 
draugija”. Solistė taip pat dainuos savo gimtavietėje Skuode, kur lankė mokyk
lą. Šiuo metu Lietuvoje leidžiamo laikraščio “Mūsų žodis”, švietimo ir kultū
ros puslapį užima ištraukos iš būsimos knygos “Slava Vaclovą Žiemelytė”

teikė jėgų gyventi, guodė... ” 
(“TL”, Vincas Grenda, psl. 539).

Amžino įšalo tundroje, atvi
rose Sibiro stepėse ar gilio
je taigoje vergo pančius ne
šantys tremtiniai gyvena ne
palaužiamu laisvės troškimu 
ir viltimi sugrįžti pas savus. 
Po ilgos užpoliarinės žiemos 
pirmas pavasario saulės spin
dulys jiems buvo lyg ir gyvy
bės šaltinis, šviesa tamsaus 
tunelio gale. Lyrišku įsijau
timu J. Mečinskas savo eilė
raštyje pavasario saulę suta- 
pina su laisvės viltimi (“TL”, 
Sugrįžki, saule!, psl. 347):
Į tėviškės laukus pavasaris 

jau beldžias.
Ir čia jis greit ateis, nors trumpas 

ir skurdus.
Atneš galbūt jis laisvę - širdys 

josios meldžia.
Nejau tiktai nelaisvėj saulė 

džiugins mus?
Ir sveikinu aš saulės spindulėlį 

mielą,
Tą pirmą pranašą pavasario 

džiaugsmą, -
Tik jis prikels iš miego prislopintą 

sielą,
Širdy pažadins viltį tėviškės 

namą!

Skaudu, kad į šiandieninę 
Lietuvą sugrįžtantys tremti
niai neranda ne tik tėviškės 
namų, bet ir ilgus dešimtme
čius svajotos tėvynės saulės 
šilumos . ..

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. •

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 JA V 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.

----------------------------------------------   1
i JAV dol. Kan. dol. Į
1 i* t
i Perkėlimo suma    i

j Perkėlimo mokestis - 4%     <
i i
j Pristatymas ....12.00. ....15.00. }
i i

! Viso  t

[ Siuntėjas:................................................. Gavėjas; ...............................

i Tel: .................................................... Tel: .................................... Į
........................................................................................... .......................................

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.



6 psi. » Tėviškės žiburiai

Dar vienas lietuvio kapas Venezueloje
A. a. JULIUS VAISIŪNAS  jau ilsisi amžinybėje

v. UTENIS

Venezueloje supiltas dar 
vieno lietuvio kapas. 1994 m. 
lapkričio 24 d. mirė tautai nu
sipelnęs Venezuelos lietuvių 
veikėjas, ilgametis “Tėviškės 
žiburių” ir “Pasaulio lietuvio” 
aktyvus bendradarbis Julius 
Vaisiūnas. Mirtis nelauktai už
tiko gal net išvakarėse, nes 
buvo rastas fotelyje su laikraš
čiu rankose, matyt, laukdamas 
išverdant vakarienę.

Julius Vaisiūnas mirė sulau
kęs 84 metų. Gimė 1910 m. lie
pos 1 d. Rygoje, Latvijoje. Lie
tuvoje baigė gimnaziją ir bu
halterijos kursus. Dirbo Kauno 
miesto savivaldybėje, o vėliau 
vyr. buhalteriu Ukmergės vals
tybinės prekybos įmonėje. 1941 
m. sukilimo sudarytos laikino
sios vyriausybės buvo paskir
tas tos bendrovės direktoriu
mi. Antrą kartą bolševikams 
veržiantis į Lietuvą, pasitrau
kė į Vakarus ir gyveno lietu
vių stovykloje Ravensburge. 
1948 m. pabaigoje drauge su 
žmona Aleksandra imigravo į 
Venezuelą. Buvo išrinktas į 
Venezuelos lietuvių bendruo
menės Caracas apylinkės ta
rybą, vėliau į Venezuelos lie
tuvių bendruomenės centro 
valdybą ir Venezuelos lietu
vių savišalpos fondą. Dirbo 
iždininku, kontrolės komisi
jos pirmininku, Bendruome
nės garbės teismo nariu.

1982 m., mirus intensyviai 
lietuviškąjį spaudos darbą dir-

Prel. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS iš Vilniaus garsiajame “Mappariu- 
me” Bostono mieste Nuotr. Ed. Šulaiėio

B i
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Milžiniškas gaublys - matyti ir Lietuva
EDVARDAS ŠULAITIS

Žinome, kad saulutė prade
da šviesti rytuose. Tokiu būdu 
suvokiame, kad iš ten ateina 
šviesa. Perkelta prasme gali
me pasakyti, kad ir iš JAV ry
tinės dalies ateina ne tik sau
lės, bet ir kitokia šviesa. Yra 
žinomas faktas, jog Bostone 
yra gausiau universitetų, ko
legijų bei kitokių aukštųjų 
mokyklų negu bet kuriame ki
tame JAV mieste. Taip pat čia 
yra ir kitokių dalykų, kurių 
niekur kitur nerasi.

Vienas tokių yra didžiulis 
gaublys į kurio vidurį gali
ma žmonėms įeiti. Jis vadi
nasi “Mapparium”, randamas 
“Christian Science Publishing 
Society” pastate Bostono cent
re, 250 Massachusetts Ave. 
Stiklinis gaublys yra 30 pėdų 
diametro. Į jo vidų galima įei
ti per atidaromas duris ir at
sistoti ant tiltelio šio didžiu
lio gaublio viduryje. Šis nie
kur kitur pasaulyje neranda
mas rodinys buvo suplanuotas 
architekto Chester Lindsay

KANADOS DOL.

Tel

siunčiama suma ..............
Patarnavimas 4% arba 3% 
Pristatymas į rankas 
Išviso: .. 
Siuntėjas

Partizanų niekinimo vietoje Kapčiamiestyje 1994.XI.27. Žemiau: šventinant kryžių partizanams Kapčiamiestyje.
Pirmame plane antroji iš dešinės - GABRINĖ BAČANSKIENĖ Nuotr. St. Sajausko

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
SSSS SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ S$$S 
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 
į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą. • Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes 
galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL.
$

$..........
Gavėjas:

12.00
... .00

15.00 
.. .00

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

517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905 643-3334, fax 905 643-8980
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busiai žmonai Aleksandrai 
Vaisiūnienei, tuometinio Ve- 
nezuelos lietuvių bendruome
nės pirmininko dr. Vytauto 
Dambravos paskatintas, Ju
lius Vaisiūnas tęsė žmonos 
misiją, įsijungdamas į spau
dos darbą, kurį dirbo iki gy
venimo pabaigos.

Julius Vaisiūnas buvo kietų 
principų, griežtos disciplinos 
ir idealistinio nusiteikimo 
lietuvis. Jis aktyviai ir su gi
liu įsitikinimu rėmė darbą ir 
kovą Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui, rūpinosi lietu
vybės išlaikymu nutautėjan- 
čioje bendruomenėje ir raštais 
tarnavo atsisteigusiai Lietuvai, 
siekdamas tautos gerovės. Jis 
sakė ieškąs teisybės ir už ją ko
vojąs. Ne paslaptis, kad Julius 
Vaisiūnas nebuvo pilnai pa
tenkintas išeivijos ir Vene- 
zuelos lietuviais. Jis juos pa
kritikuodavo dėl kovos dvasios 
stokos, sąmoningo ar nesąmo
ningo nutolimo nuo tautos ka
mieno ir plaukimo su pinigui 
tarnaujančia plačiąja Vene- 
zuelos visuomene lietuviškų 
dvasinių vertybių ir tradici
jų sąskaita. Vaisiūną slėgė 
tautiečiai, pasiduodą ir net 
tarnaują materialistinei lai
ko dvasiai, tačiau net su pasi
didžiavimu kėlė pozityvius 
darbus, skirtus Lietuvos lais
vei ir lietuvių tautos gerovei. 
Ne kartą jis čaižė tautinio dar
bo kenkėjus kurie, tarnaudami 
savo užgaidoms, neatlikdavo 
savo pareigų tėvynei Lietuvai.

Churchill’io, kuris yra ir au
torius “Christian Science Pub
lishing Society” pastato. Jis 
buvo ruošiamas nuo 1932 iki 
1935 m. ir yra vienintelis to
kio pobūdžio žemėlapis pasau
lyje. Jame atsispindi to laiko
tarpio valstybių sienos, kurios 
nuo to laiko nebuvo keičiamos, 
nes šis gaublys yra laikomas 
meno kūriniu. Jį sudaro 608 
vitražinio stiklo dalys, įtvir
tintos bronziniuose rėmuose. 
Kadangi stiklas yra spalvotas, 
tai ryškiai matomos valstybių 
sienos, nors jos turi ir įrašus. 
Aiškiai matoma ir Lietuva.

Kadangi stiklo paviršius ne
sugeria garso, tad jo bangos 
atsimuša į šonus ir vėl grįžta 
į gaublio vidų, kur stovi žmo
nės. Dėl to jaučiamas gana sa
votiškas garso efektas, kai stip
riau kalbama. Yra geras ap
švietimas — 300 elektros lem
pučių.

Šiame reto pobūdžio rūdiny
je teko lankytis kartu su prel. 
Kazimieru Vasiliausku iš Vil
niaus. Kadangi tuo metu paly
dovės nebuvo, padariau šio

Atstatytas DLK Kęstučio paminklas Prienuose, ant Nemuno kranto
Nuotr. D. Meliūno

Reikia ambasadorių nuotraukų
Lietuvos nepriklausomybei 

nepaprastai daug nuveikė Lie
tuvos atstovai JAV-se, savo veik
la ne tik užmegzdami ir vystyda
mi dvišalius Lietuvos-JAV santy
kius ir juos plėtodami, bet ir ypa
tingai pasiaukojamai atstovau
dami Lietuvos valstybei sovietų 
okupacijos metais.

Pirmąjai Lietuvos misijai 
JAV, atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, vadovavo Jonas Vi
leišis, padėjęs pagrindus abie
jų šalių diplomatinių santykių 
užmezgimui. Voldemaras Čarnec
kis tapo laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu 1921 m. rugsėjo 8 d. 
ir darbavosi iki 1923 m. lapkri
čio 23 d. Nuo lapkričio 24 d. Lie
tuvos diplomatiniu atstovu iki 
1924 m. gegužės 3 d. tapo Kazys 
Bizauskas, nuo gegužės 4 d. iki 
1927 m. rugpjūčio 31 d. - jis buvo 
ir Lietuvos pasiuntinys JAV. Vė
liau laikinuoju reikalų patikėti
niu (1927.05.17 - 1928.06. ir 1934. 
05.31 - 1935.06.30) trumpai dar
bavosi Matas Bagdonas.

Lietuvos pasiuntiniu 1928 m. 
liepos 1 d. - 1934 m. gegužės 31 d. 
paskirtas Bronius Balutis, po jo 
iki pat mirties 1957 m. gegužės 
11 d. pasiuntiniu buvo Povilas 
Žadeikis. Po jo Lietuvos inte
resams JAV atstovavo laikinasis 
reikalų patikėtinis Juozas Kajac- 
kas, o nuo 1976 iki 1987 m. - dr. 
Stasys Bačkis. Nuo 1987 m. Lie
tuvos laikinuoju reikalų patikė
tiniu tapo Stasys Lozoraitis, jau
nesnysis, kuris 1991 m. buvo pas- 

gaublio viduryje nuotrauką 
kartu su prelatu ir tik vėliau 
sužinojau, kad čia negalima 
fotografuoti. Tad mano albu
me liko labai reto pobūdžio 
fotografja, kuri čia spausdi
nama.

Kai stovi viduje šio gaublio, 
iš arti matai visą pasaulį. Nors 
kai kurios vietos yra gana toli, 
tačiau šiame gaublyje jos visos 
atrodo arti. Todėl šis “Mappa- 
rium’as” yra lyg priminimas, 
kad visi žemės gyventojai, ne
paisant kur jie begyventų, yra 
kaimynai.

Beje, šiame pastate taip pat 
yra leidžiamas pasaulyje di
džiausią tiražą turintis dien- 

kirtas pirmuoju Lietuvos amba
sadoriumi JAV ir buvo juo iki 
1993 m. lapkričio pradžios.

Lietuvos atstovai rezidavo 
Vašingtone.

Lietuvos ambasada Vašingto
ne, puoselėdama Lietuvos diplo
matinės tarnybos istorines tradi
cijas, nutarė įamžinti Lietuvos 
atstovų atminimą ambasados rū
muose ir nutapyti visų Lietuvos 
atstovybių vadovų JAV portre
tus bei Lietuvos atstovavimo 
eilės tvarka iškabinti juos gar
bingoje vietoje. Tačiau dailinin
kui nepaprastai trūksta vizuali
nės medžiagos. Daugiausia nuo
traukų kol kas turima dr. S. Bač- 
kio portretui.

Kreipiamės pagalbos j Ameri
kos lietuvius, prašjrttumi atsiųsti 
į Lietuvos ambasadą Vašingtone 
visų aukščiau paminėtų Lietuvos 
atstovų fotografijų. Kuo dau
giau, tuo geriau. Jos nebūtinai 
turi būti portretinės, gali būti 
ir grupinės, kuo įvairesnėmis po
zomis, kad dailininkas galėtų 
susidaryti kuo išsamesnį vaizdą 
apie asmenį.

Fotografijų atspaudus prašo
me siųsti adresu: Embassy of 
Lithuania, 2622 16th Str. N.W. 
Washington, DC 20009, USA.

Iš anksto dėkojame visiems 
geradariams. Po paveikslų nu- 
tapymo fotografijos bus perduo
tos Lietuvos centriniam valsty
bės archyvui.

Dr. Alfonsas Eidintas,
ambasadorius

raštis “The Christian Science 
Monitor”, einantis nuo 1908 m. 
Turi tik 20 nedidelio formato 
puslapių, tačiau gana “talpus”, 
nes skelbimų nedaug. Taip pat 
jis turi reporterių įvairiose 
valstybėse ir pateikia gana 
objektyvią informaciją iš viso 
pasaulio. Kai Lietuvoje vyko 
lemtingieji įvykiai, šis dien
raštis dažnai rašydavo ir apie 
Lietuvą.

Ši leidykla įvairiomis kal
bomis leidžia ir grynai religi
nio turinio knygas, kurių tarpe 
yra “The Christian Science 
Quarterly”. “Monitor” žinios 
yra paskleidžiamos radijo 
bangomis šiame krašte, o taip 
pat ir į kitas valstybes.

Partizanų ryšininkės išpažinimai

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Sudariau sąrašus

Išsiruošiau — rašymo prie
monės (cheminis pieštukas, 
perlenktas sąsiuvinis), nedi
delė pintinėlė su ankstyvais 
obuoliais. Kaimai tolimi, pa
žįstamų beveik nėra, tačiau 
suradau.

Stakliškių pirmasis kaimas 
— Medžionys. O ten, pas Ben- 
daravičius — rugių vežimas, 
pėdus meta iš vežimo aukštas 
vaikinas, per pečius gunkte
lėjęs — tai parapijos vargo
ninkas Kostas Šilgalis.

Greit išmetė pėdus, visi su
sirinkom užstalėn, atviriau 
nekalbėjom. Susidomėjau kny
gų lentynėle, suradau V. Hugo 
raštus, prašiau paskolinti, nes 
kaip tik jų atėjusi. Vargo
ninkas dėmesingai seka po
kalbį, tačiau mano bendra
mokslė šeimininkų dukra kal
ba nereikšmingus dalykus. 
Aš suprantu, kad nereikia kal
bėti apie abiejų suimtuosius 
tėvus (mano ir jos tėvelis Vor
kutoj).

Laiminga pasiimu V. Hugo 
raštus (“Devyniasdešimt tre
tieji metai”), visus pavaišinu 
obuoliais. O Kostas Šilgalis 
nenuleidžia akių, įdėmiai 
klausosi mūsų pokalbio. Al
dona B. palydi, ir aš tik dabar 
“atverčiu savo kortas”. Apta
riam paskubom išvežtųjų šei
mas, suimtuosius, rašau pavar
des, vardus, metus. Pataria 
bendramokslė pas kokius žmo
nes užeiti, patikslinti žinias, 
skaičių, ir taip kelis kaimus 
iš eilės . .

Vargoninkas — šnipas
Anas vargoninkas buvęs ta

rybinių partizanų ryšininkas, 
užverbuotas dirbo šventovėje. 
Tai kas kad turėjo gerą balsą, 
kad moterėlės atsukusios gal
vas žiūrėjo ne į altorių, o į var
gonus, mat giedodavo ir groda
vo Mišias naujasis vargonin
kas, kuris vėliau tapo operos 
ir baleto teatro solistu.

O dabar, kai mes išgyvenom 
Lietuvos atgimimą, kai tyliai, 
be šūvių, kovojom už Lietuvos 
nepriklausomybę, jis, 1946-47 
metų šnipelis, drįso per už
grobtą televiziją dar kalbėti, 
įtikinėti, kaip gera buvo Tary
bų Sąjungoje gyventi. Taip, 
jam gera, nes buvo operos teat
ro partinės organizacijos sek
retorius. Nors ir balsą turė
jo neblogą, tačiau suvokimo 
apie tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę — jokio.

Partizanai pavojuje
Labai skaudu, kad atsiranda 

tokių, kuriems pilnas lovys — 
tėvynė, šlamantys ir skamban
tys pinigai —jos meilė ...

Mano Mielasis, vėl nuklydau 
į lankas, jei Tu būtum šalia, 
visa tai išsakyčiau . . .

Susitikusi perdaviau sąra
šus. Padėkojai, beveik nekal
bėjai — Tu skubėjai su vyrais, 
bet pasakei: greit pasimaty
sim. Vėliau man pasakojai: 
“Vos nepakliuvau; įsikasiau į 
šieną, o čia stribai lipa per 
galvą, smaigsto durtuvais... 
Galvoju — galas, o tavo 
šai prie širdies. Gal jie 
gelbėjo.

Atvirai pasakysiu — 
save negalvojau, bet tik 
sąrašus. Pajudėti nebuvo kaip, 
net kvėpuoti negalėjom. Na, 
viskas gerai, šį kartą praėjo”.

Atsimenu, kaip tylią rugpjū
čio pavakarę klausinėjai, su 

sąra- 
ir iš

apie 
apie

kokias žmonėmis galima mano 
kaime užmegzti ryšį, prašei 
juos charakterizuoti. Kalbė
jom apie Bronių Brazionį, Vin
cą Brazionį, vėliau, kiek ži
nau, pravertė.

Gera buvo šalia Tavęs, nors 
siautė stribų gaujos, mirtis 
šalia vaikštinėjo, o aš jaučiau
si saugi ir rami, kai Tu šalia 
buvai.

laužti plotkelės drau- 
taip tikėjausi sutikti 

Mielasis, taip laukiau 
nuliūdau, kad neat

Kūčios be Lakštingalos
Atsimenu gerai 1947 m. Kū

čias. Žadėjai ateiti su drau
gais, bet Tavęs nebuvo — Tu 
sirgai. Liūdna man, kad nega
lėjau 
ge, o 
Tave. 
Tavęs, 
ėjai, o aš buvau pasiryžusi 
viskam mesti mokyklą, palikti 
mamą, būti drauge su Tavimi.

Tu neatėjai — sirgai, matyt, 
taip Dievas norėjo. Tada pa
jutau, kad Tu man reikalingas, 
labai reikalingas, bet Tavęs 
nėra — sergi, o aš nesiryžau 
klausti, kur Tu esi, kodėl Ta
vo draugai nepasakė patys. 
Mat tokių dalykų neklausinė
jama.

Atsišaukimai
Po Kalėdų grįžau į mokytojų 

seminariją. O čia pavasariop 
Punios šile krito partizanų 
štabas... Lino ir Vyturio 
(Juozaičio) atvaizdai plaka
tuose, juose ir atsišaukimas, 
kad visi grįžtų iš miškų, už
siregistruotų — jie esą suklai
dinti.

Vyturėli, mielas Vyturėli, 
buvęs mano mokslo dienų 
drauge, štai kur susitikom po 
ano 1946 m. gegužės vakaro — 
miesto sode skelbimų lentoj 
kabo tavo portretas - plakatas, 
o jame atsišaukimas .. .

Dar viena netektis, skaudi, 
liūdna. . . O čia, mokykloje, 
semestriniai egzaminai. Atsi
menu, kaip mokytojas Mikule- 
vičius liepė linksniuoti ir 
kirčiuoti — “raudonas klebo
nas”, o aš pati nežinau ką kal
bėjau, viską supainiojau, man 
vis akyse Tu, Vyturėli, mėlyn
aki, geltonplauki. Tau kaulus 
laužo, kankina, ne iš gero pa- 
sirašėt atsišaukimą.

Mes supratome, mes labai 
labai norėjome, kad išliktum 
gyvas. Išlikai, po daugelio me
tų grįžai, tačiau palaužtas ir 
fiziškai, ir dvasiškai. Apie Ta
ve parašysiu atskirai. Juk Tu 
buvai mano gimnazijos laikų 
draugas; nepamirštu ir dabar 
to vakaro, Tavo žodžių “Ar pa
vydi? Leisk man su mergaite 
pakalbėti”, pasakytų Lakštin
galai (Jaruševičiui).

Pasijutau nusikaltusi
Vėl vasara, kaip niekur nie

ko, atostogos, vakaras, senų 
klevų stori kamienai susilieja 
su nakties tamsa, o iš už vie
no kamieno pasirodo ginkluo
tas žmogus, o iš kito — antras. 
Jūs keli partizanai, taip neti
kėtai, staiga ateini ir Tu, Lakš
tingala, toks pablyškęs, o akys 
dar gilesnės, tamsesnės. Tokie 
nenusakomo liūdesio šešėliai 
jose. Žmonės, pažvelgę į to
kias akis, sako, kad to žmo
gaus siela jau palieka šį pa
saulį ...

Atsimenu — įėjom į kamba
rį, buvai labai griežtas ir rim
tas. Tavo judesiai kampuoti, 
pakimusiu balsu, kiek pikto
kai liepei: “Parodyk savo vai
kino nuotrauką”. Aš nieko ne
sakiau — parodžiau. Tu žiebtu
vėliu švietei, atidžiai žiūrė
jai ir pasakei, kaip kirviu nu-

Paminklinis kryžius Kapčiamies
čio aikštėje, kur buvo niekinami 
žuvę Lietuvos partizanai. Kryžius 
pašventintas 1994 m. lapkričio 27 d.

Nuotr. St. Sajausko

kirtai: “Tekėk už jo, tekėk!” 
Nors apie vedybas su fotogra
fijos vaikinu nebuvo ir kalbos.

Pajutau, kad esu Tau kažkuo 
nusikaltusi, o tuo galbūt, kad 
anas įsiūlė savo nuotrauką. 
Juk kurso draugai, visi keitė- 
mės nuotraukomis. Norėjai to, 
kuris vasarą dirbo tėvų ūkyje. 
Matyt, žmonės pripaistė, todėl 
buvai toks piktas, nedraugiš
kas, svetimas.

Aš tada pajutau, kad Tavo 
sieloj siaučia audra, kaip sa
ko žmonės — “dūšioj katės 
pjaunas”. Pasijutau kalta iš
davusi Tavo jausmus, nors jie 
nebuvo atvirai išsakyti...

Draugo nuotrauka
Taip, aš, mokydamasi Aly

tuje, lankiau trofėjinius kino 
filmus. Deja, menas — mano 
silpnybė. Jis, kuris pasiūlė 
savo nuotrauką, vis pasiūlys 
davo bilietus į tą ar kitą fil
mą .. . Nors pats, kaip vėliau" 
sužinojau, pritrūkdavo duo
nos kąsnio.

Aš ėjau, vis norėjau pamiršti 
bent akimirkai skaudžias ne
tektis — tėvelis, brolis, dėdė 
kalėjime. O motina ir senelė 
bijo likti namuose, ypač nak
tį. Dienomis reikia paruošti 
siuntinius suimtiesiems — 
siųsti makaronus, riebalus, 
lašinius — per mėnesį mažiau
siai po du. Tada aš mamai ir 
sakau:

— Mama, tau sunku, gal man 
dirbti, mokysiuos neakivaiz
diniu būdu?

— Tu privalai mokytis, tu 
turi būti toliau nuo namų, ar 
vežimas, ar kas. Gana jau ne
tekau dviejų.

Tarp bendraminčių
Ir buvau aš toliau nuo namų, 

bet ir ten, Alytuje, suradau 
bendraminčių ir partizaninę 
spaudą. Skaitėm, platinom, 
kuo galėjom padėjom miškui 
— vaistais, drabužiais, mais
tu. Tas, kuris man nuotrauką 
dovanojo, kurį laiką buvo par
tizanas. Tik dėka kunigo, iš- 
davusio metrikus nešauktino 
amžiaus data, galėjo legali
zuotis. Po to atvyko į Alytaus 
mokytojų seminariją mokytis. 
Matai, Mielasis, Lakštingala, 
koks likimas žmonių — per mo
kyklas, per kelias dešimtis 
kilometrų sueina, susipažįs
ta. Šis vaikinas, man piršda- 
masis sakė: “Girdėjau, kad pa
čiai būtina pavardę pakeisti, 
nes iš ‘banditų’ šeimos, pas
kui galėsim išsituokti”.

Mano požiūris toks: ištiki
mybė, taurumas, sąžiningu
mas net smulkmenose. Deja, 
deja, viso to gyvenime nebu
vo...

(Bus daugiau)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais



KRITIŠKOS PASTABOS

Baltiečiai ir žydai tragiškame laikotarpyje
Prof. dr. Dov. Levin’o knyga “Baltic Jews Under the Soviets, 1940-1946”

ANTANAS MUSTEIKIS

I
George Orwell’is (tikroji pa

vardė — Eric Arthur Blair), 
įžvalgus politologas, jau prieš 
pusšimtį metŲ tiksliausiai api
būdino vieną iš totalistiniy 
dvynių — komunizmą, kuris 
nuožmiais nusikaltimais neuž- 
sileidžia broliui nacizmui. 
Savo veikaluose jis atskleidė 
pagrindinį rusiškai sovieti
nės ideologijos ginklą — nau- 
jakalbę, kuri daugelio žmonių 
protus išskalavo ir naivuo
liams akis aptemdė, komunis
tinės santvarkos pragarą vaiz
duodama kaip utopinį rojų.

Reikėjo daugelio metų, kol 
ir patys naujosios programos 
idealistai savo kailiu patyrė, 
kaip toji sistema visus nužmo
gina. Tada nuoširdžiųjų pakly
dėlių dalis atliko viešą išpa
žintį, o kiti paskendo abejo
nėse: nelengva prisipažinti, 
jog buvai toks kvailas ir atsi
spirti nomenklatūrinių privi
legijų masalui. Dar kita jų da
lis ir ligi šio laiko nepraregė
jo, tad ta pačia naujakalbe te- 
begvildena subankrutavusios 
blogio imperijos bruožus.

Deja, daugeliu atvejų prof, 
dr. Dov’as Levin’as savo kny
ga “Baltic Jews Under the So
viets, 1940-1946”, išleista 1994 
m., įsirikiuoja į pastarųjų tar
pą.

Knygoje sudėti autoriaus 
straipsniai paskelbti nuo 1971 
m. ligi 1991 m. Tenka pabrėžti, 
jog net jų penketas iš 1990-1991 
m., vadinas, kai geležinė už
danga subliūško ir imperija, 
palaikyta policine partijos 
prievarta, griuvo. Bet šių tie
sų knygoje nesurasi, kaip ir 
daugelio kitų, kurios nutyli
mos arba pridengiamos nauja
kalbe.

Nors pati knygos antraštė 
istoriją pradeda 1940 m., ta
čiau didžiausia ir grubiausia 
baltoji istorijos dėmė palik
ta kaip tik tų metų įvykiuose. 
Autorius laisvų baltiečių iš-

Aktorius iš Niujorko - VITALIS 
ŽUKAUSKAS kalba lietuvių teat
rinės foto parodos atidaryme Čiur
lionio galerijoje 1994 m. lapk
ričio 25 d. Jis taip pat atliko meni
nę dalį Teatrų festivalio užbaigi
mo pokylyje lapkričio 27 d.

Nuotr. Ed. Šulaičio

Dalis žiūrovų IX Lietuvių teatrų festivalyje Jaunimo centre Čikagoje. Gaila, kad jų visuose spektakliuose ne
daug buvo Nuotr. Ed. Šulaičio

Po Čikagos “Vaidilutės” spektaklio IX Lietuvių teatrų festivalyje 1994 m. lapkričio 25 d. Čikagoje paminėta šio 
kolektyvo 10 metų gyvavimo sukaktis. Nuotraukoje “Vaidilutės” steigėjai: dr. PETRAS KISIELIUS ir ONA ŠU- 
LAITIENĖ (antras ir trečia iš kairės), režisierius JUOZAS IVANAUSKAS (antras iš dešinės), šalia jo - DALIA 
KUČĖNIENĖ. Pirmas iš dešinės - Lietuvių fondo steigėjas - dr. ANTANAS RAZMA Nuotr. Ed. Šulaičio

keltus to laikotarpio fak
tus vadina “pretenzijomis” 
(claims, 345 p.), “motyvais”, 
lyg tikri liudininkai rašytų 
literatūrinę fikciją, ir nusle
pia patį svariausią, lemtin
giausią faktą — neproporcin
gai didelės dalies žydų, komu
nistų kolaborantų, vykdytą 
Lietuvos niokojimą. Beje, au
torius pamini Ribbentropo- 
Molotovo 1939 m. sutartį, lyg 
tarp kitko, nesusietą su lie- 
tuvių-žydų santykiais. O juk 
pagal tą sutartį broliškos ko
munistų ir nacių jėgos bendrai 
dalinosi užgrobtomis teritori
jomis, kurių tarpe buvo ir Lie
tuva.

Autorius dažnai mini lietu
vių valdžios pareigūnus (Li
thuanian authorities), kai iš 
tikrųjų bolševikmečiu tai bu
vo Maskvos marionetės. Jis 
kalba apie Raudonosios ar
mijos “atėjimą” į Lietuvą ir 
apie “rinkimus į seimą” (40 
p.), kai iš tikrųjų tai buvo nuož
mi okupacija ir “liaudies sei
mo” teatras. Sovietinių rusų 
Vilniaus okupaciją autorius 
vadina “išlaisvinimu” (175, 
295 p.), lygiai kaip ir Kauno 
okupaciją (296, 315, 317, 322 
p.). “Išlaisvinimu” laiko ir viso 
krašto užgrobimą (190, 259 p.), 
kai iš tikrųjų tai buvo moder
nios baudžiavos (kolchozuose, 
sovchozuose) bei vergijos 
(darbovietėse) įvedimas.

II
Autorius pateikia “sovie- 

tintos pramonės” statistiką: 
“nuo 1940 ligi 1941 m. pramo
nės darbininkų skaičius išau
go nuo 37,285 ligi 42,914, o tar
nautojų skaičius pašoko nuo 
5,625 ligi 56,201” (47 p.), tačiau 
vengia pažymėti, jog toji refor
ma priperėjo daugybę dyka
duonių (žemų ir aukštų pako
pų nomenklatūrininkų), ku
riais pasižymi visas korupci
nis Sovietijos ūkis, galiausiai 
sugniužęs iš vidaus.

Savuosius to griovimo kola
borantus autorius bando pa
teisinti maskvine birbyne, esą 
naujasis nomenklatūrininkas 
“neatėjo direktoriauti iš su
puvusių Smetonos laikų — jų 
(darbininkų) valdyti su bizū
nu” (52 p.).

Deja, autorius nenurodo, į 
kurį jo tėvynainių fabriką (di
džioji prekybos bei pramonės 
dalis priklausė jiems) Sme
tona pasiuntė tą bizūną, kad 
iš darbininkų išspaustų dau
giau prakaito ir savininkui 
sukauptų daugiau turto, ir ar 
tas savininkas atsilygino Sme
tonai už pagalbą . . . Tiesa, au
torius pamini tokius turtuo
lius, kurie atsilygino — teikė 
duoklę . . . Moprui dar Lietu
vos nepriklausomybės metais, 
tik nutyli, kad tie pinigai bu
vo skirti Lietuvos kenkėjų kės
lams vykdyti.

Negerus ar įtemptus santy
kius tarp lietuvių ir žydų au
torius iškreiptai vaizduoja. 
Neigiamą lietuvių laikyseną 
žydų atžvilgiu jis aiškina tre

čiaeilės svarbos dalykais: esą 
lietuviai prikaišiojo, kad žy
dai “kalbėjo rusiškai”, ar “ne
mėgsta dirbti” (140 p.). O iš tik
rųjų autorius nuslepia pagrin
dinę priežastį: žydai sudarė 
daugumą LKP narių dar prieš 
Hitlerio išrinkimą į Vokieti
jos kanclerius ir uoliai tarna
vo Stalinui.

Atrodo, kad Levin’as nekrei
pia dėmesio į tai, kad lietuviai 
sukilėliai, ne nacių kolaboran
tai, kaip jis tikina, daugelyje 
vietovių išlaisvino kraštą dar 
prieš vokiečių okupaciją, pa
skelbė nepriklausomybę ir su
darė laikinąją Lietuvos vy
riausybę (1941 m. birželio 23 
d.). Tai aiškiai parodė, kad 
lietuviai priešinosi abiem 
okupantam (nors po komunis
tinių deportacijų bei tautžu- 
dystės žmonės galėjo džiaug
tis ir pačiu velniu, kuris tuos 
teroristus būtų išvijęs laukan). 
Dėl to vokiečiai Lietuvos vy
riausybės nepripažino, ir ji 
netrukus nuėjo į pogrindį; vė
liau jos nariai buvo gaudomi 
ir siunčiami į koncentracijos 
lagerius.

Lietuviai boikotavo Lietuvo
je skelbtas vokiečių mobiliza
cijas ir neturėjo SS legiono 
(retas dalykas tų metų regio
ne); jų Vietinė rinktinė, pa
sišovusi ginti Lietuvą jos ri
bose (vietinė), buvo prievarta 
jungiama į vokiečių kariuome
nę. Dėl to ji buvo išformuota, 
o jos vadovai atsidūrė vokie
čių kalėjimuose. Nacimečiu 
lietuviai leido apie penkio- 
liką pogrindžio laikraščių.

Negalėdamas to paneigti, 
Levin’as griebiasi naujakal- 
bės: lietuvių laisvės kovoto
jus, vejančius lauk pakriku
sius okupantus bei jų bendri
ninkus, kurių eilėse galėjo 
būti ir žydų, vadina “lietuvių 
gaujomis” ir kolaborantais: 
“entuziastingai kolaboravo su 
vokiečiais” (268 p.). Bet argi 
laisvės kovotojai turėjo sta
tyti garbės vartus okupantams, 
palikusiems kruvinas pėdas 
Rainiuose, Pravieniškėse bei 
tremtinių vagonuose ir nešan
tiems kailį iš Lietuvos? (Su
prantama, kad tokiu metu nu
kentėjo ne tik kaltieji, bet ir 
nekaltieji).

III
Bene labiausiai autorius, 

kaip ir daugelis kitų žydų, 
skaitytojus klaidina pramaty
tais skaičiais. Visur jis kar
toja iš piršto išlaužtą klasto
tę. jog pirmojo bolševikmečio 
deportacijose iš Lietuvos bu
vo ištremta 7000 žydų; Ze- 
charja Čėsna tą burbulą išpu
čia ligi 15.000. O iš tikrųjų 
tas skaičius sukosi apie 3500 
t. y. 10% ištremtųjų. Tai atitin
ka žydų proporciją visoje to 
meto Lietuvoje. Šį skaičių su
rado Genocido tyrimų centras 
Vilniuje, išnagrinėjęs apypil
nį tremtinių sąrašą.

Dar blogiau, kai skaičiuo
jami lietuvių kolaborantai 
su vokiečiais nacimečiu. Čia

Talentingieji septyniolikmečiai iš Kauno smuikininkas virtuozas VIL
HELMAS ČEPINSKAS ir pianistė INDRĖ PETRAUSKAITĖ koncertuoja 
Kultūros židiny Niujorke 1994.XI.12. Vilhelmas šiuo metu kaip stipendi
ninkas lanko garsiąją Julliard muzikos mokyklą Niujorke. Jo mokytoja ir 
globėja DOROTHY DE LAY yra pasaulinio garso smuiko mokytoja. Tai 
žada Vilhelmui didelę ateitį Nuotr. Vyt. Maželio

jau skaičiai yra ar gali būti 
padidinti ne tik kelis, bet ir 
keliolika (kaip Klimaičio gau
ja), jei ne keliomis dešimtimis 
kartų. Ir nė žodžio apie tai, 
kad ir bolševikai, ir naciai 
tuos skaičius režisavo, nors 
tik naciai prisipažino tai da
rę. Antra vertus, Stalino ko
laborantų žydų skaičiai nu
tylimi arba mažinami. O kai 
faktai akis bado, išrandama 
tariama nepatikimumo prie
žastis. Kadangi sovietiniai 
leidiniai, kaip “Masinės žu
dynės Lietuvoje” ar enciklo
pedijos, dažnįausiai falsifi
kuoja duomewte, Levin’as tiki
na, kad ir “Lietuvių archyvas”, 
išleistas nacimečiu, yra nepa
tikimas. Tačiau čia jis vėl nu
slepia esminį faktą, kad antro
sios to archyvo laidos, išleis
tos JAV, pratarmėje yra pa
brėžta, jog jo autoriai lais
vuose Vakaruose patvirtino 
leidinio patikimumą.

K. Žalys (“Lietuvos istorija 
— faktai ar nuomonės?”, “TŽ”, 
1984. I. 26) atskleidžia svarbių 
skaičių paslaptis. Pasiremda
mas sovietiniais šaltiniais, 
randa, kad 1940 m. balandžio 
mėnesį, kai komunistai ir na
ciai broliavosi, LKP žydų bu
vo 82,2%, lietuvių — 15,8%, ru
sų bei gudų — 1,4%, kitų — 
0,6% iš bendro 1778 narių skai
čiaus. 1941 m. sausio mėnesį 
toje partijoje žydų buvo 1479 
(47,1%) rusų — 797 (25,4%), lie
tuvių — 667 (21,3%), kitų — 195 
(6,2%); iš viso 3138 narių. Bet 
truputį vėliau žydų skaičius 
“oficialiai nukrito” ligi 15%. 
Jį ir vartoja Levin’as, tik vėl 
nuslepia faktą, kaip jis pada
rytas. Ogi tuo metu draugas 
burtininkas Stalinas mostelė
jo stebuklinga “nacionalinės 
politikos” lazdele, ir 1000 žy
dų pavirto 1000 lietuvių (nei 
daugiau, nei mažiau, bet tiks
liausiai — 1000!). Štai kodėl 
vietoj sausio mėnesio 1479 žy
dų partiečių “neklaidingoje 
enciklopedijoje” atsirado tik 
479, o vietoj 667 lietuvių atsi
rado 1667.

IV
Prof. Levin’as ne tik vartoja 

bolševikinę naujakalbę, bet 
ir praplečia jos žodyną, išras
damas atbulinę “simetriją”. 
Gražiai aprašo, kai antruoju 
bolševikmečiu į okupuotą Lie
tuvą sugrįžę žydai keršijo tik
riems ar tariamiems “lietu
viams žudikams” už savo gimi
nių gyvybes. Ir nė vieno žode
lio apie tai, kad ir lietuviai, 
nukentėję nuo neproporcin
gai didelio skaičiaus žydų par
tiečių, komjaunuolių bei mop- 
rininkų pirmame bolševikme- 
ty, jautė tokį patį kerštą (ir 
maža dalis lietuvių keršijo) 
žydams nusikaltėliams už sa
vo ištremtas ar nužudytas gi
mines.

Daug kur autorius atrodo 
pasiklydęs savo gausių duome
nų mišrainėje. Sakysime, ar iš
gelbėtų žydų skaičius Lietuvo

je yra smulkmena, kurios ne
verta paminėti, ar didmena, 
istorinis faktas? Apie tūks
tantis žydų buvo išgelbėta na
cimečiu. Tai galėjo ar turėjo 
įvelti apie 10,000 lietuvių gel
bėtojų, skaitant visus gelbė
tojų šeimų narius, kurie rizi
kavo savo gyvybe (būta atvejų, 
kai vokiečiai sušaudė slepia
mus žydus drauge su jų gelbė
tojais). Sunku patikėti, kad 
toks nepastabumas būtų susi
jęs su istoriko pasiklydimu, 
o ne su ta pačia tendencija, 
prasikišančia dažname šios 
knygos puslapyje.

Būtų įdomu giliau pažvelgti 
į išlikimo problemą. Pavyz
džiui: kas gi iš tikrųjų buvo 
autoriaus aprašomi žydai? 
Ar tai tie patys, kurie (1) kro
vė “buržuazinį” turtą nepri
klausomoje Lietuvoje ir tuo 
pat metu mokėjo duoklę Mop
rui; kurie (2) drauge su na
ciais dalinosi svetimomis te
ritorijomis; kurie (3) skelbė 
bedievišką leninizmą-staliniz- 
mą (“religija yra masių opiu
mas”) ir tuo pat metu (4) daly
vavo moprininkų bendruome
ninėse maldose ir (5) kasė duo
bę Lietuvos laisvei? (Žinoma, 
ir kitose tautybėse buvo tokių 
chameleonų, bet neproporcin
gai didelis tokių žydų skaičius 
problemą daro išskirtinę).

Lygiai žydų, lygiai lietuvių 
neigiama laikysena vienų ki
tiems yra paremta istorine pa
tirtimi, nelengvai pasveria
ma. Deja, vienašališkas požiū
ris į ją šalininkams gali suteik
ti tik laikinę paguodą. Istori
jos jis nepakeis ir dabarties 
šalių santykių nepagerins.

Per visas gyveninio 
dienas...

Per visas 
Gyvenimo dienas, 
Per tylias sausras, 
Per kaitrą, lietų 
Kas lydės 
Pavargusius mus, kas?
Kas stipriau 
Paklydusius mylėtų?

Atsitieskim 
Skausmo debesy- 
Menkas ir trapus 
Žmogaus takelis, 
Varganas keleivis 
Po skliautu esi 
Žemiškos būties 
Trumputis kelias.

Per visas 
Gyvenimo dienas, 
Be tavos palaimos 
Saulė dūžta. 
Stingdo šaltis
Minti, darbus ir rankas, 
Ir mažutę girios 
Pukščio gūžtą.

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva
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O KULTJRII^ĖJE VEIKLOJE
Dail. Adomo Galdiko, mirusio 

Niujorke 1969 m. gruodžio 7 d., 
tapybos darbų paroda prieš Ka
lėdas buvo surengta Mažeikių 
muziejuje. Jai 40 jo vėlyvojo kū
rybinio laikotarpio darbų buvo 
gauta iš Žemaičių dailės muzie
jaus, Plungėje. Dail. A. Galdikas 
Lietuvoje dabar yra laikomas pro
fesionaliosios lietuvių dailės 
novatoriumi.

Devintajame teatro festivalyje 
Jaunimo centre Čikagoje 1994 m. 
lapkričio 25-27 d.d. dalyvavo tik 
keturi saviveikliniai teatrai — Či
kagos “Vaidilutė”, Hamiltono 
“Aukuras”, Toronto “Aitvaras” 
ir Los Angeles dramos sambūris. 
Lapkričio 25, penktadienį, festi
valis buvo pradėtas “Vaidilutės” 
A. Čechovo vienaveiksmėm ko
medijom “Negeras darbas”, “Ge
ra pabaiga” (scenarijaus autorius 
ir rež. Juozas Ivanauskas). Lap
kričio 26, šeštadienį, festivalin 
įsijungė “Aukuras” su G. Lorcos 
“Bernardos Albos namais” (rež. 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė), 
“Aitvaras” — su F. Jakubausko 
“Paskutiniu iš Varlynės” (rež. 
Algirdas Kynas). Lapkričio 27, 
sekmadienį, festivalis užbaigtas 
rež. Petro Maželio su Los Ange
les dramos sambūriu pastatyta 
E. Uldukio dviejų veiksmų ir še
šių paveikslų žemaičių kovų sak
me “Klajojanti pėda”. Tris festi
valio žymenis už geriausią reži
sūrą, geriausius scenovaizdžius 
ir sceninius drabužius laimėjo 
Los Angeles dramos sambūrio 
Petras Maželis. Geriausių pa
grindinių aktorių žymenys įteikti 
torontiečiarns Aldonai Šikšnienei 
ir Vytautui Štuikiui už Marijonos 
ir Mykolo Kuprių vaidmenis “Ait
varo” pastatytoje F. Jakubausko 
komedijoje “Paskutinis iš Varly
nės”. Geriausių aktorių žymenys 
už pagalbinius vaidmenis buvo 
paskirti Hamiltono “Aukuro” at
stovei Elenai Dauguvietytei-Ku- 
dabienei (Ponsija G. Lorkos 
“Bernardos Albos namuose”) ir 
Los Angeles dramos sambūrio 
atstovui Amandui Ragauskui 
(Skarmalius E. Uldukio “Klajo
jančioje pėdoje”). Humoristinę 
programėlę žymenų įteikime at
liko aktorius Vitalis Žukaus
kas. Jis “taipgi atidarė išeivijos"* 
sceninės veikkiS 'nuotraukų paro
dą M. K. Čiurlionio galerijoje, 
ją papildęs savuoju rinkiniu. Fes
tivalio rengėjams vadovavo Pet
ras Petrutis.

XXIII-čioji lietuvių fotomeni
ninkų nuotraukų paroda, sureng
ta Dr. Stasio Budrio (1916-1984) 
lietuvių foto archyvo, vėl buvo 
dviejų dalių. Pagrindinė vyres
niųjų fotomenininkų paroda, tu
rėjusi konkursinę temą “Skaus
mas ir liūdesys”, 1994 m. spalio 
28 — lapkričio 6 d.d. įvyko Čika
goje, M. K. Čiurlionio galerijoje. 
Jon su 189 nuotraukomis įsijungė 
42 fotomenininkai iš Lietuvos, 
JAV ir Kanados. Jaunųjų prade
dančių fotografų paroda Lietu
vių dailės muziejuje Lemonte spa
lio 22 — lapkričio 27 d.d. susi
laukė 52 dalyvių iš Kauno su 102 
nuotraukom. Jas šiai bendrai pa
rodai iš Lietuvos parūpino Lietu
vos fotomenininkų sąjunga Vil
niuje, vadovaujama Stasio Žvirgž
do ir Vitalijaus Butyrino, jos sky
riaus Kaune vadovai Aleksandras 
Macijauskas ir Romas Juškelis bei 
jaunųjų fotografų klubas “Rake
ta”, vadovaujamas Alvydo Vait
kevičiaus. Šios tradicine tapu
sios parodos padalijimas tarp Či
kagos ir Lemonto buvo pradėtas 
1992 m., įsitvirtino XXII-joje pa
rodoje 1993 m. susilaukus gausių 
dalyvių iš Lietuvos. Šį kartą tris 
pagrindines premijas už konkursi
nes “Skausmo ir liūdesio” nuotrau
kas laimėjo fotomenininkai iš Lie
tuvos: pirmąją — Snieguolė Mi- 
chelkevičiūtė, antrąją — broliai 
Černiauskai, trečiąją — tarptau
tinio įvertinimo susilaukęs Anta
nas Sutkus. Čikagietės Aldonos 
Kaminskienės pastangos buvo 
įvertintos garbės pažymėjimu. 
Kažkodėl žurnalisto E. Šulaičio 
aprašytoj premijų paskyrimo va
karonėj lapkričio 11 d. Jaunimo 
centro kavinėj nutylėtas jų dydis. 
Pasitenkinta tik archyvo pirm. dr. 
Mildos Budrienės čekių įteikimu 
fotografei Džojai Barysaitei nu
vežti laimėtojams Lietuvoje. Pas
kutinėse parodose jos būdavo 
$150, $100 ir $75. Vakaronėje 
taipgi susipažinta su Algimanto 
Kezio naujausia nuotraukų knyga 
(pavadinimas nepateikiamas), pa
minėtas pirmasis dr. Stasio Bud
rio mirties dešimtmetis, parody
ta Arvydo Reneckio sukurta dr. 
Mildos Budrienės pasitraukimo 
iš Lietuvos vaizdajuostė “Iš
ėjome laisvės ieškoti”.

Biržų krašto “Šėlos” muziejus 
surengė tautodailininko Vigman- 
to Streikaus tapybos darbų paro
dą. Savo tapybos kūriniams jis pa
sirenka Biržų krašto gamtovaiz
džius ir Biržų pilies griuvėsius.

Lietuvos istorijos ir etnogra
fijos muziejus Vilniaus grįžimo 
Lietuvai penkiasdešimtpenkme- 
čiui paminėti surengė parodą 
“Lietuvos sostinė 1904-39 m. Vi
suomeninė ir kultūrinė lietuvių 
veikla Vilniuje”. Parodoje gausu 
to laikmečio leidinių, veikėjų nuo
traukų, istorinių dokumentų. Dė
mesio verta parodos dalis, skir
ta dr. Jonui Basanavičiui, jo 
įsteigtai Lietuvos mokslo drau
gijai, žurnalui “Lietuvių tauta”. 
Iki 1994 m. gruodžio 5 d. truk
siančioje parodoje taipgi buvo 
medžiagos ir apie Antano Smeto
nos veiklą, jo 1914 m. redaguo
tą laikraštį “Vairas”.

Lietuvos kraštotyros draugi
jos Vilniuje surengtame pokal
byje buvo aptartos 1994 m. vasa
rą įvykusios ekspedicijos. Drau
gijos pirm. Irenos Sėliukaitės 
pranešimu ELTAI, kompleksinės 
kraštotyrininkų ekspedicijos va
saros mėnesiais vyko visoj Lietu
voj. Vienas suorganizavo Vilnius, 
kitas — vietiniai atskirų rajonų 
žmonės savo jėgomis. Vilniaus 
mokslininkai ir kraštotyrininkai 
pagrindinį dėmesį skyrė komplek
sinei ekspedicijai Veliuonoje, 
Jurbarko rajone. Draugijos pirm. 
I. Sėliukaitė ELTAI skirtame pra
nešime pasakoja: “Jie rinko isto
rijos, etnografijos, tautosakos, 
kalbos ir kitus duomenis. Kiek 
anksčiau tas pačias vietoves ap
lankė Vilniaus technikos univer
siteto architektūros specialybės 
studentai, kurie per dešimt die
nų parengė didelį piešinių rinki
nį: užfiksavo daug įdomių pasta
tų, jų detalių, piešė žmonių port
retus. Beje, šiuos studentų dar
bus dabar galima pamatyti Lietu
vos kraštotyros būstinėje (Vilniu
je, Trakų gatvėje) atidarytoje pa
rodoje. Veliuonos ekspedicijų da
lyviai surinko daug vertingos me
džiagos, kuri per porą metų turė
tų būti parengta spaudai. Ši eks
pedicija yra ypatinga dar ir tuo, 
jog visą reikiamą pinigų surpą.iųi 
geranoriškai skyrė Jurbarko savi
valdybė ...”

1993 m. kultūros ir meno vals
tybinės premijos 1994 m. gruo
džio 14 d. Vilniuje buvo paskir
tos poetui Sigitui Gedai, pamink
linės Rainių koplyčios kūrė
jams, Lietuvos simfoninio or
kestro meno vadovui ir dirigen
tui Gintarui Rinkevičiui, pa
minklo vysk. Antanui Baranaus
kui Anykščiuose autoriams ir vil
niečiui rež. Rimui Tuminui. Pre
mijas jiems paskyrė trylika na
rių turintis vertintojų komitetas, 
vadovaujamas poeto Marcelijaus 
Martinaičio. Laureato vardą Si
gitui Gedai atnešė jo poezijos 
rinkiniai “Septynių vasarų gies
mės” (1991) ir “Babilono atsta
tymas” (1994), architektams a.a. 
Jonui Virakui ir Algirdui Žeb
rauskui, tapytojui Antanui Kmie
liauskui, skulptoriui Regiman
tui Midvikiui ir vitražistui Al
giui Dovydėnui — paminklinė 
Rainių koplyčia sovietų nužudy
tiems kaliniams, dirigentui Gin
tarui Rinkevičiui — 1990-94 m. 
koncertinės programos su G. 

•Mahlerio Penktąja ir Aštuntąja 
simfonijomis, “Daina apie Že
mę”, R. Strausso simfoninėmis 
poemomis “Mirtis ir praskaidrė
jimas”, “Don Chuanas”, scena 
iš operos “Salome”, M. K. Čiur
lionio simfoninėmis poemomis 
“Miške” ir “Jūra”, V. Bacevi
čiaus “Elektrine poema” ir Šeš
tąja simfonija, G. Verdžio ope
ra “Nabucco”, skulptoriui Arū
nui Sakalauskui ir architektui 
Ričardui Krištopaičiui — vysk. 
Antano Baranausko paminklas 
Anykščiuose, rež. Rimui Tumi
nui — 1990-94 m. paruošti A. Če
chovo “Vyšnių sodo”, B. Brechto 
“Galilėjaus”, G. Kanovičiaus 
“Nusišypsok mums, Viešpatie” 
sceninių veikalų spektakliai. 
Premijomis buvo parūpinti de
vyni kandidatai. Iš jų reikėjo 
atrinkti penkis. Vertintojų ko
mitetas balsavo šešis kartus, kol 
pagaliau buvo sutarta be 1993 m. 
kultūros ir meno premijų palikti 
poetą Joną Strielkūną, fotomeni
ninką Aleksandrą Macijauską, 
skulptorius Vytautą Šerį ir Min
daugą Navaką. Premijos laurea
tams bus įteiktos 1995 m. Vasa
rio šešioliktosios išvakarėse Vil
niaus rotušėje. M. Martinaičio 
vadovautas premijų komitetas 
atsistatydino. 1994 m. premijoms 
paskirti reikės kito naujos sudė
ties komiteto. v. Kst.
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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.

Parapijos kredito kooperatyvas
. ■■ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

180-364 d. term, ind........... 6.00%
1 metų term, indėlius....... 6.25%
2 metų term, indėlius....... 7.00%
3 metų term, indėlius....... 7.25%
4 metų term, indėlius....... 7.50%
5 metų term, indėlius....... 7.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 7.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.25%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.50%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.00% 
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.

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas |

Q\/i ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence
E-2392

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 atvoros • židiniai avirtuvės, 
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.

Ali THE

WORLDMASKELL 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 -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Gyvybės — veršio - 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 IXSURAXCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

bendraamžiais. Pirmoje eilėje iš kairės: MATAS FREIMANAS, gabus slidi- 
nėtojas, jau globojamas Kanados olimpinio komiteto; toliau — ARAS IGNA
TAVIČIUS, ARVYDAS JANUŠONIS ir LUKAS GINIOTIS. Antroje eilėje iš 
kairės: ONUTĖ SMALENSKAITĖ, visapusiška sportininkė, žaidžia krepšinį, 
varžosi lengvojoje atletikoje ir plaukime, praeitose baltiečių pirmenybėse 
pasiekusi svarbių laimėjimų; toliau — ARŪNAS RADTKE, TOMAS SKRINS- 
KAS, JONAS KAVALIAUSKAS, LINAS RUSLYS, STASYS KULIAVAS ir 
treneris STEPAS IGNAS Nuotr. Sig. Krasausko

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

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

Plaukimo pirmenybės Toronte
Š. Amerikos baltiečių plaukimo 

pirmenybės įvyko 1994 m. lapkričio 
6 d., Trinity Recreation Centre, To
ronto, Ont. Varžybas rengė Toronto 
estai. Jos pravesto 6-se klasėse - 
vyrų (berniukų) bei moterų (mer
gaičių). Dalyvavo 48 plaukikai, iš 
kurių 27 vyrai (berniukai) ir 21 mo
teris (mergaitė). Pagal tautybę da
lyvavo: 31 estas, 11 lietuvių ir 6 lat
viai. Lietuvių buvo: 4 iš Toronto 
“Aušros”, 3 Klivlando “Žaibo”, 2 
Toronto “Vyčio” bei po vieną iš Ha
miltono “Kovo” ir Čikagos.

Nors ir nedidelis lietuvių būrelis, 
iškovojo 20 laimėjimų iš 62 įvykdy
tų rungčių. Iš 12 naujai pasiektų 
baltiečių pirmenybių rekordų liėr 
tuviams teko 4.

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
kiekvienos klasės iškiliausiam plau
kikui (plaukikei) buvo duodami spe
cialūs žymenys. Iš 12 įteiktų, 5 ga
vo lietuviai: Sean Sepulis (“Vytis”) - 
vyrų 15-24 m. klasėje. Veronika Ta
raškaitė (“Žaibas") - moterų 15-24 m., 
Ramūnė Lelkaitė-Žukauskienė 
(“Aušra”) - moterų senjorių, Ona 
Smalenskaitė (“Aušra”) - mergaičių 
13-14 m. ir Krista Norkutė (Čikaga) - 
mergaičių 9-10 m. Šalia to, S. Sepu
lis buvo pripažintas iškiliausiu 1994 
m. baltiečių pirmenybių plaukiku 
(MVP). Pirmenybės pravestos 25 yar- 
dų ilgio baseine.

Suminėtini lietuvių plaukikų pa
siekimai: Sean Sepulis (“Vytis”) 
laimėjo 4 čempionatus vyrų 15-24 m. 
klasėje: 50 yd. laisvu stiliumi 22.73 
see. (rekordas), 100 yd. 1 stiliumi 
50.93 see., 100 yd. nugara 55.50 sek. 
(rėk.) ir 100 yd. peteliške 56.80 see. 
(rėk.). S. Sepulis šiuo metu yra vie
nas iškiliausių mūsų plaukikų išei
vijoje. Veronika Taraškaitė (“Žai
bas”) laimėjo tris pirmąsias vietas 
moterų 15-24 m. klasėje: 50 yd. lais
vu st. 26.95 (rėk.), 100 yd. 1 st. 1:00.45 
min. ir 100 yd. nugara 1:13.96 min. 
Taipogi ji buvo antra 200 yd. komp
leksiniai 2:53,31 min. Candace Se- 
pulytė (“Vytis”) moterų 15-24 m. 
klasėje laimėjo pirmas vietas 100 
yd. krūtine 1:19.75 min. ir 200 yd. 
kompleksiniai 2:39.34 min. bei ant
ras vietas 50 yd. laisvu stiliumi 29.48 
sek. ir 100 yd. 1. st. 1:07.6 min. Ramu
nė Lelkaitė-Žukauskienė (“Aušra”), 
moterų senjorių klasėje laimėjo 3 
čempionatus: 50 yd. laisvu st. 29.78 
sek., 100 yd. 1 st. 1:06.30 min. ir 100 
yd. nugara 1:12.53 min. Ramunė yra 
prieš kelerius metus atvykusi iš 
Lietuvos ir čia ištekėjusi. IV-se PLS 
žaidynėse 1991 m. Lietuvoje Ramu
nė laimėjo bronzos medalius 50 m. 
ir 100 m. nugara (34.76 sek. ir 1:13.14 
min.). Ona Smalenskaitė (“Aušra”), 
mergaičių 13-14 m. klasėje, laimė
jo pirmas vietas 50 yd. laisvu stiliu
mi 34.97 sek. ir 100 yd. laisvu st. 
1:28.58 min.

Krista Norkutė (Čikaga) iškovojo 
4 čempionatus mergaičių 9-10 m. 
klasėje: 50 yd. laisvu st 34.81 sek., 
50 yd. nugara 38.80 sek., 50 yd. krū
tine 42.70 sek. ir 50 yd. peteliške 
47.02 sek. Pilypas Taraška (“Žai
bas”), berniukų 13-14 m. klasėje 
buvo antras 100 yd. nugara 1:16.59 
min. ir 100 yd. krūtine 1:25.68 min. 
bei trečias 50 ud. laisvu stiliumi 
27.19 sek. ir 100 yd. peteliške 1:24.32

KRISTINA NORKUTĖ

min. Julija Petrauskaitė (“Aušra”), 
mergaičių 11-12 m. klasėje, buvo 
antra 50 yd. peteliške 52.20 sek., 
3-čia 50 yd. nugara 48.51 sek. ir 4-ta 
50 yd. laisvu st. 38.35 sek. Barbara 
Taraškienė (“Žaibas”) buvo antra 
moterų senjorių 100 yd. nugara. 
Vytas Petrauskas (“Aušra”) užėmė 
6-tą vietą 50 yd. laisvu st. berniu
kų 13-14 m. klasėje, o Lukas Gudins- 
kas (H. "Kovo") buvo 5-tas 50 yd. lais
vu st. berniukų 1T-12 m. klasėje. 
Lietuvaitės laimėjornoterų 4x50 yd. 
laisvu st. estafetę, praplaukę per 
2:23.83 min. Plaukė: O. Smalenskai
tė, C. Sepulytė, J. Petrauskaitė ir 
K. Norkutė. Lietuvių moterų komp
leksinė estafetė (V. Taraškaitė, 
O. Smalenskaitė, R. Lelkaitė-Žu
kauskienė ir C. Sepulytė) taipogi 
laimėjo pirmą vietą, praplaukda- 
mos per 2:21.30 min. Nors ir (su ke
liomis išimtimis) kuklios savo pa
sekmėmis, varžybos praėjo geroje 
nuotaikoje ir buvo pravestos labai 
sklandžiai. Varžybų vadovė estė 
Mai Kreem savo pareigas atliko 
profesionališkai. Lietuvių dalyva
vimą sėkmingai koordinavo ŠAL- 
FASS-gos Plaukimo k-to narė Ilo
na Smalenskienė. amb

Paminklinė lenta įamžino 
tautinę olimpiadą

1994 m. lapkričio 29 d. prie Kauno 
kūno kultūros instituto rūmų ati
dengta paminklinė lenta, įamžinan
ti I Lietuvos tautinę olimpiadą, vy
kusią 1938 m. Apeigose dalyvavo 
Lietuvos Tautinio olimpinio komite
to prezidentas Artūras Poviliūnas, 
sporto veteranai, KKI dėstytojai 
bei studentai. Paminklinę lentą 
atidengė I Lietuvos tautinės olim
piados dalyviai - buvęs žymus fut
bolininkas ir krepšininkas Disman- 
tas Ilgūnas bei garsi to meto leng
vaatletė Aldona Vailokaitytė. Me
morialinę lentą, kurioje greta už
rašo pavaizduotas ir I tautinės olim
piados medalis, sukūrė dailininkas 
Merūnas Varnauskas. Elta

Lietuviams nesisekė
Lapkričio mėnesį JAV-se lankėsi 

vadinamoji “Lietuvos krepšinio 
vyrų klubų rinktinė”, treniruoja
ma žymaus trenerio Vlado Garasto. 
Jie čia žaidė 4 rungtynes - vienas

laimėjo prieš Valparaiso, Indiano
je, universitetą, o 3 pralaimėjo 
prieš University of Houston, prieš 
SW Missouri State universitetą ir 
prieš University of Kentucky.

Rungtynes prieš University of 
Houston teko stebėti. Jos buvo ge
ros, tik vienas (iš trijų) teisėjų la
bai šališkai teisėjavo ir už baudas 
pašalino 4 pagrindinius lietuvių žai
dėjus. Dar 2 minutėms likus, lietu
viai pirmavo 6 taškais, bet atsargi
niams žaidžiant, Houston išlygino ir 
rungtynės baigėsi 9l:9l. Garastas 
nenorėjo daugiau į aikštę eiti, mo
tyvuodamas, jog tai draugiškos rung
tynės, bet “valdžia” nutarė, kad rung
tynės vyksta vadovaujantis NCHA 
taisyklėmis ir numato 5 minučių 
pratęsimą. Viršlaikyje Universi
ty of Houston laimėjo 105:100. Ki
tą dieną vienas iš Univ, of Houston 
vadovų atsiprašė lietuvių už tokį 
šališką teisėjavimą ... Universi
ty of Houston metė 39 baudas, lie
tuviai -17.

Pateikiame visų šio apsilankymo 
JAV-se žaidynių rezultatus. Lapkri
čio 18 d. susitikime su Houston uni
versiteto komanda, Hofheinz pavil
jone laimėjo šeimininkai 105:100. 
Lapkričio 19 d., Springfield, MO, 
Hammonds Center vykusiose rung
tynėse laimėjo SW Missouri State 
universitetas 87:58. Lapkričio 21 
d. susitikime su Valparaiso univer
sitetu, Indianoje, laimėjo lietuviai 
76:73. Lapkričio 22 d. Rupp Arena, 
Lexington, vykusiose žaidynėse su 
University of Kentucky laimėjo šei
mininkai 114:81. R. Gaška

Lietuvių sporto fondo žinios
Pagerbdamos savo mirusių vyrų 

- sportininkų atminimą, LS fondui 
aukojo po 1000 dolerių: Birutė Luko
šienė ir Vanda Balnienė tapdamos 
garbės rėmėjomis, o Genė Budrec- 
kienė, aukojusi 100 dol. -rėmėja. 
Gražus ir sektinas pavyzdys atminti 
ir įamžinti sportavusius. Dėl infor
macijos stokos, šios aukos metinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo, kuris 
įvyko 1994 m. lapkričio 12 d. Kliv- 
lande, aprašymuose spaudoje buvo 
praleistos.

Arvydas Šeštokas, Hamiltono LSK 
“Kovas” pirmininkas, patvirtintas 
nauju LS fondo tarybos nariu, vie
toje baigusio kadenciją ir pasi
traukusio Sigito Krašausko. Meti
niame LSF tarybos posėdyje per
rinkta fondo valdyba: pirm. Pr. Ber- 
neckas, vicepirm. ir sekr. R. Sonda, 
ižd. J. Nešukaitis ir nariai A. Bane- 
lis ir M. Leknickas. Po sunkios li
gos ir operacijų sustiprėjęs, Pr. Ber- 
neckas vėl įsijungė į LS fondo dar
bą. J.Gustainis

lietuvių
.1.1.1 L KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
5.25% už 90 dienų term, indėlius
6.00% už 6 mėnesių term, indėlius
6.25% už 1 m. term, indėlius
7.00% už 2 m. term, indėlius
7.25% už 3 m. term, indėlius
7.50% už 4 m. term, indėlius
7.75% už 5 m. term, indėlius
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.50 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
8.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda)
4.00% kasd. pal čekių

sąsk. virš 10.000
3.00% už 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 
1,2ar3metų .... 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 100 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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^PPOLIMEX FORWARDING INC. 

Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 
Prašome skambinti (41 6) 537-8648 

ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 
Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 

centro valdyba (JAS CV) praneša, 
kad dalyvaus Ateitininkų federa
cijos valdybos pasitarime sausio 
7 d. Čikagoje, Ateitininkų namuose.

Vajus Lietuvos stovykloms pa
remti vyks vasario mėnesį. Visos 
kuopos prašomos prisidėti, siųsti 
surinktus reikmenis arba aukas 
Birutei Bublienei, 5190 Longmea
dow, Bloomfield Hills, Michigan 
48304 USA.

JAS vasaros stovykla įvyks lie
pos 29-rugpjūčio 12 d..d Daina
voje, MI (Mičigane). Registraci
jos anketos bus išsiųstos globė
jams kovo 1 d. Stovyklos progra
ma jau sudaryta. Norintys prisi
dėti prie stovyklos ruošos bei va
dovavimo, prašomi skambinti Rus
nei Kasputienei 313 454-1142.

Kuopų nario įnašus reikia su
mokėti iki balandžio 1 d., prisiun- 
čiant narių sąrašus ir $6 nuo as
mens CV iždininkei Audrai Kas
putytei.

Skautų veikla
• Skautiškas Kūčias gruodžio 

4 d. Prisikėlimo parapijos salė
je atšventė “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntai. Vakarui vadovavo 
vyr. sk. I. Pivoriūtė. Po giesmės 
“Tyli naktis” tylos minute pagerb
ti iškeliavę amžinybėn. Uždegtos 
žvakės, traukti iš po staltiesių 
šiaudeliai. Sukalbėti maldą pa
kviestas v.s. fil. kun. A. Saulaitis, 
SJ, lankęsis čia kaip rekolekci
jų vadovas. Po maldos dvasios va
das s. kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, pakvietė visus laužyti ka
lėdaičius (plotkeles) ir pasida
linti. Dvylikos patiekalų vakarie
nę baigus, tunt. pavaduotojas ps. 
dr. R. Saplys pranešė, kad tunti- 
ninkas v.s. A. Senkus pasitraukia 
iš pareigų nuo sausio 1 d., nes il
gesniam laikui išvyksta dirbti į 
Lietuvą. Tuntininko pareigas pe
rėmė s. M. Rusinas.

Atsisveikindamas v.s. A. Senkus 
padėkojo visiems vadovams ir tė
veliams už puikų bendradarbiavi
mą, kvietė jaunuosius nebijoti pa
reigų, perdavė sveikinimus tunti- 
ninkės s. Vidos, kuri tarnybos rei
kalais buvo išvykusi į Angliją. 
Išvykstančiam tuntininkui buvo 
įteiktas dail. S. Šileikienės tapy
tas paveikslas. Tai atliko “Šatri
jos” tunto adj. ps. I. Paškauskie- 
nė ir ps. R. Saplys. Muz. D. Radtke, 
pritariant gitara, vadovavo kalė
dinėms giesmėms, kurias giedojo 
visi gausūs dalyviai.

Pagiedojus buvo įdomūs draugo
vių pasirodymai, išjudinę visus. 
O labiausiai visi sujudo, kai pa
sirodė Kalėdų senelis (M. Yčas) 
su maišu dovanų. Jis paprašė pa
dainuoti. Paukštytės pasiūlė “Du 
gaideliai”, ir visi dainavo. Sene
liui patiko ir jis pradėjo dalinti 
dovanėles. Ištuštinęs maišą, at
sisveikino ir išskubėjo pas kitus 
vaikus. Po gražaus vakaro vyr. 
skautėm ir prit. skautams beliko 
sutvarkyti stalus ir salę. M.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

r

f SAMOGITIA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

tKl/If meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

LEDAS 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).

SOLD
---------------------------Wr—
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RESIDENTIAL REAL ESTATE

■
Expect 
theoest"

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

c^TMEDELIS CONSUL TING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

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

Visos paslaugos atsikviečiantjūsŲ 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 Į 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



TO RO N T O
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

metų proga “Tėviškės žibu
rius” sveikino Lietuvos krikš
čionių demokratų partija, “Li
thuania in the World” vyr. re
daktorius rašytojas St. Kašaus- 
kas, gražių linkėjimų pareiš
kė visa eilė Lietuvoje gyve
nančių skaitytojų.

Kalėdų švenčių proga trem
tinių vaikaičių mokyklai “Lie
tuvių namai” Vilniuje aukojo: 
$20 — A. I. Zalagėnas; $10 — B. 
Jonynienė. Aukas tam tikslui 
renka A. Stepaitienė, talkina
ma keleto geranorių.

A. M. Boreišis, “TŽ” skaity
tojas iš Phoenix, Arizonos, Ka
lėdų švenčių proga atsiuntė 
“Tėviškės žiburiams” sveiki
nimą, pareikšdamas pritari
mą “leidžiant patriotinį laik
raštį”, bet keldamas ir rūpes
tį dėl kai kurių skirtingų jau
nosios kartos paniūrų, ypač 
dėl internacionalizmo “suluo
šintos demokratijos” vertinimo.

Iš Kanados imigracijos mi- 
nisterio Sergio Marchi gautas 
šis sveikinimas: “Šiuo taikos 
ir geros valios metu dalinki
mės vertybėmis, kurios jungia 
mus kaip kanadiečius”.

A. a. Bugoslausko atminimui 
aukojo Tremtinių grįžimo fon
dui: $20 — KLKM dr-jos Ha
miltono sk., Alf. A. Pilipavi
čiai; $10 — M. Vaitonienė, Z. 
Rickienė, P. L. Cipariai, J. 
Paškevičienė, A. Repšytė, V. 
Stanevičienė, G. Repšiai, B. 
Skvereckienė. Fondui “Vaiko 
tėviškės namai” aukojo: $20 — 
A. K. Žilvyčiai; $15 — V. Keži- 
naitis; $10 — V. Stanevičienė, 
P. L. Cipariai, S. Orvidienė, 
A. Didžbalienė, E. Šimaitienė.

Tautos fondui 1994 m. aukojo: 
$2 — N. N.; $5 — V. Pečiulis, D. 
Klibingaitienė, A. Krivickas; $10 — 
S. Pamataitis, S. Bartusevičius, 
P. Jonikas, J. Pužas, J. Zabulio
nis; $20 — V. Vaitkevičius, M. E. 
Zabulionis, B. J. Sriubiškis, A. 
Langas, Lelis, E. Valeška, Deriu- 
nas, B. Vaidila, V. Šukys, N.N.; 
$25 — L. Šileika Gudijos lietu
viams, A. Paškevičius, Gudavičiai, 
H. Adomonis, S. Jokūbaitis; $30 — 
J. Z. Didžbalis; $40 — J. J. Lenke- 
vičius; $50 — S. Gailevičius, J. Kra
sauskas, B. Dicevičienė, J. A. Me
delis, P. Budrevičius, A. Puteris, 
L. Balsys, J. Staškevičius, V. Mont
vilas, P. B. Saplys, S. Girčys; $60 — 
J. Kirvaitis; $100 — B. Sergautis, 
V. Daugelavičius, V. J. Vaidotai, 
V. Kubilienė, V. Jasinevičienė, B. 
Laučys. Palikimai tautos fondui: 
$1,000 — a.a. Skablauskas (paskuti-

■■■■■■llllllllllllllllllllll
ROYAL LePAGE
■■■■HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮI
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
Ar galiu pirkti namą su 5% įmokėjimu? Kas moka “Land Transfer 
Tax” - pardavėjas ar pirkėjas? Šiais ir visais nekilnojamo turto 
klausimais kreiptis į Teodorą Stanulį tel. 416 231-3000, namųtel. 416 
231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

1605 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6, Canada. 
Tel. 416 533-8443

Audra Travel užtikrina savo 
klientams patogius skridimus ge
romis rinkos kainomis. Mes skrai- 
dinam savo keleivius į bet kurį pa
saulio kampelį ir palaikom glau
džius ryšius su daugeliu garsiau- 
fių pąsgųliųarų linijų., kurių bilio
us parduodame ne tik savo kelei

viams, bet ir kitiems kelionių biu
rams. Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, mes laukiame, kada galė
sime reklamuoti ir skraidinti ke
leivius Lietuvos tautine oro lini
ja. Džiaugiamės kiekvienu Lietu
vos aviacijos laimėjimu, vis dau
giau plečiamu kelionių tinklu, 
skridusiųjų pagyrimo žodžiais.

Lietuvos oro linija LAL gana 
veržliai bando praminti takus. 
Neatsitiktinai Tom S. Curie, bu
vęs vienas iš vadovų ir planuoto
jų puikios kanadietiškos lėktu
vų bendrovės “Wardair”, sutiko 
padėti Lietuvos oro linijai nuties
ti kelius į pasaulį. Netrukus bus 
patvirtinti ateinančių metų pla
nai, ir mes turėsime progos dar 
kartą susirinkti, susitiki su LAL 
atstovais ir išgirsti paskutines nau
jienas. Lietuvos oro linija jau at
siuntė mums porą lėktuvų bilietų 
loterijai. Laimėję galės skristi 
su tokiu bilietu visur, kur tik 
skrenda LAL. Tiems, kurie planuo
ja skristi šiais metais į Lietuvą,

turėsime malonių netikėtumų. Jau 
šiuo metu tiems, kurie nori gau
ti didelę nuolaidą, maždaug iki 
$600, mes turime 30 vietų, kurias 
pardavinėsime iki sausio 15 d.

Mes džiaugiamės, kad galime 
patenkinti ir tuos, kuriuos domi
na tik pigi kaina, ir tuos, kuriems 
malonus profesinis patarnavimas 
bei patogios kelionės. Gal net ne 
visi lietuviai žino, kad mes par
duodame bilietus ųe tik į Europą. 
Turime labai platų pasirinkimą 
įvairių kelionių į šiltus kraštus, 
nemažai specialios dietos grupių 
laivais į Karibų salas ir Aliaską. 
Laive galima gauti maisto, kuris 
prilygsta geriausiems pasaulio 
restoranams. Dietinis maistas ruo
šiamas specialiai mūsų grupėms.

Mūsų įstaigoje dirba keletas nau
jų žmonių, tarp kurių turime ir sli
dinėjimo bei kitų sporto šakų spe- 
calistų. Iki šiol mes esame vienin
telis Kanadoje tokios apimties lie
tuviškas biuras. Išlaikyti tą vardą 
ir tautiškumą be lietuvių pagalbos 
neįmanoma. Svajonė būtų, kad lie
tuviai pirktų kelionės bilietus tik 
pas mus, ir lietuviai agentai dirb
tų kartu. Tik turėdami daug lietu
vių pirkėjų, mes galime gauti ge
resnes kainas, suteikti geresnį pa
tarnavimą. Tos vienybės trokštame 
tiek Lietuvoje, tiek ir čia.

Žvelgdami į Naujus metus, pa
linkėkime vieni kitiems gerumo, 
energijos, optimizmo. Visa kita 
savaime pagerės. Ir nepamirškite 
keliauti, nepamirškite mūsų! Sklb.

nis palikimo atsiskaitymas); $17, 
611.01 — a.a. Kazys Povilenskis.

Ačiū visiems Tautos fondo rė
mėjams. E. J. Steponas,

iždininkas, Toronto, Ont 
PADĖKA

Norėčiau padėkoti Kanados 
lietuvių bendruomenės valdy
bai ir jos pirmininkui A. Vaičiū
nui už pakvietimą pravesti kank
liavimo pamokas šeštadieninių 
lietuvių mokyklų mokiniams, “Vo
lungės” choro dainininkėms.

Tariu nuoširdžiausią ačiū Mai
ronio mokyklos vedėjai Giedrai 
Paulionienei, kurios entuziaz
mo dėka tiek daug mokinių kank
liavo, Londono L. Eimanto mokyk
los vedėjai Rasai Kurienei, Ha
miltono Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos vedėjai O. Stanevičiūtei.

Esu be galo dėkinga Daliai Vis- 
kontienei ir R. ir J. Karasie- 
jams, pas kuriuos gyvenau, už 
ypatingą globą ir suteiktas są
lygas mano kūrybiniam darbui, 
ačiū už koncertus, muziejus, pa
rodas, ačiū už labai įdomiai su
planuotą mano buvimo Toronte 
laikotarpį.

Jaučiau didelį susidomėjimą 
ir esu dėkinga savo pagalbinin
kėms Žibutei Janeliūnienei, Dan
guolei Radtkei, Linai Pauliony- 
tei, kurios žada tęsti kankliavi
mo pamokas.

Ačiū dr. A. ir S. Kazlauskams 
už suteiktą stomatologinę pagal
bą, ačiū visiems, kurių globą jau
čiau kiekvieną dieną: F. ir V. 
Skrinskams, R. ir M. Slapšiams, 
N. ir A. Benotams, G. ir R. Pau- 
lioniams, D. ir S. Nausėdams, L 
Pivoriūtei, B. Stanulienei, V. ir 
T. Pabrėžoms, R. Melkienei, D. 
Chainauskienei, G. ir E. Petraus
kams, R. ir P. Kurams, V. ir S. Sta
nevičiams.

Atskirai noriu padėkoti Prisi
kėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, 
Londono Šiluvos parapijos kle
bonui K. Kaknevičiui, Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos klebonui 
J. Liaubai, OFM, Anapilio para
pijos klebonui J. Staškui, už di
delę toleranciją liaudiškam mu
zikavimui šventovėse.

Londono “Pašvaistei”, Toronto 
“Volungei”, Toronto “Gintarui", 
su kuriais teko bendrauti, sėk
mės 1995-aisiais. Ačiū, kad dai- 
nuojat, giedat, ačiū kad šokat.

Sėkmės. , jjaiva Č?i6inskienė

Paaiškėjo, kad “TŽ” 1994 m. 
52 nr. antrame puslapyje įdė
toje nuotraukoje trečiasis 
asmuo yra Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Soda- 
no, o ne vysk. P. Baltakis.

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).

#1 KANADOJE

Vienintelis Kanadoje 

lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

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

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

Kelionės įšiltus kraštus
su pilnu išlaikymu: CUBA VARADERO 

“Sun & Fun Club” 7 naktys $548; 14 naktų $789.

Kelionės laivais
San Juan įskaitant kelionę lėktuvu $998 

7 naktys, COZUMEL - $1098.

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Toronto Maironio mokyklos mergaitės kankliuoja. Diriguoja mkt. D. 
RADTKE Nuotr. G. Paulionienės
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., b. 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 ar iš dalies,

įvairios žinios
“Naujasis židinys - aidai”, Lie

tuvoje leidžiamas mėnesinis 
kultūros žurnalas, yra buvusio 
žurnalo “Aidai” tęsinys. Jį ga
lima užsisakyti ar prenumeratą 
pratęsti per kun. Leonardą And- 
riekų, OFM. Prenumeratos kai
na metams $44. Žurnalas siun
čiamas oro paštu. Čekius rašy
ti L. Andriekaus vardu ir siųs
ti adresu: Rev. L. Andriekus, 
OFM, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA.

Linkuvos gimnazijai (Viduri
nei mokyklai), Pakruojo rajo
ne, išleidusiai į gyvenimą daug 
žymių žmonių, reikia pagalbos 
įsigyti modernios technikos - 
kompiuterių, rašomųjų mašinė
lių, daugintuvų, magnetofonų 
bei kitų elektroninių priemo
nių, tinkančių mokymo reika
lams. Jei kas galėtų pagelbėti, 
prašomi rašyti šiuo adresu: A. 
Didžpetris, Joniškėlio 8-1, 5236 
Linkuva, Pakruojo raj., Lietuva.

Kino studija “Seansas” iš Vil
niaus praneša,, kad 1994 m. lie
pos 15 d. “Helios” kino teatro 
salėje įvyko naujo lietuviško 
muzikinio filmo “Rojuje irgi 
sninga” (nauju pavadinimu “Juo
dų akinių bliuzas”) premjera. 
Tai debiutuojančio kino reži
sieriaus Audriaus Juzėno kūri
nys, iš dalies finansuotas Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terijos. Šis gerai įvertintas fil
mas yra kviečiamas dalyvauti 
tarptautiniuose kino festiva
liuose Italijoje, Vokietijoje, 
Švedijoje, Prancūzijoje, Latvi
joje. Vokietijoje 1994 m. spalio 
15-23 d.d. vykusiame festivaly
je apdovanotas Tarptautinės 
evangelikų organizacijos Inter- 
film premija.

Filmo kūrėjai norėtų užmegz
ti ryšius su Šiaurės bei Pietų 
Amerikoje, Australijoje ar kur 
kitur gyvenančiais lietuviais, 
kurie padėtų organizuoti “Juo
dų akinių bliuzo” peržiūras mu
zikantų pasirodymais ar vaizda
juosčių platinimu. Tuo besido
mintys yra prašomi rašyti adre
su: Kino studija “Seansas”, P.O. 
Box 554, 2024 Vilnius, tel. 370 
2769452, faksas 370 274 93-77.

Čikagoje veikiančio Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus Me
dicinos šalpos k-tas, vadovau
jamas dr. P. Kisieliaus, St. Bal
zeko bute 1994 m. spalio 22 d. 
surengė pobūvį, kurio tikslas 
buvo sutelkti daugiau aukų me
dicinos instrumentų persiunti
mui į Lietuvą. Pobūvyje dalyva
vo 40 jaunų profesionlų, kurie 
sudėjo $1,400. Persiuntimu rū
pinasi “Americares” įstaiga ' 
Connecticut valstijoje. Dr. P. 
Kisieliaus iniciatyva tuo keliu 
jau yra pasiųsta ketvirtadalio 
milijono vertės medicinos inst
rumentų bei vaistų. Numato
ma Lietuvos ligonines paremti 
vienu milijonu dolerių. “Ameri
cares” būdama medicinos šal
pos organizacija, talpintuvus 
į visus pasaulio kraštus, taigi 
ir į Lietuvą, siunčia savo lėšo
mis. Tačiau gėrybes nugabenti į 
tos organizacijos sandėlius rei
kia patiems. Šiuo metu numaty
ta siunta kainuos $3000. Prašo
ma paramos. Aukas siųsti adre
su: Balzekas Museum, 6500 So. 
Pulaski Rd., Chicago, II. 60629- 
5136, USA. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West Įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
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

GINTARAS

EXPRESS

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (41 6) 604-4400, FAX (41 6) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... S7.OO plius $14 pristatymas

arba
1 kg..........................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg ......................... $5.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai: 
4% plius $1 4 — pristatymas.

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

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šven
tines gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Mūsų darbo valandos: 10v.r. -7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais). 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba 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; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane, 
tel. 514-637-9495.

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo 
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo. 
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 41 6-530-1 070

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS ba. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir fėstamentus

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

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

DRESHER
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

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 *
DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Kalėdų naktį mūsų švento
vėje labai gražiai giedojo muz. 
Nijolės Benotienės vadovauja
mas jaunimo choras ir muz. Jono 
Govėdo vadovaujamas suaugusių
jų choras, o jų giesmes paįvairi
no smuik. Mindaugas Gabrys, sol. 
Slava Žiemelytė ir sol. Rimas Pau- 
lionis.

— Gruodžio 26, pirmadienį, pa
krikštyta Alvydo ir Deimantės 
(Zelenkevičiūtės) Grigučių duk
relė Viltė-Rūta.

— Sausio 3, antradienį, palai
dotas a.a. Petras Kurpis, 94 m. 
amžiaus.

— Mišios sausio 8, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Albinų Pūką, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Antaniną Kančaitienę ir 
Henriką Kančaitį.

Lietuvių namų žinios
— LN administracija praneša, 

kad sekmadienio popietė ir “Lo
kio” svetainė po švenčių veiks 
įprasta tvarka.

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

— LN Moterų būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyks sausio 15 d.,
12.30 v.p.p. LN seklyčioje. Kvie
čiame visas nares dalyvauti.

— Sekmadienio popiečių metu 
parduodami iš Lietuvos oro paš
tu gaunami dienraščiai.

— Norintieji išsinuomoti ar 
įsigyti lietuviškų vaizdajuosčių 
(video) kasečių, prašomi skam
binti tel. 762-5419 arba tel. 769-1266.

— 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 apie turimą pasiūly
mų bei pageidavimų dėžutę. Jei 
kas turi naujų sumanymų, siūlome 
pasinaudoti šia dėžute.

— Naujųjų metų sutikime daly
vavo per 180 svečių. Šokiams gro
jo 13 asmenų “Starlight” orkest
ras, atlikdamas klasikinę ir mo
dernią muziką. Visi vaišinosi V. 
Birštono paruošta vakariene. T. 
Stanulis, visuomeninės veiklos 
pirmininkas, palinkėjo visiems 
dalyviams laimingų ir sėkmingų 
1995 metų.

— Slaugos namams aukojo: $500 
~^3r. Jadvyga Rimšaitė; $25 Eric 

Petrus, J. V. Šimkus a.a. A. Olio 
atminimui. Iš viso Slaugos namų 
fonde yra $1,010,097.98. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto Ontario, M6P 1A6.

Alkanų virtuvei Lietuvoje au
kojo: $50 — A. S. Draugeliai.

Sibiro tremtinių grįžimo fon
dui per KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos sky
rių aukojo: $50 — O. Rimkuvienė, 
M. Elijošienė.

Sibiro tremtiniams aukojo: $50 
— J. J. Valiuliai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 — L. O. Rimkai, J. Valiu- 
kienė, L. L. Baumgardai; $50 — J.
Juodis, $30 — O. P. Polgrimai (a.a. 
S. Burdinavičiaus XIII mirties 
metinių proga). A. a. Jono Tamo- 
liūno atminimui: $100 — Jurkūnų 
ir Kašelionų šeimos iš Kalifor
nijos; $50 — J. E. Čūplinskai, A. 
Čepaitienė, B. Znotinienė, K. Mar
tini; $40 — H. D. Cleland; $30 — 
L. Daunienė, G. Hisko; $25 — V. 
Kubilienė, O. Spidell, L. Lenaus- 
kienė, V. Jasinevičienė, A. Ma- 
tulewicz, G. C. Graham, N. P. Niel
sens, E. P. Žuliai, F. B. Boettcher; 
$20 — V. Šukienė, A. D. Kamaičiai, 
Z. Čečkauskas, R. C. Huber, V. 
Laurinaitis, D. Jarvie, M. Raupė- 
nas-Paškus, B. Cullen, J. Buške
vičius, B. T. Stanuliai, F. Lazaus
kas, dr. P.-1. Lukoševičiai, D. Zu- 
lonienė; $15 — A. Moisse; $10 — M. 
Henkoeffer, W. J. Reinhardt, L. 
Hanson, M. Moore.

Vilkaviškio katedros atstatymui 
aukojo $500 - dr. M. Ramūnienė.

Anapilio autoaikštės vajui au
kojo: $100 — P. M. Besąspariai.

Sudbury apylinkėje Religinei 
Lietuvos šalpai surinkta $469. Di
desnes sumas aukojo: $100 — P. M. 
Venskai; $50 — L. Kulnys, V. Bru
žas, A. Rukšys.

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- 
saugoje, 905 524-3899 Hamiltone.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sutvirtinimo Sakramentui 

pasiruošimo pamokos prasidės 
sausio 22 d. po 10.15 v. Mišių kle
bonijos patalpose. Sausio 15 d. 
įvyks tėvų susirinkimas kleboni
jos posėdžių kambaryje po 10.15 v. 
Mišių. Kviečiame visus tėvus da
lyvauti. Šiame susirinkime bus 
aptarta pamokų tvarka ir padary
ti kai kurie nutarimai, liečian
tys Sutvirtinimo Sakramento su
teikimą gegužės 14 d. per 10.15 v. 
Mišias. Sutvirtinimo Sakramentą 
suteiks J. E. vysk. P. Baltakis, OFM, 
Prašome tėvus pasirūpinti, kad 
vaikai, sulaukę 13 metų, būtų už
registruoti ir lankytų pamokas.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks sausio 15 d. po 11.30 v. Mi
šių Parodų salėje. Programoje 
šalia einamųjų reikalų bus Br. 
Stundžios paskaita tema “Vanduo 
gamtoje ir namuose”.

— Gruodžio 23 d. palaidotas 
a.a. Algirdas Olis, 66 m., gruodžio 
21 d. - a.a. Ieva Milkintienė 78 m., 
gruodžio 29 d. - a.a. Elena Lapins
kienė, 83 m., gruodžio 19 d. - a.a. 
Juozas Boreiša, 89 m., gruodžio 
20 - a.a. Kazimieras-Vytautas Dau
gėla, 57 m.

— Pusryčiai jaunimui (18-30 m.) 
su “Cappuccino” kava, bus sausio 
29 d. po 10.15 v. Mišių Parodų sa
lėje. Po pusryčių vyks diskusijos.

— Mišios sausio 8 d., sekmadienį,
8.30 v.r. - už prel. Praną Vaserį; 
9.20 v.r. - už Adolfą Dimą; 10.15 
v.r. už Kartavičių šeimos mirusius, 
Juzę Rakauskienę, Edvardą Rože- 
vičių; 11.30 v.r. už parapijos cho
ro vadovus a.a. V. Verikaitį (5 m.), 
a.a. kun. Bronių Jurkšą ir miru
sius parapijos choro narius.

“Parama” lietuvių kredito 
kooperatyvas praneša nariams, 
kad 1994 m. “Parama” turėjo 
gerą pelną ir pagal valdybos 
nutarimą išmokėjo nariams 
3% papildomų palūkanų. Na
riams, mokėjusiems palūka
nas už paskolas ir nekilnoja
mo turto paskolas, grąžinta 
3% mokėtų palūkanų. Vedėja

Vytauto Didžiojo universi
tete atidaryta nepasiturin
tiems studentams valgykla, 
kurioje nemokamai gauna 
sriubos lėkštę su priedais 
apie 150 studentų. Valgykla 
rūpinasi “Caritas” moterys. 
Lėšomis ją remia Toronto Pri
sikėlimo parapija ir kai kurios 
Kauno įmonės. Apie tai rašo 
minėto universiteto žiniaraš
tis “Universitas Vytauti Mag
ni” 1994 m. 6 nr.

KLB Toronto apylinkės nau
josios tarybos susirinkimą 
1994 m. gruodžio 19 d. pradėjo 
buvusi pirm. D. Garbaliauskie- 
nė ir pakvietė jam pirminin
kauti adv. J. Kuraitę-Lasienę. 
Dalyvavo ir organizacijų atsto
vai, kun. J. Staškus bei KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas. Išrinkti septyni val
dybos nariai: D. Garbaliaus- 
kienė, R. Pacevičius, K Pajau
jis, G. Tumosa, A. Empakeris, 
T. Stanulis ir P. Vilkelis; į
revizijos komisiją: S. Praka- 
pas, E. Paliulionienė ir V. 
Spudulis. Išrinktieji pareigo
mis pasiskirstys vėliau. Aptar
tos šių metų veiklos gairės. 
Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. S.P.

A. a. Valerijai Čuplinskie- 
nei mirus, užjausdami dukrą 
Gražiną Stripinienę, sūnų 
Eugenijų Čuplinską ir jų šei
mas, Aldona ir Aleksas Valad- 
kos aukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

A. a. inž. Vytauto Senkaus atmi
nimui alkaniems Lietuvoje auko
jo: $68 — S. Jankevičius, D. J. Liu- 
binskai; $67 — Monika Stanaitie
nė; $50 — G. V. Butkiai, A. C. Ma- 
čiulaičiai, D. G. Sakai, K. M. Va- 
lan, M. V. Vaitkai; $40 — B. Gali- 
naitis; $35 — U. Oponavičienė; $30 
— Holmes ir Hauber, J. Quaiser, 
O. L. Rimkai; $27 — D. V. Aukšti- 
naičiai; $25 — R. J. Dūdos; $20 — 
A. Aperavičienė, A. J. Bataičiai, 
A. J. Battiston, A. R. Grigoniai, 
C. Javas, G. P. Mitalas, L. P. Mu
rauskai, U. Paliulis, V. V. Paškai, 
H. V. Puodžiūnai; $15 — K. Z. Ber- 
žanskiai, E. J. Gudai; $10 — N. Bal
čiūnas, V. Dubickas, A. Kanapka, 
G. Kocius, J. B. Mažeikos, J. Pace- 
vičienė, G. P. Stauskai, A. J. Šim- 
kai, E. Tribinavičienė, A. V. Vai- 
toniai.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

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

Toronto Maironio mokykloje 
pamokos prasidės sausio 14 d., 
9 v.r. Vedėja

“Lietuva ir išeivija — šian
dien ir rytoj” — tai tema svars- 
tyboms, kurios įvyks sausio 29, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Toronto 
Lietuvių namuose. Kalbėti ir 
diskusijose dalyvauti sutiko: 
ekonomistas D. Kanovičius, 
adv. A. Pacevičius, dr. R. Pet
rauskas, neseniai iš Lietuvos 
atvykęs ir šiuo metu Toronte 
gyvenantis vertėjas bei lite
ratas V. Petrauskas, prof. dr. 
V. Samonis, KLB krašto valdy
bos pirm. A. Vaičiūnas, prof, 
dr. R. Vaštokas.

Šiose diskusijose bus žvel
giama į dabartinės Lietuvos 
ir jos gyventojų būklę, santy
kius su ankstyvesnės kartos 
išeivija, naujos kartos atei
vių įsijungimą į išeivijos veik
lą ir kt. Visi kviečiami atsilan
kyti ir diskusijose dalyvauti. 
Rengia Toronto Lietuvių na
mų kultūrinė komisija, vado
vaujama V. Kulnio. Inf.

Kun. Petro Ažubalio stipen
dijų fondui švenčių proga $100 
aukojo O. Skrebūnienė. Nuo
širdžiai dėkojame. A.K.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” parėmė 
“Tėviškės žiburius” $1,000 au
ka. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

Kanados lietuvių muziejų- 
archyvą aukomis parėmė: 
$10,000 — Kanados lietuvių 
bendruomenė; $2,000 — Ha
miltono lietuvių kredito ko
operatyvas “Talka”; $200 — 
Vacys ir Marija Vaitkai. Mu- 
ziejaus-archyvo valdyba už au
kas nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Vytauto Balčiūno atmi
nimui Aldona ir Alfonsas Erš- 
tikaičiai “TŽ” aukojo $15.

A. a. Jono Stankaus atmini
mui Saulius, Paulius, Romas 
ir Rita Stankai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Vytauto Senkaus atmi
nimui E. Radavičiūtė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Marijos Kvedarienės 
atminimui Aldona ir Alfon
sas Erštikaičiai “TŽ” auko
jo $25.

A. a. Stasio Janušausko at
minimui Saulius, Paulius, Ro
mas ir Rita Stankai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Kosto Lukošiaus viene- 
rių metų mirties atminimui 
žmona Birutė Lukošienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. vyro Broniaus Dūdos 
antrųjų mirties metinių atmi
nimui (miręs 1993 m. sausio 
26 d.), žmona Monika Dūdienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $100.

A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 
15 metų mirties prisiminimui 
žmona Janina Pacevičienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $100.

A. a. Jonui Tamoliūnui mi
rus, užjausdami žmoną Biru
tę, J. Č. Kūrai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui, užjausdami žmoną Bi
rutę, Danutė ir David Račkai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui, užjausdami žmoną Bi
rutę Tamoliūnienę, Jurkūnų 
ir Kašelionių šeimos iš Los 
Angeles “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

Audra Travel & Cruises ke
lionių bendrovė, vadovaujama 
Audronės E. Kairienės, 1994 
m. gruodžio 18 d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos salėje su
rengė vakaronę savo klien
tams bei bendradarbiams. Pa
sidalinta šių metų planais, 
išbandyta laimė loterijoje, 
prie kurios laimikių gerokai 
prisidėjo skrydžių bendrovės 
Finnair, KLM, Lithuanian Air
lines (LAL) ir kitos. R. Juo
dis laimėjo kelionę į Lietuvą; 
laimėtojais tapo M. Leknickas, 
G. Eimutis, p. Petryla ir kt.
POPIEŽIAUS APSILANKYMAS 
KRYŽIŲ KALNE! Aukštos kokybės, 
dviejų su puse valandų ilgumo vaiz
dajuostę (VHS) pirmą kartą galite 
įsigyti pas mus. Taip pat dar turi
me anksčiau siūlytų “Popiežiaus 
vizitas Kaune” vaizdajuosčių. Vie
nos vaizdajuostės kaina - $25 (kan.) 
ir $5 už persiuntimą. Vaizdajuostes 
galima užsisakyti paštu: Interna
tional Historic Films. Inc., 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 60609, 
USA. Tel. 312-927-2900. Vaizdajuos
tės bus siunčiamos iš mūsų sandė
lio Windsor. Ontario, todėl nerei
kės mokėti muito bei kitų mokes
čių. Mes priimame čekius (Kanados 
doleriais) bei VISA/MasterCard kre
dito korteles. Sav. Petras Bernotas.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, atlikusios muzikinę dalį vaiz
delyje “Užburto medžio paslaptis” 1994 m. gruodžio 17 d. Kalėdų eglutės 
metu. Viršutinėje nuotraukoje - su mokytojomis L. PAULIONYTĖ (tre
čia iš kairės), DAIVA ČIČINSKIENĖ (ketvirtoji); dešinėje-Ž. JANELIŪ- 
NIENĖ ir D. RADTKE; apatinėje nuotraukoje - repeticija; kairėje D. ČI
ČINSKIENĖ ir L. PAULIONYTĖ Nuotr. G. Paulionienės

1991 metų sausio 13 dienos

MINĖJIMAS
1995 m. sausio 15, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių namuose.
Programoje - dokumentinė vaizdajuostė, aiškinama 
tų [vykių dalyvio Valdo Petrausko. Meninėje dalyje - 
Kauno teatro aktorė Dalia Jankauskaitė skaitys 
Lietuvos poetų eiles. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengia LN kultūros komisija

“Traktorius ūkininkui” 
vajus

Generalinis Lietuvos konsulas 
Kanadai Haris Lapas, nupirkęs 
pirmąjį traktorių su padargais ir 
pradėjęs “Traktorius ūkininkui” 
vajų, susilaukia stiprios paramos 
ir jau 169 mūsų ūkininkai - nau
jakuriai apdirba savo ūkius už
sienio lietuvių dovanotais trakto
riais su padargais.

Traktorius T-25A su vežimu, dvi
vagiu plūgu, kultivatoriumi ir 
šienapjove kainuoja apie 3900 
JAV dolerių. šisL33 arklio jėgų 
dyzelinis traktorius yra skalsus, 
labai tinkamas mažesniems ū- 
kiams ir rekomenduojamas žemės 
ūkio ministerijos. Gamykla teikia 
vienerių metų garantiją dalims 
bei pataisymui. Pasinaudokime 
šiuo vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms-ūkininkams. Jei jų 
neturite, ūkininkų sąrašą galite 
gauti generaliniame konsulate. 
Jie yra buvę partizanai, tremti
niai, atgavę tėviškes ir neturi kuo 
dirbti žemės.

Ypatinga padėka Toronto Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvui, nupirkusiam penkis trakto
rius su padargais. Jie yra paskirti 
buvusiems partizanams bei jų šei
moms. Šis sėkmingas vajus yra įro
dymas, kad užsienio lietuviai ne 
tik sielojasi sunkia mūsų ūkinin
ko - naujakurio dalia, bet ir juos 
remia materialiai, ypač tuos, ku
rie didvyriškose pokario kovose 
sustabdė Lietuvos kolonizavimą 
ir nutautinimą.

Traktorių pirkimo reikalu pra
šome kreiptis: Consulate General 
of Lithuania, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ontario 
M2J 4Y8. Tel: (416) 494-8313, Fax: 
(416) 494-4382. Inf.

Sovietų trėmimą ir kalėjimus 
kentėjusius ir dabar Lietuvoje 
dideliame varge skurstančius 
mūsų brolius ir seseris parė
mė ir Tremtinių grįžimo fon
dui aukojo: $200 — dr. A. D. 
Dickson; $100 — N.N., L. Balai- 
šis; $60 — Č. Pzezdzieckis; $50 
— J. Krasauskas. A. a. Albinos 
Kriaučiūnienės atminimui pa
gerbti aukojo: $50 (JAV) G. B. 

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS 

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Biskis; $25 (JAV) Gr. Mustei
kis; $25 — E. Millward. A. a. 
Onos Lėverienės atminimui 
aukojo $20 — A. K. Ratavičiai. 
A. a. sesers S. Vinskienės at
minimui aukojo $50 — K. B. Žu
tautai. A. a. Augustino Balt- 
ramonaičio atminimui aukojo 
$20 V. O. Taseckai.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja fondo globėja Ka
nadoje KLK moterų draugijos 
centro valdyba.

Tremtinių grįžimo fondas 
turi sąskaitas abiejuose To
ronto lietuvių kredito koope
ratyvuose: “Paramoje” nr. 
10970 ir Prisikėlimo parapi
joje nr. 164094.17.

Aukas galima perduoti tie
siogiai kiekvienam KLK mote
rų draugijos skyriui, jo narei, 
arba siųsti KLKMD centro val
dybai šiuo adresu: A. Sungai- 
lienė, 1 Aberfoyle Cresc. Suite 
1106, Etobicoke, Ontario. Tel.: 
(416) 237-1761. Fax: (416) 234- 
2841. KLKMD

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.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

ARCHITEKTŪROS STIPENDIJA. 
Illinois universitete 1994 m. įsteig
ta Aro Rimavičiaus vardo architek
tūros stipendija. Aukos priimamos 
šiuo adresu: Aras Rimavičius Scho
larship Fund, University of Illinois, 
Jefferson Hall - Room 306, MC033, 
929 Harrison, Chicago, Illinois 
60607, USA. Dėl kitų žinių skam
binkite tel. 312 996-4714 fondo ad
ministratorei Diane Mocert.

H MONTREAL
Bernelių Mišios AV šventovėje 

buvo atnašaujamos 12 vai. Prieš 
tai parapijos choras, vad. muz. 
Aleksandro Stankevičiaus, “Auš
ros” merginų choras, vad. Andrė- 
jos Beniušienės, ir solistai Gina 
Čapkauskienė bei Antanas Keblys 
atliko pusės valandos puikų, dau
giausia kalėdinių giesmių, kon
certą. Prie jų gana gražiai tiko 
ir Danieliaus Staškevičiaus bir
bynė. Visiems vargonais pritarė 
A. Stankevičius. Koordinatorius 
Antanas Mickus. Koncelebracines 
Mišias aukojo klebonas kun. Juo
zas Aranauskas, kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ ir kun. J. Lipskis. 
Pamokslą pasakė klebonas. Šv. 
Rašto ištraukas skaitė nuolatinis 
skaitovas dr. Jonas Mališka ir sve
čias iš Toronto dr. Raimundas 
Zabieliauskas. Pamaldos baigtos 
giesme “Linksmų Kalėdų”, sukur
ta muz. A. Stankevičiaus. Po pa

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

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.

ITAO MONTREALIO LIETUVIŲ 
1—1 IMQ 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......... ... 7.00%
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%
120 d. - 179 d. .. ... 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 ..................  9.25% 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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

MONTREALYJEBW^a
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

WTEVISKES ŽIBURIAI
z7 THE. LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

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

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

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

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

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

maldų daugelis nuėjo į salę pa
sisveikinti su artimaisiais, re
čiau matomais ir atvykusiais iš 
toliau. Čia buvo paruošta kava, 
vynas ir sūris.

Šv. Kazimiero parapijos metinis 
susirinkimas įvyko 1994 m. gruo
džio 4 d., o AV parapijos - įvyks 
1995 m. sausio 8 d.

Kristina (Pavilanytė) ir Andrius 
Gapučiai įsisūnijo du vaikučius 
iš Lietuvos - Gintarą 7 metų ir Ri
čardą 3 metų amžiaus.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” metinis su
sirinkimas šaukiamas 1995 m. sau
sio 25 d., trečiadienį, 1 vai. p.p. 
klubo patalpose. Bus senosios val
dybos pranešimai bei rinkimai į 
vietas tų valdybos ir revizijos ko
misijos narių, kurie baigė savo ka
dencijas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. B.S.

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

——......................—, lį.

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


