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“Vien takais dorybių”...
Judėjimas ir veiksmingumas sukelia laisvės troški

mą. Nejudančiai gyvybei sustingusi egzistencija yra vis
kas — tokia pradžia, tokia pabaiga, nes jokia kaita ne
įmanoma, išskyrus atsiradimą, augimą ir sunykimą. Ju
dančioj! gyvybė veržiasi iš ankštumos: nelaiminga nar
velyje, kalėjime ar vergijoje. Ir apsiribojimais ji nepa
tenkinta. Kiek akis mato, kiek vaizduotė pajėgi — vilio
ja toliai, bandymai, galimybės.

L
AISVĖ iš esmės yra — daryti tai, ką nori. Tačiau 
šitokios absoliučios laisvės praktiškai nėra ir ne
gali būti, nes egzistencijai vis dėlto suteikiama 
pirmenybė. Ji, ta egzistencija, turi būti saugoma. Kitaip 

neribota laisvė galėtų ją sunaikinti. Tos egzistencijos 
apsaugojimas ir laisvės ribojimas tapo vienu iš pagrin
dinių gamtos įstatymų. Mėginimas jį pakeisti ar pirmu
mą ignoruoti priveda prie milžiniškų katastrofų, po ku
rių vėl reikia grįžti į tą nuo amžių nepajudinamą tvar
ką. Todėl laisvės ribojimas, nors šiandien kai kuriems 
atrodo kaip senovės palikimas, iš tikrųjų yra ir tos pa
čios laisvės saugojimas, nes, egzistenciją praradus, visa 
kita savaime dingsta. Kad beribė laisvė gali viską su
griauti ir sunaikinti, atrodo, visiems turėtų būti aišku. 
Užtektų tik pagalvoti apie branduolinių ar cheminių 
ginklų pavartojimą, apie plintančias ligas ir epidemi
jas, apie įstatymų nebevaržomus nusikaltimus, narko
tikus, moralinius iškrypimus, žmogžudystes. Iš tikrųjų 
sunku ir įsivaizduoti šitokį pasaulį, kuriame “daryk, ką 
nori” mintimi būtų grindžiami žmonių santykiai, socia
linio gyvenimo išsivystymas, politiniai bei ekonominiai 
ėjimai, tautų ir valstybių bendravimai, moralinio bei 
religinio ugdymo užmojai. Todėl beribės laisvės varžy
mas, jos normavimas tampa žmonijos gerovės ir jos eg
zistenciją apsaugojančiu veiksniu. O prieš varžtus daž
nai pasisakoma ne dėl to, kad jie nebūtų reikalingi, bet 
tik dėl to, kad kyla iš nepriimtinos išorinės aplinkos.

T
ODĖL laisvės ribojimo sunkumuose daug sėkmin
gesnė priemonė yra savivarža. Viskas, kas kyla 
iš paties žmogaus ir pirmiausia taikoma sau, o ne 
kitiems, atrodo, tikra, nepakeičiama, gera. Tai aiškus 

ryšys su prigimtiniu savuoju “AŠ”, kuris šiuo atveju tu
rėtų būti panaudojamas gerąja prasme. Ką daryti ir ko 
nedaryti, kas gali kenkti tau ir kitiems, iki kokio lygmens 
galima džiaugtis laisvėmis — šitokie ir panašūs apsi
sprendimai turėtų tapti kertiniais visos egzistencijos 
ir laisvės akmenimis. O apsispręsti dažnai padeda am
žinųjų vertybių suvokimas, grindžiamas tikėjimo išpa
žinimu. Tautos atgimimo, moralinio bei religinio atsi
naujinimo pastangose savęs kontrolė, elgesio normavi
mas, įpročių ir okupacijos metų uždėtų sunkumų sava
noriškas numėtymas, greičiausiai be jokio kito pasirin
kimo, bus bene patys svarbiausi veiksmai, nuo kurių 
teks pradėti tiesti kelią savo vaikams ir vaikaičiams, 
kad šviesėtų atstatytos tėvynės dangus, ir statomi kry
žiai nebūtų vien tik tradicijos, bet ir žmogaus tobulėji
mo bei dvasinio atsinaujinimo ženklai. Tai orientacijai 
gali padėti supratimas, kad visuomenė niekada nebus 
laiminga, jei tebus veikiama ir drausminama išorinių 
įstatymų, potvarkių ir bausmių. Kai išjungiama savitvar
da, net ir laisviausiame pasaulyje žmogaus grumtynės 
su leidžiamais įstatymais šiandien jau iškyla labai liūd
nais ženklais, keliančiais virš savęs Damoklo kardą. Kur
ti atsistatymą nėra vien vyriausybės darbas. Kiekviena 
santvarka bus bloga, jei žmogus nenorės suprasti, iš kur 
kyla blogybės ir nenorės prisidėti prie jų šalinimo. Lie
tuvos ateitis — eiti “vien takais dorybių”. Ir visiems be 
išimties, nelaukiant kas žengs pirmąjį žingsnį. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Finansinės Ontario problemos
Turtingiausią Kanados pro

vinciją Ontario skaudžiausiai 
palietė ekonominio sulėtėjimo 
atneštas nedarbas, sumažinęs 
pajamas, gerokai padidinęs iš
laidas, skubaus sprendimo lau
kiančias finansines proble
mas. Joms turėjo būti skirtas 
televizijos bangomis sausio 
21 d. premjero Bob Rae tartas 
žodis šios provincijos gyvento
jams. Pradžioje buvo paskelb
ta, kad jo NDP socialistų vy
riausybė $50.000 transliacijos 
išlaidas padengs valdžios lė
šomis. Opozicijos vadai tada 
nutarė kalbos komentarams 
skirtą laiką padengti savo lė
šomis. Politinis nesutarimas 
buvo baigtas kompromisiniu 
sprendimu. Televizijos bend
rovė “Baton Broadcasting 
Corp.” šiai transliacijai parū
pino neapmokamą pusvalandį, 
kurio 20 minučių teko premje
ro Bob Rae kalbai, šešios mi
nutės — liberalų vado Jim 
Bradley ir keturios minutės — 
konservatorių vado Mike Har
ris komentarams.

Premjero Bob Rae kalba nu
sivylė didžioji televizijos žiū
rovų dalis, ypač tie, kurie lau
kė konkrečių planų kovai su 
finansinėmis Ontario provin

cijos problemomis. Nedaug 
naudos Ontario gyventojai tu
rėjo iš savo premjero Bob Rae 
pranešimo apie rekordinį ne
darbą, vyriausybės pajamų su
mažėjimą, nepakankamas lė
šas ligšiolinėms programoms, 
gresiantį per didelį deficitą 
provinciniame 1992-93 m. biu
džete. Visi šie reikalai Onta
rio gyventojams jau buvo žino
mi iš ankstesnių vyriausybės 
narių pranešimų, gausių ko
mentarų spaudoje ir televizi
joje. Daugiau informacijų pa
teikė finansų ministeris Floyd 
Laughren po premjero Bob 
Rae kalbos surengtoje spaudos 
konferencijoje.

Deficitinės Ontario vyriausy
bės problemos prasidėjo su pir
muoju finansų ministerio F. 
Laughreno 1991-92 m. biudže
tu. Jam jis numatė $9,7 bilijono 
deficitą, o sumažėjus biudže
tinėms pajamoms, geroką dalį 
išlaidų atidėjo sekančiam 1992- 
93 m. biudžetui. Finansų mi
nisteris F. Laughrenas tikisi 
išsaugoti $9,7 deficitą kovo 31 
d. pasibaigsiančiame 1991-92 
m. biudžete. Jam dabar didžiau
siu galvosūkiu tapo naujasis 
1992-93 m. biudžetas su nurna-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Septintojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymo iškilmė. Kongreso dalyviai eina į pamaldas, į Buenos 
Aires katedrą Argentinoje. Iš kairės: Ariana Rastauskaitė, PLB pirm. dr. Vytautas Bieliauskas, Bronius Nainys, 
Nelida Rastauskienė, Algis Rastauskas, Henrikas Antanaitis Nuotr. L. Mockutės

PRANEŠIMAS IŠ PRANCŪZIJOS

“Rytoj nebebus traukinių..
Autobiografinis Ugnės Karvelytės romanas • Profesoriaus Matore atsiminimai “Mano 

kalėjimai Lietuvoje” • Latvijos problemos - latvių visame krašte tik 52%, slavų - 42%

Prancūzijoje lietuvių ne
daug, bet jų vardas dažnai su
žiba vietinėje spaudoje, ypač 
ryšium su įvykiais Lietuvoje. 
Yra betgi atvejų, kai- iškyla 
viešumon ir šio krašto lietu
viai. Pastaruoju metu dauge
lio dėmesį atkreipė Ugnės 
Karvelytės (rašo Karvelis) 
romanas “Rytoj nebebus trau
kinių”, išleistas leidyklos 
“Difference” 1991 m. pabai
goje. Autorė yra buvusio Lie
tuvos finansų ministerio Pet
ro Karvelio duktė, dirbanti 
spaudos srityje.

Prancūzas apie romaną
Apie Karvelytės romaną 

“Le Figaro Literaire” 1991. 
XII. 17 išspausdino ilgoką 
recenziją, gana gerai įverti
nančią autorės kūrinį. Jos 
autorius Andre Brincourt ran
da, kad tai originalus ir keis
tas romanas. Vietoj pagrindi
nio veikėjo autorė pasirinku
si ne asmenį, o kažkokią šalį, 
egzistuojančią tiktai žmonių 
širdyse, atmestą dabartinės 
istorijos, kankinamą, šalį, 
kuri nori atrasti savo tikrovę 
ir savo vardą. Tokia esanti Lie
tuva.

Prie romano originalumo 
esą prisideda ir tai, kad auto
rė eina ne istoriniu, o roma- 
nistės keliu — ji pasakoja įvy
kius, matytus vaiko akimis. 
Romano pasakotoja Aurelija 
esanti pati autorė, atsklei
džianti savo krašto dramą, 
trukusią 50 metų.

Drauge su tėvais jai teko pa
tirti keliones traukiniais, 
kurių vieni vežė mūsų žmones 
į vakarus, kiti — į rytus. Visa 
šalies drama baigiasi išlais
vinimu, ir todėl nebebus dau
giau tokių traukinių . . . (“De- 
main ii n’y aura plus de trains”).

Profesoriaus atsiminimai
Nepriklausomoje Lietuvoje 

sėkmingai darbavosi profeso
rius George Matore kaip pran
cūzų kalbos bei literatūros 
dėstytojas Vytauto D. univer
sitete Kaune ir Pedagoginia
me — komerciniame institute 
Klaipėdoje. Prasidėjus II D. 
karui 1939 m. negrįžo Pary
žiun, kurį tuo metu užėmė vo
kiečiai, ir pasiliko Lietu
voje. Sovietiniai okupantai 
apkaltino jį šnipinėjimu, su
ėmė ir laikė kalėjime iki vo
kiečių okupacijos.

Paleistas iš kalėjimo, G. 
Matore dėstė kurį laiką Vil
niaus universitete. Kai vokie
čiai jį uždarė, prof. Matore 
su lietuve žmona grįžo Prancū- 

zijon, kur dalyvauja lietuvių 
veikloje. Yra gerai išmokęs 
lietuvių kalbą. Gyvendamas 
Prancūzijoje, parašė savo at
siminimus “Mes prisons en 
Lituanie” (Maho kalėjimai 
Lietuvoje), kurie netrukus 
pasirodys knygų rinkoje. Da
bar ir jis, kaip ir Ugnė Kar
velytė, gali sakyti: “Rytoj 
nebebus traukinių ...”

Latvijos problemos
Žurnalas “Le Monde Diplo

matique” 1992 m. sausio nume
ryje išspausdino išsamų 
straipsnį apie Latviją: “Lat
vija — ar įmanoma ją valdyti?” 
Jo autorius žurnalistas Er
lends Calabuig, aplankęs Lat
viją ir jos politikus, pamatė 
milžiniškas krašto problemas, 
panašias į Lietuvos.

Rygoje dominuoja Laisvės 
statula, bet latviai esą dar 
netiki atgautąja laisve; Visur 
spūstis — tramvajuose, par
duotuvėse ..., bet laisvės 
ženklų nematyti. Kultūros mi
nisteris Raimonds Pauls pa

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvių būrys prie lietuvių šventovės
Montevideo mieste, Urugvajuje Nuotr. L. Mockutės

reiškęs: “Jokia kita tauta Eu
ropoje tiek nėra kentėjusi. 
Mes pergyvenom teutonišką 
evangelizaciją, danų, švedų, 
lenkų, rusų, vokiečių invazi
jas ... Neįmanoma pašalinti 
50 metų sovietinės okupacijos 
pėdsakų per keletą savaičių”.

Didžioji Latvijos problema 
— tautinės mažumos, kurios 
kai kuriose srityse sudaro 
daugumą. Iš 2,7 milj. gyven
tojų latvių tėra 52%. Ypač 
daug rusų, gudų, ukrainiečių, 
būtent 42%. Jie sudaro daugu
mą miestuose bei pramonės 
srityse. Pvz. Daugpilyje jų 
yra 85%, Rygoje — 70%.

Grėsmė tautai
Latvijos prezidentas Ana

tolijus Gorbunovas pareiškęs: 
“Vakarų pasaulis nepajėgia 
suprasti mūsų būklės. Dabar
tiniu metu latviams gresia 
pavojus tapti tikra tautine 
mažuma savame krašte. Dėl to 
pirmoji problema, kurią rei
kia išspręsti, yra išsaugoti

(Nukelta į 2-rą psl.)

Susitiko Landsbergis ir Jelcinas
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos informacijos biuro pra
nešimu, Lietuvos parlamento 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis Rusijos federacijos 
prezidentas Boris Jelcinas 
š. m. sausio 17 d. susitiko 
Maskvoje. Buvo diskutuoti 
abiem šalim rūpimi plačios 
apimties klausimai. Pasita
rimai vyko draugiškoje nuo
taikoje ir prieita prie greitų 
sprendimų.

Pasak V. Landsbergio, svar
biausi klausimai buvo ekono
miniai santykiai tarp Rusijos 
ir Lietuvos bei buvusios so
vietų kariuomenės išvedimas 
iš Lietuvos.

Artimiausiu laiku Maskvoje 
susitiks abiejų šalių dele
gacijos nustatyti tvarką dėl 
produktų pasikeitimo.

B. Jelcinas informavo V. 
Landsbergį, kad buvę sovietų 
kariuomenės daliniai Balti
jos valstybėse pereina Rusi
jos žinion. Tačiau šios kariuo
menės veiksmai nėra laisvi 
nuo Lietuvos įstatymų. Arti
miausiu laiku iš abiejų kraš
tų sudarytas komitetas nusta
tys kariuomenės išvedimo da
tas. B. Jelcinas sutiko su V. 
Landsbergio reikalavimu, kad 
kuo greičiau būtų pašalinta 
svetimos kariuomenės įgula 
iš Vilniaus.

Lietuva tuo tarpu aprūpins 
kariuomenę maistu, elektra 
ir kitais buitiniais reikmeni
mis.

Nutarta ilgai nelaukus pasi
keisti diplomatiniais atsto
vais. Nuspręsta palaikyti nuo
latinius aukščiausios valdžios 
lygio kontaktus, kad galėtų 
klestėti geros kaimynystės 
santykiai. Kalbėtasi apie ma
žumų teises Rusijoje ir Lie
tuvoje. B. Jelcinas mielai pri
ėmė V. Landsbergio pakvieti
mą artimiausiu laiku lankytis 
Lietuvoje.

Lenkijos ministeris Vilniuje
Š. m. sausio 12-14 d.d., kaip 

praneša Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija, Vilniuje lan
kėsi Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris K. Skubeševski. Jis 
susitiko su AT pirmininku V. 
Landsbergiu, kalbėjosi kaimy
ninių santykių vystymosi rei
kalais. Ministeris dalyvavo 
Lietuvos kovotojų už laisvę 
pagerbime, pasakė kalbą Lie
tuvos aukščiausioje taryboje, 
pasimatė su lenkų bendruo
menės atstovais ir dalyvavo 
Mišiose Šv. Dvasios švento
vėje.

Lietuvos ir Lenkijos užsie
nio reikalų ministeriai pasi
rašė draugiškų santykių ir kai
myninio kooperavimo dekla
raciją. K. Skubiševski pažy
mėjo, kad deklaracijos pasi
rašymas padės išspręsti tarp
valstybines problemas. Jis 
taipogi pareiškė, kad yra ir 
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“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono 
“Lietuvių archyvas” - nepatikimas?

Nepagrįsti priekaištai dokumentiniam leidiniui
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Pasisakymas apie apysakos autorių Justiną Marcinkevičių
Lietuvos krikštas 1387 metais
Rašo Lietuvos istorikas M. Jučas

Lenkijos interesas, jog buvusi 
sovietų kariuomenė būtų kuo 
greičiau išvesta iš Lietuvos. 
Lenkija pasiruošusi, jei tik 
Lietuva pageidautų, padėti 
įsteigti Lietuvos kariuomenę.

Grąžinamas auksas
Ryšium su AT pirmininko V. 

Landsbergio apsilankymu 
Londone Britanijos valdžia 
sausio 17 d., kaip pranešė 
Reuterio agentūra, paskelbė 
jog Baltijos valstybėms grą
žinamas auksas arba už jį at
silyginama pinigais (160 mil. 
JAV dol. vertės).

V. Landsbergis paprašė, kad 
Lietuvai būtų grąžintas auk
sas, kuris bus laikomas cent
riniame Britanijos banke.

Apie 1960 m. britai baltie- 
čių auksą pavartojo atlyginti 
savo piliečiams už turto pra
radimą Baltijos valstybėse, 
kai jos 1940 m. buvo okupuo
tos Sov. Sąjungos.

Britanijos centriniame ban
ke Latvija buvo padėjusi 6.58 
tonas aukso, Estija — 4.48 to
nas ir Lietuva 2.96 tonas.

Ministeris pirmininkas J. 
Major korespondentams pa
reiškė, kad susitarta su V. 
Landsbergiu dėl aukso, ir ki
tokie reikalavimai iš abiejų 
pusių nebus keliami.

Atidaryta raštinė
Kanados užsienio reikalų 

ministerė Barbara McDougall 
sausio 20 d. paskelbė, kad Vil
niuje atidaryta Kanados amba
sados raštinė. Šia proga minis
terė pažymėjo, kad Kanada 
vykdys savo pagalbos pasiža
dėjimus Baltijos kraštams. 
Bus teikiama technikinė pa
galba, parama bendrovėm, no
rinčiom investuoti Baltijos 
valstybėse; 1 mil. dol. huma
nitarinė pagalba bus duota 
kovo mėnesį.

Vilniaus raštinė bus tvar
koma iš Kanados ambasados 
Stockholme Švedijoje. Ji rū
pinsis prekybos ir investavi
mo reikalais, taipogi teiks 
konsularinius patarnavimus. 
Raštinės adresas: Office of 
the Canadian Embassy, Hotel 
“Draugystė”, Room 901, P. O. 
Box 330, 2300 Vilnius, Lithu
ania.

Priėmė delegaciją
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sausio 16 d. pri
ėmė lietuvių delegaciją iš Ka
liningrado srities. Delegaci
ją sudarė Kaliningrado sri
ties lietuvių kultūros bend
ruomenės pirm. Danutė Noru- 
šaitė, padėjėjas Algimantas 
Savickas, Lietuvių katalikų 
bendruomenės pirm. Vytautas 
Vegelė ir kun. Anupras Gau- 
ronskas, lietuvių šventovės 
rektorius. Susitikime daly
vavo ir užsienio ministerio 
pavaduotojas Valdemaras 
Katkus. J. A.
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“Rytoj nebebus traukinių...”

Lietuvos ambasada Amerikoje
Daug matę rūmai per 67-rius metus. Juose ne kartą lankėsi dabartinis Vilniaus arkivyskupas 

Audrys Bačkis. Mišios ambasadoje, sodelyje - lietuviškas kryžius ir koplytstulpis

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kultūrinę mūsų tapatybę ir lai
duoti nelatvių teises.”

Dėl to korespondentas ir 
klausia, ar įmanoma tokią ša
lį valdyti? Maskva, pasinau
dodama rusų mažuma Latvijo
je, daro spaudimą ir kiekvie
nu momentu gali apkaltinti 
Latvijos vyriausybę diskri
minacija. Be to, Latvijoje 
tebėra 70.000 Raudonosios 
armijos karių, kurių daugu
ma— rusai.

Tokia būklė žadinanti lat
vių nacionalizmą. Kraštutinių- 
jų grupė “aizsargs” (gynėjai, 
šauliai) reikalauja suorgani
zuoti 2000 savanorių karinį 
dalinį, kuris jėga išvytų ru
sus ir apsaugotų latvių tautę 
nuo išnykimo.

Nuosaikesnieji latviai, ku
rių esama 700.000, išrinko pa
tariamąjį seimą. Jo užduotis 
— rūpintis dabarties politika, 
apsaugančia latvius nuo išny
kimo. Jiems artimas šūkis: 
“Latvija latviešiem” (Latvija 
latviams).

Užsienio reikalų ministeris 
Janis Jurkans, vertindamas 
tokią būklę politiko akimis, 
pareiškė: “Radikalieji mūsų 
nacionalistai turėtų suprasti, 
kad vienintelis galimas ke
lias yra demokratija. Mes ne
galime skirstyti visuomenės 
į dvi dalis ir išduoti rusus, 
kurių dauguma balsavo už Lat
vijos nepriklausomybę”.

Dėl tokio gyventojų mišru- 
mo yra užkliuvęs ir piliety
bės įstatymas aukščiausioje 
taryboje. Projektas svarsto
mas jau keli mėnesiai, bet dar 
nėra priimtas. Jame numatyti 
šie reikalavimai: gyvenimas 
Latvijoje 16 metų, mokėjimas 
latvių kalbos, ištikimybės prie
saika.

Tokius reikalavimus atitin
ka tik penktadalis kitataučių. 
Dėl to Latvijos gyventojai sla
vai reiškia nepasitenkinimą ir 
reikalauja laikyti Latvijos pi
liečiais visus, kurie gyveno 
tame krašte prieš nepriklauso
mybės paskelbimą 1991 m. rug
pjūčio 21 d. Anot vieno ruso: 
“Negali būti kalbos apie mūsų 
grįžimą Rusijon. Ten mes ne
turime nei namų, nei darbo”. 
O aukščiausios tarybos atsto
vas Sergiejus Dimanis pareiš
kė: “Neužmirškime, kad slavų 
kilmės darbininkai sudaro 
85% pramonės darbo jėgos, o 
įmonių vadovybėse sėdi 90% 
rusų. Jeigu jie išvažiuotų 
ar sustreikuotų, kas tvarkytų 
mūsų ekonomiją?”

Vargai ir dainos
Straipsnio autorius prime

na, kad energijos srityje Lat
vija visiškai priklauso nuo bu
vusios Sov. Sąjungos. Taip pat 
ir jos gaminių natūrali rinka 
esanti rytuose. Ir tik labai 
palengva Latvija galėsianti 
pasukti į vakarus. Jos ekono
mija sovietinės okupacijos 
metais buvo dirbtinai supra
moninta ir dirbamos žemės 

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

plotas sumažintas visu treč
daliu.

Latviai su ilgesiu prisime
na nepriklausomybės laikus, 
1920 m. žemės reformą, kai ga
lėjo atsiimti savo ūkius iš vo
kiečių baronų (Baltendeutsch). 
Jų dainos iškelia krašto grožį, 
laukų derlių, gyvulius. Anot 
kultūros ministerio R. Pauls: 
“Jos (dainos) prisidėjo prie 
tautinio atgimimo. Latvio sie
lą įmanoma suprasti tiktai per 
pagoniškos kilmės tautosaką, 
kuri aukština darbą ir grįžimą 
prie žemės”. Ta linkme jau ei
nama ir dabar—jau privatina- 
ma 75% žemės.

Siaučia mafija
Ekonominę reformą labai 

apsunkina nusikaltėlių gau
jos, siaučiančios visame kraš
te. Vietinis verslininkas Oiar 
Nudinš skundėsi: “Organizuoti 
nusikaltėliai yra gerai gink
luoti. Policija yra linkusi 
užmerkti akis, nes niekas ne
nori rizikuoti savo gyvybe už 
mėnesinę 300 rublių algą. O 
užsienio reikalų ministeris 
J. Jurkans pareiškė: “Mafija 
yra tikra institucija, kuri 
nuodija mūsų visuomenę vi
suose lygiuose ir kompromi
tuoja reformas. ' Privatinimą 
ji išnaudoja nešvariems savo 
pinigams investuoti. Mes tu
rime gintis nuo šio vidaus 
priešo, t. y. steigti krašto 
apsaugos kariuomenę.”

Nesutarimai
Dėl kariuomenės steigimo 

esą parlamentarai nesutaria. 
Radikalieji reikalauja steigti 
profesionalinę kariuomenę, 
gerai apginkluotą, turinčią 
100.000 karių. Jos paskirtis 
— pagalba pasienio sargybi
niams reikalui esant ir apsau
ga nuo užsienio priešų, ypač 
iš buvusios Sov. Sąjungos.

Kitų nuomone, stipri kariuo
menė sudaranti grėsmę parla
mentinei santvarkai. Straips
nio autorius primena 1922 m. 
Latvijos konstituciją, kuri 
nuo 1991 m. rugpjūčio 21 d. vėl 
galioja visoje respublikoje 
ir pabrėžia parlamentinę san
tvarką. 1934 m. ji Karlio Ul- 
manio buvusi panaikinta ir 
įvesta diktatūra. Dabartinis 
prezidentas A. Gorbunovas 
pareiškęs: “Nuklydimas į au
toritetinį režimą visuomet yra 
galimas. Dėl jo yra tam tikro 
nerimo, bet dabartinis parla
mentas jautriausių klausimų 
srityje rodo, kad mes esame 
pasimokę iš istorijos”.

Pasak prancūzų žurnalisto, 
laukiama sekančių rinkimų, 
kurie įvyks tada, kai bus pri
imtas pilietybės įstatymas. 
O A. Garbunovas esąs laiko
mas vidurio žmogumi tarp 
kraštutinių nacionalistų ir 
Maskvos.

Latviai, kaip ir lietuviai 
su estais, po 50 metų vergijos, 
gali sakyti su Ugne Karvelyte: 
“Rytoj nebebus traukinių”, 
gabenančių į vergiją. G.

“TŽ” bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono «•> -----------

Rūmai Vašingtone, kuriuo
se nuo 1924 m. yra įsikūrusi 
Lietuvos pasiuntinybė, dabar 
ambasada, buvo pastatyti 1909 
m. Lietuvos vyriausybė šiuos 
penkių aukštų rūmus už 90,000 
dol. nupirko 1924 m. Taigi, tie 
rūmai per 67 metus matė gerus 
ir liūdnus laikus. Čia rašan
čiam pirmą kartą tuometinėje 
Lietuvos pasiuntinybėje teko 
apsilankyti 1966 m. rugsėjo 
4 d. prieš šventinant Ameri
kos katalikų Nekalto Prasidė
jimo šventovėje lietuvių 
įrengtą Šiluvos koplyčią. Ta
da Lietuvos pasiuntinybėje 
šeimininkavo ir iš Čikagos 
atvykusią ekskursiją priėmė 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas.

1978 m. rudenį dėl tarnybos 
man persikėlus gyventi į Va
šingtoną, Lietuvos pasiunti
nybė, čia jau šeimininkaujant 
Onai ir netolimam kaimynui 
iš Lietuvos dr. Stasiui Bač- 
kiams, iš dalies tapo lyg ir 
sava pastoge. Kai 1978 m. vėlų 
rudenį Vašingtone vyko JAV 
LB tarybos suvažiavimas, 
Lietuvos pasiuntinybėje bu
vo suruoštas visų tarybos 
narių ir svečių priėmimas, o 
paskui kiekvienais metais vyk
davo ir tebevyksta oficialūs 
priėmimai Vasario 16 proga. 
Ne kur kitur, o tik šiuose rū
muose teko susipažinti su Bač- 
kių sūnumi — Vilniaus arki
vyskupu, tada dar prelatu 
Audriu Bačkiu. Mielas ir malo
nus žmogus, ypač mėgstamas 
jaunimo. Kai busimasis arki
vyskupas atvažiuodavo pas 
savo tėvus JAV sostinėje, ta 
proga ne kartą vietos lietu
viams atlaikydavo Mišias ir 
pasakydavo pamokslą.

Atmintinas tada dar prelato 
A. Bačkio apsilankymas įvyko 
1986 m. kovo vidury, kai jam 
suėjo 25 m., kai 1961. III. 18 Ro
moje gavo kunigystės šventi
mus. Tuo metu pravažiuojančio 
automobilio labai sunkiai ir 
pavojingai buvo sužeistas jo 
tėvas Lietuvos diplomatas dr. 
S. Bačkis. Ta proga atvažia
vęs jo sūnus prelatas vienoje 
iš Amerikos katalikų švento
vės erdvių kriptų, dalyvaujant 
dideliam būriui dr. S. Bačkio 
sveikatos stoviu susirūpinu
sių lietuvių, savo tėvo inten
cija atlaikė Mišias lietuvių 
kalba ir šia nelinksma proga 
pasakytame pamoksle kukliai 
prisiminė ir savo kunigystės 
sidabrinę sukaktį.

Kanados atstovai į PLB Seimą
Aštuntasis Pasaulio lietuvių 

bendruomenės seimas įvyks š.m. 
birželio 30-liepos 3 d.d. (prieš 
Tautinių šokių šventę) Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte.

Kanadai yra skirta 15 atstovų. 
Jiems išrinkti sudaryta komisi
ja: V. Skrinskas (pirm.), D. Ker
šienė ir V. Sendžikas.

Rinkimų taisyklės
1. PLB Seimo atstovų kandida

tais gali būti:
a) kiekvienas pilnateisis KLB 

narys, užsimokėjęs solida
rumo mokestį už 1991 me
tus ir turįs dviejų KLB XIV- 
tosios krašto tarybos na
rių rekomendacijas raštu.

b) kiekvienas KLB XIV-to- 
sios krašto tarybos narys

2. KLB krašto tarybos nariai 
renka atstovus į VHI-tąjį PLB 
Seimą.

3. Kiekvienas kandidatas turi 
duoti raštišką pareiškimą, kad 
sutinka būti renkamas ir, jei iš
rinktas, dalyvauti VIH-jame PLB 
Seimo suvažiavime, kuris įvyks 
1992 m. birželio 30-liepos 3 d.d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemon
te ir visas su Seimu susijusias iš
laidas pats apsimokėti.

4. Kiekvienas KLB XIV-tosios 
Krašto tarybos narys gali reko
menduoti tik vieną kandidatą.

5. KLB Krašto valdyba paski
ria rinkimų komisiją iš 3-jų asme
nų. Rinkimų komisijos sprendi
mai yra galutiniai.

6. Rinkimų eigos tvarka:
a) PLB VIH-tojo Seimo at

stovų kandidatų pareiški
mų, rekomendacijų lapai 
išsiunčiami KLB XIV-to- 
sios Krašto tarybos na
riams iki 1992 m. sausio 
22 d.,

b) sutinkančiųjų kandida
tuoti pareiškimai turi bū
ti rinkimų komisijai iš
siųsti iki 1992 m. kovo 3 d.,

c) rinkimų komisija paruošia 
kandidatų sąrašą ir balsa
vimo korteles; viską iš
siunčia KLB XIV-tosios

Sūnaus, būsimo arkivyskupo 
Audrio dėka, gydomas geriau
siose ligoninėse bei rūpestin
gai gydytojų ir slaugių prižiū
rimas, dr. S. Bačkis palengva 
sustiprėjo ir vėl grįžo į savo 
pareigas - ne tik Lietuvos at
stovo Vašingtone, bet ir nuo 
1983 m. mirus Stasiui Lozorai
čiui, sn., ir Lietuvos diploma
tijos šefo. 1987.XI.15 atstovo 
Vašingtone pareigas perdavęs 
savo patarėjui St. Lozoraičiui, 
jn., iš pasiuntinybės rūmų per
sikėlė į privatų butą toje pat
16 gatvėje, kur išgyveno iki 
1989 m. prieškalėdžio. Gruo
džio 13 d., St. Lozoraičio ini
ciatyva, talkinant Vašingtono 
lietuviams, buvo suruoštos 
įspūdingos išleistuvės p.p. 
Bačkių metais Amerikos lie
tuvių lėšomis iš pagrindų at
remontuotoje Lietuvos pasiun
tinybėje. Meninę programą at
liko viešnios iš Lietuvos - so
listė R. Maciūtė ir pianistė G. 
Landsbergienė. Išleistuvėse 
dalyvavo ir busimasis Vilniaus 
arkivyskupas, kuris gruodžio
17 d., Trijų Karalių šventovė
je lietuviams atlaikė Mišias 
ir pasakė pamokslą, o po to pa
rapijos salėje su visais, ypač 
su jaunimu, nuoširdžiai ir il
gokai pasikalbėjo. Rytojaus 
dieną ištikimasis sūnus - arki
vyskupas savo tėvus palydėjo į 
Paryžių, kur gyvena kitas Bač
kių sūnus Ričardas su šeima. 
Tai buvo paskutinis vašingto- 
niškių pasimatymas JAV sosti
nėje su busimuoju Vilniaus 
arkivyskupijos ganytoju, ku
rio, kaip iš Vilniaus radijo lai
dų ir kitų pranešimų matyti, 
labai laukia Lietuvos sostinė 
ir visa šalis.

Mišios ambasados rūmuose
Pirmos lietuviškos Mišios, 

kaip tuo metu skelbta, Lietu
vos tuometinėje pasiuntiny
bėje Vašingtone buvo atlaiky
tos 1988 m. vasario 7 d. čia vy
kusio Jaunimo sąjungos su
ruošto seminaro proga. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė tuo
metinis JAV sostinės lietuvių 
kapelionas kun.j dr. T. Žiūrai
tis, OP. Tai buvę istorinis įvy
kis, po to dar porą sykių pakar
totas.

Prieš š.m. sausio 13 - liūdnų
jų įvykių Vilniuje vienerių me
tų sukaktį - tuo metu Romoje 
buvęs Lietuvos ambasadorius 
St. Lozoraitis ambasados šta
bą Vašingtone paskatino skau
džioje įvykio metines paminėti 
Mišiomis Lietuvos ambasado
je. Kadangi prieš praėjusias 
Kalėdas Lietuvos ambasados

Krašto tarybos nariams iki 
1992 m. balandžio 12 d.,

d) balsavimo kortelės grąži
namos iki 1992 m. balan
džio 30 d. (grąžinimo da
ta, pagal pašto antspaudą, 
ne vėlesnė kaip 1992 m. ba
landžio 30 d.),

e) rinkimų rezultatai paskel
biami Kanados lietuvių 
spaudoje ne vėlaiu kaip 
1992 m. gegužės 25 d.

Norintys kandidatuoti į PLB Sei
mo atstovus pareiškimų ir reko
mendacijų lapus gauna KLB raš
tinėj: 1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8. Tel. 416-533-3292.

KLB inf.

KLB žinios
Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 

$500 - J. Rimšaitė; $200 - B. Mc- 
Kenny; $100 - J. J. Kairiai, J. A. 
Katkauskai; $30 - V. Rutelionis už 
V. Ignaičio knygą “Žmonių socia
linis gyvenimas”.

Kalėdiniam vajui KLB krašto val
dybos veiklai paremti aukojo: 
$100 - P. Verykis, J. Rimšaitė, J. 
Dabkus; $50 - B. A. Stonkai, K. A. 
Ratavičiai, P. Adamonis; $40 - P. T. 
Pargauskai; $35 - J. Kelertas; $25 
- A. S. Kaluzos, E. S. Gailius; $20 - 
dr. J. Burba, D. Augaitis, L Gata- 
veckas, kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
Z. Ščepanavičius; $10 - O. Čeč- 
kauskas.

Aukojusiems Lietuvos reika
lams bei KLB krašto valdybos veik
lai paremti nuoširdus ačiū!

KLB inf. 

AfA 
LIDIJAI RADZEVIČIŪTEI- 

LAWLESS 
mirus,

jos tėvams ir visai šeimai gilią užuojautą reiškia - 
TLSK "Vytis"

JAV sostinėje sodelis pasipuo
šė baltimoriškio pritaikomojo 
meno mokytojo A. Grintalio ir 
Lietuvos menininko A. Tara- 
bildos padarytais ir dovano
tais kryžiumi bei koplytstul
piu, tai ta pačia proga nutarta 
abi dovanas pašventinti.

Vienas iš kito sužinoję, prieš 
porą dienų apie tai pranešus 
ir Vilniaus radijui, į Mišias, 
kurios Lietuvos ambasados 
svečių priėmimo kambariuose 
buvo aukojamos sekmadienį, 
sausio 12, 6.30 v.v., maždaug 
tuo pačiu laiku, kai prieš me
tus sovietų tankai puolė Vil
niuje prie televizijos bokšto 
susibūrusių lietuvių minią, 
susirinko per 100 tautiečių iš 
Vašingtono, jo apylinkių, Balti- 
morės ir taip pat atvykusių iš 
Lietuvos.

Susirinkusiems giedant “Ap
saugok Aukščiausias”, Mišias 
aukoti prie specialiai įreng
to altoriaus žengė Vašingto
no lietuvių dabartinis kapelio
nas kun. K. Ramanauskas, MIC, 
prieš trejus metus atvykęs iš 
Lietuvos. Prieš pradėdamas 
Mišių auką, kapelionas per
skaitė visų 14-kos Vilniuje žu
vusių pavardes ir kiekvieno 
atminimui buvo uždegta žvaku
tė. Pamoksle, aiškindamas 
dienos evangeliją, kuri kalba 
apie Jėzaus krikštą, kun. K. 
Ramanauskas sakė, jog Jonas 
Krikštytojas labai nustebo, 
kad Jėzus nori būti pakrikšty
tas ... Tačiau Jėzui tai buvo 
atgaila ne už savo, bet už Iz
raelio nuodėmes, už visos tau
tos nuodėmes. Dangaus Tėvui 
patiko Jo sūnaus atgailos ak
tas, Jo nuolankumas. Po to pa
mokslininkas pabrėžė: “Tą at
gailą turėjo daryti kaltieji, 
o įvyko priešingai. Nesupran
tamai skaudi auka teko Lietu
vai kelyje į laisvę - gyvybės 
kraujo auka: 14 gyvybių aukų, 
šimtai sužeistų, suluošintų. 
Nejaugi tai buvo būtina, ne
išvengiama auka už laisvę? 
Jeigu pagaliau tokia yra ne
kaltųjų atgaila, tad kaip gi tu
rėtų atgailauti kaltieji...? 
Tokie pamokslininko žodžiai 
skambėjo tarp Lietuvos amba
sados sienų šį skaudžios su
kakties vakarą, susirinkusiems 
užpildžius du didelius ambasa
dos kambarius. Jų tarpe buvo 
ir aukščiausia savo rangu lie
tuvaitė JAV vyriausybėje Būtų 
aprūpinimo ir miestų vice- 
ministerė S. Kondratienė su 
savo vyru dr. R. Kondratu, abu 
vidurinės kartos atstovai.

Vilniaus viela Nukryžiuotojo 
vainike

Daugeliui Mišių dalyvių pri
ėmus Komuniją sugiedojus 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius, parveski, Viešpatie, ir 
mus”, visi, nešdami rankose 
dengančias žvakutes, nusilei
do į šone ambasados rūmų 
esantį sodelį, kur TV prožek
torių apšviestus paminklus 
kun. K. Ramanauskas pašven
tino, prieš tai tardamas: “Kry
žius iš tikro yra ne tik skaus
mo ir liūdesio, bet ir tikėji
mo, vilties bei atpirkimo sim
bolis. Degančios 14 žvakučių 
mums visiems primena laisvę. 
Ir šie kryžiai teprimena jų 
aukos vertę ...”

Įdomu pastebėti, kad ant Nu
kryžiuotojo, esančio kryžiaus 
viršūnėje bei koplytstulpio 
apačioje, galvos uždėtas erš
kėčių vainikas, padarytas iš 
spygliuotos vielos tų barika
dų, kurios supa Aukščiausio
sios tarybos rūmus Vilniuje.

Vilniaus skaudžiausų įvy
kių metinių paminėjimo Va
šingtone apeigos baigtos vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną. Jo garsams sklindant 
į žiemos vakaro tamsą, ne vie
no mintys skriejo į Lietuvos 
sostinę Vilnių, kur vyko pa
grindinis sausio 13 d. įvykių 
paminėjimas ir kur arkivysku
po sostan netrukus atsisės dau
geliui vašingtoniškių gerai pa
žįstamas ir jų gerbiamas Aud
rys Bačkis.

AfA 

GINTAUTUI BERESNEVIČIUI-BERIUI 
mirus,

žmoną DAIVĄ, vaikučius, motiną BRONĘ, seserį 
NIJOLĘ, brolį ALGĮ su šeimomis bei visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLKMD Prisikėlimo parapijos skyrius

Buvusiam “Paramos” priežiūros 
komiteto nariui

AfA
GITUI BERESNEVIČIUI-BERIUI

tragiškai mirus,
žmonai DAIVAI, sūnui MYKOLUI, dukrai LIVIJAI, 
mamai BRONEI, broliui, seseriai, visiems giminėms 
bei artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą -

Lietuvių kredito kooperatyvo "Parama” 
valdyba ir bendradarbiai

Tragiškai žuvus

AfA
GITUI BERESNEVIČIUI

dideliam liūdesy palikusius žmoną DAIVĄ, sūnų 
MYKOLIUKĄ, dukterį LIVIJĄ, mamytę BRONĘ 
BERESNEVIČIENĘ, sesutę NIJOLĘ, brolį ALGĮ bei 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Ramona ir Robertas Bell
Loreta ir Petras Murauskai 
Danutė ir Aleksas Keršiai

AfA 
ANASTAZIJAI DAUGUVIETYTEI- 

DUBROVSKY
» mirus, 

seserį ELENĄ DAUGUVIETYTĘ-KUDABIENĘ su 
šeima ir kitas jos seseris nuoširdžiai užjaučiame -

Elena Antanaitienė 
Stella ir Mikas Panavai 
Danutė ir Liudas Gutauskai

PADĖKA
MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
SIMUI VYŠNIAUSKUI

1991 m. lapkričio 25 dieną mirus, 
nuoširdžiai dėkojame kunigui V. Braukylai už pamal
das ir maldas laidotuvių namuose bei kapinėse. Dė
kojame karsto nešėjams, V. ir A. Paulioniams už var
gonavimą ir giesmes. Giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už dalyvavimą laidotuvių namuose ir paly- 
dėjusiems velionį į amžino poilsio vietą. Ačiū atsiun- 
tusiems gėles, už aukas Mišioms, Kanados lietuvių 
fondui ir pareiškusiems užuojautą. Dėkojame ponioms 
už pyragus, šeimininkei D. Mačienei už skaniai pa
ruoštus pusryčius, E. Bajoraitienei ir R. Pakalniškienei 
prisidėjusioms darbais.

Liūdintys. DukroSi sljnijs ir šeimos

PADĖKA
Mylima žmona ir motina

AfA
ALDONA MILEVIČIŪTĖ-PARŠELIŪNIENĖ, 

po sunkios ir dvejus metus trukusios ligos, 
mirė 1991 m. gruodžio 27 d., palaidota Naujųjų 

metų išvakarėse gruodžio 31 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Staškui už Mišias, 

pamokslą ir palydėjimą į kapines. Ačiū D. Radikienei 
už jautrų giedojimą Mišių metu. Nuoširdi padėka karsto 
nešėjams. Dėkojame už gėles, kurias Ji gyvendama 
augino ir labai mylėjo.

Ačiū už užprašytas Mišias, dosnias aukas “Ca
ritui”, Slaugos namams, Lietuvių fondui, “Dirvai”, 
“Tėviškės žiburiams”, už paguodos žodžius, išreikš
tus asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Ačiū J. Gurklienei už rūpestingai paruoštus pus
ryčius ir ponioms už pyragus.

Dėkojame visiems už dalyvavimą Jos paskutinėje 
žemiškoje kelionėje į Anapus, kur nėra nei metų pra
džios, nei metų pabaigoš.

Nuliūdime likę ~Vyras jonas įr sūnus Marius
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“Lietuvių archyvas” - nepatikimas?
Nepagrįsti priekaištai dokumentiniam leidiniui, išspausdintam 

vokiečių okupacijos metais Lietuvoje

A. KALNIUS
Prof. Dov. Levinas jau ne 

pirmą kartą smerkia “Lietu
vių archyvą”, laikydamas jį 
nepatikimu šaltiniu, nes, girdi, 
jis buvo leidžiamas “Vilniu
je nacių okupacijos metu” 
(“TŽ” 1991. XII. 3). Jis ir anks
čiau yra teigęs, jog “Lietuvių 
archyvas” lietuvių buvo lei
džiamas, pataikaujant na
ciams ir jų veiksmams žydų 
atžvilgiu.

Prof. Dov. Levinas, kaip is
torikas, turėtų žinoti, kad lie
tuvių tauta buvo vokiečių, kaip 
ir rusų, okupuota ir kad lie
tuviai visais galimais būdais 
kovojo su kiekvienu okupantu, 
vadinasi, ir su naciais. Tūks
tančiai kovotojų žiauriai nu
kentėjo, netgi ir už žydų gel
bėjimą. (Mūsų sąrašuose yra 
išvardinti 232 gelbėtojai, nu
kentėję už žydų gelbėjimą. 
Ne visi nukentusieji yra žino
mi. Jų tikimasi žymiai daugiau 
surasti Lietuvoje).

Tad kodėl gi D. Levinas taip 
nuožmiai smerkia tą “Lietu
vių archyvą” ir net A. Mustei- 
kį, kuris jo faktais pasinau
doja?

Svarbu, kad visi lietuviai, 
ypač jaunesnieji, žinotų, kas 
yra tas “Lietuvių archyvas”. 
Lietuvoje, vokiečių okupaci
jos metais, įsisteigė Studijų 
biuras, kuris, “... vykdydamas 
savo uždavinius,... leidžia 
neperiodinį žurnalą “Lietuvių 
archyvą”, kurio tikslas — do
kumentuotai, faktų šviesoje 
iškelti ir parodyti tikrąjį 
bolševikų ir žydų veidą, kaip 
jis buvo, kaip jis reiškėsi... 
ir kaip buvo priešintasi bei 
kovota. Taip pat parodyti, kaip 
buvo sužalotas, ardytas ir su
griautas visų mūsų gyveni
mas ..(Citatos iš redakci
jos pratarties).

“Lietuvos archyvo” medžia
ga išspausdinta 4-riuose to
muose, 204-riuose straipsniuo
se, parašytuose 67 žinomų au
torių: vysk. V. Brizgio, gen. 
St. Raštikio, pik. M. Kalman- 
to, dr. A. Garmaus, dr. J. Ma- 
tuso, kun. A. Bieliūno, Itn. V. 
Valavičiaus, agr. P. Mickaus, 
Itn. Trečioko, žurn. Br. Dau
noro (mano draugo), dr. A. Ku
činsko (mano istorijos mokyto
jo gimnazijoje), agr. Daugirdo 
ir kitų patikimų autorių.

Tuose straipsniuose ypatin
gai išryškėjo labai nedėkin
ga, klastinga ir Lietuvai pa
vojinga komunistų ir kai ku
rių žydų jungtinė veikla. Čia 
tie Lietuvos žydai tapo Mask
vos bendradarbiais, Lietuvos 
priešais. Tai ir buvo “Lietu
vos archyvo” tikslas šias ko
munistų ir kai kurių žydų veik
los pasekmes atskleisti.

Žinoma, ne visi žydai tokie 
buvo, bet, deja, neteko girdėti, 
kad kas nors iš rimtųjų žydų 
savo neklaužadas būtų su
drausminęs ar bent pataręs 
liautis lietuvius persekioti, 
rusams išdavinėti išvežimui 
Sibiran, susodinti kalėjiman 
ir net nežmoniškai kankinti.

Tiesa, reikia pripažinti, 
kad buvo neklaužadų komu
nistų ir lietuvių, bet jų buvo 
žymiai mažiau.

Kai kurių žydų siautėjimas 
Lietuvoje rusų pirmosios oku
pacijos metais yra gana išsa
miai ir pagrįstai atskleistas 
“Lietuvos archyve”, bet ir to
kių autorių, kaip vysk. V. Briz
gio, gen. St. Raštikio, kurie, 
kaip įmanydami, stengėsi 
jiems padėti nacių šėlsmo 
metu.

Žinoma, tokia istorija apie 
tų žydų išpuolius Lietuvoje 
prof. Dov. Levinui yra labai

Minint 1991 m. sausio 13-sios įvykių metines Vilniuje, kur nuo sovietinių 
tankų šūvių žuvo 14 lietuvių prie televizijos bokšto, religiniai ženklai, 
pritvirtinti prie parlamento rūmų, buvo puošiami vainikais. Ši nuotrauka 
buvo įdėta Miuncheno “Sueddeutsche Zeitung” 1992.1.14 laidoje

Sąmokslo Vilniuje kaltininkai
Sovietinių generolų pareiškimai rusiškoje spaudoje, Stalino pasiūlymas Sniečkui prijungti 

Karaliaučiaus sritį prie Lietuvos respublikos

Įvairios žinios
— Lietuvos bankas praneša, 

kad nuo 1991 m. kovo mėnesio 
atliekami piniginiai patarna
vimai užsienio lietuviams. Tuo 
reikalu susitarta su kitų vals
tybių bankais. Pvz. Kanadoje 
tokias operacijas atlieka Cana
dian Imperial Bank of Com
merce. Asmuo, kuriam siunčia
mi pinigai iš užsienio, turi su 
pasu nuvykti į Lietuvos banko 
valiutinių operacijų departa
mentą ir atidaryti sąskaitą. 
Sąskaitos numerį, banko adre
są ir kitą reikalingą informa
cija reikia pranešti pinigų 
siuntėjui, kuris savo ruožtu 
padeda siunčiamus pinigus į 
Kanados banką (Canadian Im
perial Bank of Commerce). Kai 
Lietuvos bankas gauna prane
šimą iš Kanados banko, pinigų 
gavėjas juos gali pasiimti, ka
da tik pageidauja (doleriais, o 
ne rubliais).

Kanados bankas už patarna
vimą ima mokestį. Lietuvos 
banke gali pasidėti atsivež
tus pinigus ir krašto lankyto
jai. Šiuo metu šios operacijos 
atliekamos Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Vėliau bus gali
ma ir kituose miestuose. Vil
niuje galima kreiptis šiuo ad
resu: Gedimino prospektas 6, 
Einamųjų sąskaitų skyrius tel. 
624 738. Inf.

— U.S. - Baltic Foundation or
ganizacijos prezidento Lino Ko
jelio pranešimu, iš Amerikos 
valdžios agentūros U.S. Agen-

cy for International Develop
ment jo vadovaujamas fondas 
gavo $27,000 paramos ištyrinė
ti Amerikos privačios iniciaty
vos susidomėjimą,paremti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos išsi
vystymo programas. Minimas 
fondas kreipsis į tūkstančius 
nevaldinių organizacijų, kvies
damas pas save priimti inter- 
nus, skirti trumpalaikes ir il
galaikes stipendijas mokslui 
Amerikoje, siųsti patyrusius 
žinovus į Baltijos valstybes 
mokyti darbuotojus vietovėse 
ir vystyti kitokias programas.

— Linas Kojelis (kaip U.S. - 
Baltic Foundation prezidentas) 
š.m. sausio 7 d. susitiko su Baltų
jų rūmų pareigūnų viršininku 
S. Skinner’iu aptarti JAV tech
nikos ir ekonomikos pagalbą 
Baltijos valstybėms. Pasak L. 
Kojelio, susitikimas esanti ge
ra pradžia. S. Skinner prašė pa
sisakyti dėl JAV šiuolaikinių 
pastangų, o taip pat ir pasiū
lymų ateities programoms. Inf.

— Irena ir Leonas Kriaučeliū- 
nai dar kartą praneša, kad jų ad
resas yra: 13400 Parker Rd., LE
MONT, IL 60439. Paštas prane
šė, jog, laiškai siunčiami LOCK- 
PORT pašto adresu, daugiau 
nebus persiunčiami ir bus grą
žinami siuntėjui.

— Advokatė M. J. Daniliūnai- 
tė, įtaigojimo k-to konservato
rių partijoje narė, praneša iš 
Anglijos, kad Anglija sutiko 
grąžinti Baltijos valstybėms 
priklausantį auksą. E.D.

nemaloni, ir jis ją stengiasi 
užtušuoti. Ją paskelbus su
prantama svetima kalba pa
sauliui, gerokai nubluktų net 
žydų kaltinimai lietuvių tau
tai žydžudyste. Juk tai buvo 
daugumoje atvejų nuo žydų nu
kentėjusių lietuvių keršto ak
tas, kurio tačiau lietuvių tau
ta niekad nepateisino ir nie
kad nepateisins, nes ji kerštą 
laiko vienu iš aršiausio blogio 
apraiškų.

Taigi prof. D. Levino ieško
jimas motyvų suniekinti “Lie
tuvių archyvo” autorių pateik
tus faktus, pasigaunant nacių 
okupacijos Lietuvoje, yra ten
dencinga istoriko pastanga. 
Iš tikrųjų, anot A. Musteikio 
— “Kakta sienos nepramuši”.

♦ ♦ *
Esu pastebėjęs Gefeno teigi

mą: “Žydšaudžiais aš vadinu 
tik tuos, kurie žudė žydus.” 
Jeigu taip, tai kodėl žydai viso 
pasaulio akyse apkaltino visą 
lietuvių tautą žydžudyste? 
(Dov. Levino straipsnyje “Fak
tai kaltina” “TŽ” 1976. VII. 8: 
“Dėlto pirmoje Lietuvos žydų 
konferencijoje, įvykusioje 
Muenchene 25. IV. 1947 buvo 
priimta deklaracija apie lie
tuvių tautos kaltę žydų žudy
me). (Mano pabraukta).

Vieno karto apkaltinti lie
tuvių tautos neužteko. Jie per 
pusę šimto metų savo daugia
kalbėmis knygomis ir straips
niais, pasitelkę KGB, OSI ir 
Wiesenthal’io organizacijas, 
niekina lietuvių tautos var
dą, net ir dabar kenkdami jos 
gyvybiniams poreikiams. Jie 
turėtų savo kaltinimus lietu
vių tautai viešai atšaukti.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Nuo 1990 m. kovo mėn. ligi 
1991 m. sausio 12 d. Lietuvos 
KGB pirmininku buvo genero- 
las-majoras Romualdas Mar
cinkus. Su juo “Izvestijos” 
turėjo pokalbį, kuris buvo iš
spausdintas straipsnių cikle 
“Sąmokslas prieš Lietuvą”. 
Laikraštis taip pat išspaus
dino pokalbį su jo pavaduo
toju KGB generolu-majoru Sta- 
nislav’u Capalin’u, kuris Lie
tuvoje yra laikomas vienu iš 
pagrindinių sausio įvykių kal
tininkų ir nepavykusio rug
pjūčio mėn. perversmo simpa- 
tiku.

Abu generolai tvirtina, kad 
pagrindinis Lietuvos KGB už
davinys buvo rinkti informa
ciją apie nuotaikas, judėjimus, 
vadovus, provokacijos galimy
bes, teroro veiksmus ir kas, 
ką, kur, kada ir kokiose ap
linkybėse pasakė. Marcinkus 
sako, kad Maskvai, be Lietu
vos KGB, informaciją siuntė 
karinė kontržvalgyba, atvy
kusios iš Maskvos Sov. Sąjun
gos KGB grupės ir taip pat 
Lietuvos kompartija. Tuo bū
du ant Gorbačiovo stalo atsi
rasdavo daug klaidingos in
formacijos. Kaipo pavyzdys 
pateikiamas suklastotas Lie
tuvos KAD (krašto apsaugos 
departamento) įsakymas nr. 
009, kuriame tariamai sako
ma: “Greta oficialiai veikian
čių KAD dalinių, departamen
tas su didėjančiu tempu or
ganizuoja respublikoje giliai 
slaptus padalinius, pavadin
tus penketukų įgulomis. (...) 
Penketukų vadovai jau baigė 
rajonuose sudarinėti jų veik
los zonoje partinio aktyvo, bu
vusių ir esančių kagėbistų są
rašus. Sąlygoms respublikoje 
paaštrėjus, šie asmenys tuoj 
pat turi būti suimti, išvežti 
į tolimesnį rajoną ir, reikalui 
esant, likviduoti”.

Nors Marcinkus ir įsakė Ca- 
palin’ui pranešti LKP CK, kad 
ši informacija yra Maskvoje 
sufabrikuota, tačiau išsigan
dę Lietuvos kompartiečiai jam 
nepatikėjo.

Generolai Marcinkus ir Ca- 
palin’as sutinka, kad žuvus 
prie TV bokšto kagėbistui Ša- 
ckich, ir tuo paaiškėjus, kad 
KGB dalyvavo bokšto puolime, 
Kriučkov’as buvo labai susi
erzinęs. Capalin’as sako: “ ‘Al
fa’ dalyvavo kartu su kariš
kiais. Jie dėvėjo karinę uni
formą. (...) ‘Alfa’ priklausė 
aukštajai KGB vadovybei, nes 
tai yra labai svarbus dalinys. 
Jam įsakymas galėjo būti duo
tas tik iš Maskvos, ir tai iš 
aukščiausios vadovybės”. Mar
cinkus sako, kad Kriučkov’as

nervinosi ir vis kartojo, esą 
reikia iš susidariusios padė
ties kaip nors išbristi.

Dėl sausio įvykių Vilniuje 
abu generolai kaltina aukš
čiausiąją Sov. Sąjungos vado
vybę. Capalin’as išvardijo visą 
eilę sovietų generolų, kurie 
ruošė sąmokslą prieš Lietuvą.

Sniečkus ir M. Lietuva
Karaliaučiaus srities atei

tis yra šiuo metu Lietuvos, Ru
sijos, Lenkijos ir Vokietijos 
spaudos domesio objektas. 
Lenkijos dienraštis “Žyčie 
Warszawy” pateikia šios sri
ties pokario istoriją.

“1945 m. balandžio 10 d. į 
vokišką miestą Koenigsberg 
įžygiavo Raudonoji armija. 
(...) 1946 m. balandžio 7 d. šis 
miestas ir jo sritis buvo pri
jungti prie Rusijos tarybų fe
deracinės socialistinės res
publikos. Po trijų mėnesių 
Koenigsbergas buvo pavadin
tas Kaliningradu.

— Turime turėti bent vieną 
neužšalantį Baltijos jūros 
uostą — argumentavo Stali
nas. (. . .).

Tai sakydamas Stalinas me
lavo, nes jis jau turėjo Klai
pėdą. Jam rūpėjo kas kita. Pir
ma: jis norėjo perkelti į Kara
liaučiaus sritį lietuvius ir juos 
sumaišyti su ten atvykstan
čiais rusais. Antra: jis plana
vo ten įsteigti didelę jūrų lai
vyno bazę. Jam pavyko įvykdy
ti tik antrą sumanymą. Lietu
vių jis nesuviliojo.

1946 m. pradžioje Lietuvos 
kompartijos šefas Antanas 
Sniečkus buvo pakviestas at
vykti į Kremlių. Po iškilmingo 
priėmimo Stalinas jam pasiū
lė prisijungti Karaliaučiaus 
sritį prie LTSR. Diskusijos 
Vilniaus vadovų tarpe šiuo 
klausimu buvo ilgos ir audrin

gos. Buvo nuspręsta Maskvos 
pasiūlymo nepriimti”.

Ar gerai buvo nuspręsta? 
Šiuo klausimu diskusijos Lie
tuvoje vyksta ir dabar.

Trumpai
— “Izvestijos” praneša, kad 

Lietuvos avialinijos gavo nau
ją registracijos ženklą: vieto
je SU bus TE-874. LAL išsinuo
mojo Airijoje “Boeing” lėktu
vą, kuris jau skraido tarp Vil
niaus ir Kopenhagos.

— Lenkijos rytinių žemių są
jungos Toronto skyriaus nariai 
ragina Kanados lenkus rašyti 
prezidentui L. Walensai laiš
kus ir reikalauti 1939 m. ryti
nių Lenkijos sienų. (“Glos 
Polski” 1992 m. sausio 9 d.).

— Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Skubiszewski, vie
šėdamas Vilniuje, pareiškė, 
kad Lenkijoje daugiau jokių 
“želigovskių” nebus.

Pasvajoti apie prarastus 
dvarus nieks uždrausti negali.

— Lietuvos lenkų sąjungos 
pirm. Jan Mincewicz 1991 m. 
lapkričio 23 d. “Znad Wilii” 
laidoje pareiškė: “Šiandien 
(Lietuvoje) turime daug ma
žiau demokratijos, negu vadi
namosios stagnacijos Brežne
vo metais”.

Ak, kur dingo “demokratiš
ki” Gulago ir Katyno laikai!?

— Prel. L. Tulabos paskelbta 
“TŽ” informacija apie Vil
niaus arkivyskupijos prijungi
mą prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos iki šiol lenkų 
spaudoje neranda patvirtini
mo. Baltstogės vyskupijos 
įsteigimas buvo paties popie
žiaus paskelbtas Baltstogėje 
jo vizito Lenkijoje metu. J.B.

• Kas sunaikina svetimą dangų, 
pasistato sau pragarą. Tai neregi
ma teisybė žemėje (Stelzhammeris)

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

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

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

Jie gali būti ypatingi. Arba jie gali būti 
paprasti. Mes priimsime bet kokius sumany
mus, kokius Jūs tik galite sugalvoti šven
čiant šiais 1992 metais Kanados 125-tąjį 
gimtadienį.

Speciali grupė jau yra susiorganizavusi 
padėti Jūsų sumanymus vykdyti per 
visus metus. Jūsų programa 
ar pasirodymas gali _

2. Bendras rūpestis aplinka; 3. Nuoširdus 
noras vienas kitam pagelbėti; 4. Mūsų noras 
geriau susipažinti; 5. Mūsų, kaip kanadiečių, 
gausūs pasiekimai.

Kadangi Canada 125 finansiškai ne
remia bendruomeninių įvykių, mes 

raginame vietos verslus 
ir bendruomenių

būti vietinio, platesnio ar valstybinio pobū
džio. Bet tai turi būti ne šališka, ne politiška, 
ir turėtų atspindėti vieną ar daugiau čia pa
siūlomų temų:
1. Laisvė, galimybės ir asmeninis saugumas, 
kuo mes, kaip piliečiai, galime džiaugtis;

organizacijas tapti pagalbos fondo dali
ninkais ir organizuoti tuos paminėjimus. Mes 
palaikome ryšius su atitinkamomis korpora
cijų sritimis, kad palengvintume prisidėjimą, 
kuris galėtų būti pozityvus palikimas ateičiai.

Mes taipgi norėtume susipažinti su įvy

kiais ir programomis, kurias Jūs planuojate 
savo bendruomenėse taip, kad Jūsų suma
nymų prisidėjimu galėtume pasidalinti su 
kitais kanadiečiais.

Žinoma, Jūs jau turite ar planuojate ką 
nors, kas tiktų Canada 125 dalykams.

Mes labai norėtume, kad Jūsų veikla 
taptų Canada 125 programos dalimi, ir visi 
projektai pasiskleistų per visą kraštą 1992 
metais.

Kai dabar metai prasideda, jūs greitai 
išgirsite ką nors ir daugiau apie galimybę 
dalyvauti.

Ateitis prasideda su Jumis.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PAŠVENTINO PASTATUS

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos atstovas mons. A. Svarins
kas atnašavo Mišias Šilalės 
šventovėje ir pašventino savi
valdybės pastatą bei buvusius 
komunistų partijos rūmus, ku
riuose dabar įsikūrusios vals
tybinės įstaigos.

DARBAS IR SANTARVĖ
Jautrius ir prasmingus nau

jųjų metų linkėjimus lietuviams 
“Tiesos” gruodžio 31 d. laidoje 
paskelbė rašytojas, dramatur
gas ir poetas Justinas Marcin
kevičius: “— Leisk paimti tave 
už rankos, žmogau. Juk dar taip
neseniai — atsimeni — Baltijos 
kely stovėjome šalia, ir broly
bė, gerumas, viltis tekėjo iš ta
vęs į mane. Žinau, jog TADA 
buvom stiprūs, tikri, teisingi. 
Kas mums atsitiko? Juk supran
tam, ko šiandien labiausiai 
mums stinga, tačiau elgiamės 
taip, tarytum tuo, ko stinga, 
būtumėm perpildyti per kraš
tus. Turiu galvoje santarvę. 
Tą žodį irgi gerokai nuvalkio- 
jom, bet negaliu apseiti be jo. 
Nesakau ‘vienybė’ — tai nerea
lu, sakau ‘santarvė’, tikėdamas, 
kad ją leidžia pasiekti mūsų 
gera valia, tikslo bendrumas, 
pilietinė ir politinė išmintis. 
Padėkime patekėti šiai žvaigž
dei, pakylėkime ją ir patylėki
me, kol jos spinduliai pasieks 
mūsų širdis ir protus. Tada gal 
ir išgirsime ne tik apie ką žmo
gus kalba, bet ir apie ką tyli. 
Su Naujaisiais metais! — sakau 
žmonėms ir medžiams, žemei ir 
dangui, visiems linkėdamas 
meilės, gerumo, tikėjimo ir 
santarvės. Teatsigniaužia mū
sų kumščiai ir mūsų rankos te- 
apkabina darbą. Lietuvą rasime 
santarvėje ir darbe. Ir visiems 
jos užteks. Linkėčiau ir labai 
norėčiau, kad pagrindiniai 
1992-ųjų metų žodžiai būtų 
DARBAS ir SANTARVĖ”.

“LITHUANIAN AIRLINES”
1991 m. gruodžio 20 d. Vilniaus 

orauostyje vysk. Juozas Tunai
tis pašventino iš Vengrijos at
skridusi dviejų variklių kelei
vinį “Boeing 737-200” lėktuvą, 
papuoštą istoriniu įrašu — “Li
thuanian Airlines”. Juo darbą 
pradeda Lietuvos orinio susi
siekimo bendrovė. Lėktuvas 
buvo išsinuomotas penkeriems 
metams iš Airijos “GPA” bend
rovės. Jis pirmą kartą į orą pa
kilo 1981 m. “Boeing” bendrovė 
šio tipo lėktuvų jau negamina 
nuo 1988 m., juos pakeitusi ki
tais. Lietuvos išsinuomotu lėk
tuvu kelis mėnesius skraidys 
vengrai lakūnai, kol bus paruoš
ti lietuviai. Lėktuvas yra skir
tas skrydžiams Vilnius-Kopen- 
haga-Vilnius. Keleiviams jis 
turi 108 vietas. Nuostolio nebus, 
jei apie trečdalį vietų užims 
užsienio valiuta bilietus per
kantys keleiviai. Pirmajame 
skrydyje keleivius aptarnavo 
naujas uniformas dėvinčios lie
tuvaitės palydovės. Keleivių 
iš Vilniaus į Kopenhagą buvo 
mažai. Tuščias vietas užpildė 
pirmajam skrydžiui svečiais 
pasikviesti Lietuvos pareigū
nai. Kopenhagoje Lietuvos tar
nybon įjungto “Boeingo” laukė 
būrelis tėvų žemėn skrendan
čių lietuvių. Tarp jų buvo ir 
Lietuvos garbės konsulas Kana
doje Haris Lapas su žmona Gra-

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

žiną. Jis ragino “Lithuanian 
Airlines” bendrovę užmegzti 
ryšius su Kanados ir JAV ke
lionių agentūromis. Tada lietu
viai galės skristi Kopenhagon 
ir iš jos Vilniun. Šio lėktuvo dė
ka kelionei į Lietuvą pakaks 
12 valandų.

MELNIKAITĖS PALAIKAI
Zarasuose prie skulptoriaus 

J. Mikėno sukurto paminklo bu
vo palaidoti Sovietų Sąjungos 
didvyre tapusios partizanės 
Marytės Melnikaitės palaikai. 
1943 m. vasarą su kitais sovie
tų partizanais ji vokiečių bau
džiamojo būrio buvo apsupta ir 
suimta Ignalinos rajone prie 
Gidžiūnų kaimo. Po ilgo tardy
mo ji buvo sušaudyta su rusu 
partizanu F. Sapošnikovu. Grį
žus sovietams, jos palaikai bu
vo perkelti į gimtuosius Zara
sus. Jos vardu buvo pavadinta 
Zarasų vidurinė mokykla. Kom
partija M. Melnikaitę naudojo 
savo propagandai. Jos atmini
mui kompozitorius A. Račiūnas 
sukūrė operą “Marytė”. Tuo var
du buvo pavadintas ir pirmas 
sovietinis filmas Lietuvoje. 
Sutikus jos giminėms ir arti
miesiems, dabar jos palaikai 
perkelti į Zarasų kapines ir 
palaidoti prie tėvų kapų. Vė
liau ten bus perkeltas ir jai J. 
Mikėno sukurtas paminklas.

LENKŲ SUVAŽIAVIMAS
Prieš ketverius metus įsteig

ta Lenkų sąjunga Lietuvoje 
(LSL) jungia beveik 12.000 len
kų, bet reguliariai nario mokes
tį moka tik 9.000. Prieš Kalė
das Vilniuje įvykusiame suva
žiavime dalyvavo 290 atstovų — 
tik 78% visų išrinktųjų. LSL 
suvažiaviman atvyko generali
nis Lenkijos konsulas Vilniu
je Zdzislawas Kitlinskis. Svei
kinimą atsiuntė Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris Krzysz- 
tofas Skubiszewskis. Algiman
tas Litvinas “Lietuvos aido” 
gruodžio 17 d. laidoje pasako
ja: “Tarp svarstytų problemų 
— LSL narių skaičiaus mažėji
mas. Pasak kai kurių kalbėto
jų, sąjungos gretos mažėja daž
nai dėl baimės prarasti darbą. 
Televizijos lenkiškų “ laidų re
daktorius Romualdas Miecz- 
kowskis kalbėjo suvažiavimui, 
jog ketinama jį atleisti iš dar
bo kaip nekompetentingą. Są
jungos pirmininkas Janas Sien- 
kiewiczius kritikuotas dėl ne
konkrečios ataskaitos. Dauge
lis kalbėtojų reiškė nepasiten
kinimą, kad, jų nuomone, netei
sėtai buvo paleistos Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų tarybos ...” 
Suvažiavimo dalyviai, patvirti
nę LSL veiklos programą ir sta
tutą, naujuoju valdybos pirmi
ninku išrinko Janą Mincewicziu, 
lig šiol vadovavusį LSL Vilniaus 
rajono skyriui. Reikalaujama, 
kad Lietuvos aukščiausioji ta
ryba, atšaukusi administraci
nį valdymą Vilniaus krašte, ne
delsdama pravestų rinkimus. 
Lietuvos lenkai taipgi nori 
lenkiškų pamaldų Vilniaus ar
kikatedroje, retransliuotų Len
kijos televizijos programų. Len
kų sąjungos Lietuvoje vietinė
se organizacijose žadama svars
tyti “Vilniaus lenkų tautinio 
teritorinio krašto statutą” 
kaip numatomo įstatymo pro
jektą. y. Kst.

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

Hamiltono sporto klubo “KOVAS” metinės

SPORTO ŽAIDYNĖS 
įvyks 1992 m. vasario 15-16 d.d. ir

, LAIMĖS VAKARAS -vasario 15 d.

Kanados lietuvių krepšinio pirmenybės - 
Vyrų A, vyrų B ir jaunių C - vasario 15, šeštadienį, nuo 9 v.r., 
Westdale gimnazijoje, 700 Main Street W., Hamilton, Ontario; 
vasario 16, sekmadienį, nuo 12 v. baigiamosios rungtynės, 
St. Thomas Moore gimnazijoje, Hwy. 53 ir Upper Paradise, 
Hamilton, Ont.

Kėgliavimas — vasario 15, šeštadieni nuo 1 v.p.p., Burlington 
Bowl, Walkers Line & Harvester Rd., Burlington, Ont.

Dėl informacijos skambinkite A. Šeštokui tel. 829-2289 ;
M....... ............M »» W -------------- U------  »« M M <=*«==** M. M

Hamilton, Ontario
IŠKILMINGA TUNTO SUEIGA, 

Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo ir jos atstatymo proga 
įvyks vasario 9, sekmadienį, 12 v. 
(po 10.30 v.r. pamaldų). Bus prisi
mintos ir paskutinių laisvės ko
vų aukos - sausio 13 d. ir Medinin
kuose. Programoje - skaidrėmis 
rodomi Lietuvos vaizdai su komen
tarais, eilėraščiai ir kt. Lauk
sime gausiai atsilankant ne tik 
tėvelių, bet ir šiaip jaunimo veik
lą remiančią visuomenę. Primena
me, kad Kaziuko mugė įvyks kovo 
29 d. po 9 v.r. pamaldų Jaunimo 
centre.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija
LIETUVOS VAIKŲ PAGALBAI 

a., a. Joanos Remeikienės atmini
mui, reikšdami užuojautą artimie
siems, aukojo: $20-Marijus ir Feli
cija Gudinskai, Ida ir Louis Ulbi- 
nai; $10 - V. F. Venckevičiai; a.a. 
Christopher Oake atminimui: $30- 
Zosė ir Juozas Rickai; $10-Aida ir 
Jonas Rickai, Vaida ir Steve Hick.

Dėkingi už aukas -
“Pagalba Lietuvos vaikams” 

komitetas

Regina, Sask.
A. a. dr. VLADAS ŠULMA, 76 m., 

mirė 1991 m. gruodžio 20 d., palai
dotas Kūčių dieną Riverside Me
morial Park kapinėse. Vertėsi pri
vačia gydytojo praktika, daugiau
sia Lumsden vietovėje, Sask., kur 
praleido ir paskutinius gyvenimo 
metus. Paliko giliam liūdesy žmo
ną Kazimierą ir sūnų Alfredą su 
šeima. A.S.

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING. 
Nauja oro linija per 2-3 savaites 
pristatome jūsų pačių sudarytus 
siuntinius į Lietuvą. Svoris nuo 
2 kg, maksimumo nėra. Hamiltono 
srityje už mažą atlyginimą paimsi
me iš jūsų namų. Kaina tik $5.90 
už kg. Laivu - $3.50 (pristatoma 
per 2 mėnesius). Taip pat per
duodame pinigus į rankas. Skam
binti tel. (416) 643-3334 Vytui ar 
Genei, 517 Fruitland Rd., Stoney 
Creek, Ont. Teiraukitės dėl kito
kių paslaugų.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus v

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) Sįr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

VIDA OŽINSKAITĖ ir GIEDRYS JANKAITIS, susituokę Klivlande

Cleveland, Ohio
KANADIEČIŲ VESTUVĖS AME

RIKOJE. Du šaunūs lietuviai, Ka
nadoje gimę profesionalai - Daiva 
Ožinskaitė ir Giedrys Jankaitis, 
nuostabios Dievo rankos suvesti 
į bendro gyvenimo kelią, savo su
tuoktuves atšventė Klivlande, nes 
čia gyvena gausi nuotakos šeima, 
kuri didžiuojasi savo patriarche - 
močiute Gelgotiene, jau atšventu
sia šimtą vienerius metus ir pla
nuojančia savo 102-rą gimtadie
nį birželio 10 d.

Jaunavedžiai susituokė 1991 m. 
gruodžio 28 d. Dievo Motinos par. 
šventovėje. Iškilmingų Mišių me
tu klebonas kun. Gediminas Ki- 
jauskas, asistuojamas prel. Alek
sandro Goldikovskio, atliko su
tuoktuvių apeigas. Didingai gau
dė Reginos Brazaitienės grojami 
vargonai, graudžiai aidėjo iš New 
Jersey atskridusio Juliaus Vėb- 
laičio smuikas, jautriai skambė
jo Aldonos Stempužienės gieda
mos giesmės.

Abu jaunieji yra gimę Kanado
je, bet Vida didesnę savo gyve
nimo dalį praleido Amerikoje. 
Valstybiniame Klivlando univer
sitete gavusi bakalauro laipsnį 
komunikacijos srityje, studijavo 
Atlantos Montessori institute, 
kurį baigė su Montessori pedago
ginės sistemos diplomu. 1991 m. 
vasarą Lietuvoje įvykusiame AP
PLE pedagogų seminare ji padarė 
gilų įspūdį, supažindindama Lie
tuvos pedagogus su Montessori 
vaikų auklėjimo sistema. Gied
rys Jankaitis yra baigęs Ryerso- 
no politechnikos institutą ir dir-

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

ftrp a y A v LIETUVIŲ KREDITO
JL kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..5 % 
santaupas.................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta....3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.5 %
1 m. term, indėlius ......... 7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...6.75% 
3 m. term.indėlius .......... 8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) 5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 7.25%
RRSP ind. 3 m.................. 8.25%

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

Laimės vakaras - ,
vasario 15, šeštadienį, 
8 v.v., Hamiltono jaunimo 
centre, 48 Dundurn St.N. i

• įėjimas-$8
• Veiks baras ir bufetas
• Gross "DJ” muzika.

ba banke kaip kompiuterių pro
gramų specialistas.

Vida su Giedrium susipažino 
vieno pokylio metu Toronte. Po to 
jis ją aplankė Klivlande. Grįžtant 
naktį į Torontą, į jo automobilį 
atsimušė balta stirna ir automo
bilį gerokai apgadino, bet jis tęsė 
kelionę toliau, vis tebesvajodamas 
apie Vidą. Balta stirna tapo jų ro
mano simboliu, nes jo švieselėmis 
papuoštas siluetas atkreipė sve
čių akis vestuvinio pokylio salė
je. Originalus buvo Giedrio pasi
piršimas. Vidai būnant: Lietuvo
je, įvyko pasaulį sukrėtęs sąmoks
las. Giedrys, labai susijaudinęs 
ir susirūpinęs jos saugumu, jai 
paskambino telefonu ir... pasi
piršo. Atsakymas buvo teigiamas.

Klivlando Lietuvių namuose įvy
ko vestuvinis pokylis, kurį suren
gė plati Gelgotų-Ožinskų giminė. 
Po vaišių ir šampano jaunieji pa
reiškė savo padėkas motinoms - 
Albinai Ožinskienei ir Aldonai 
Jankaitienei; apdovanojo pabro
lius ir pamerges. Jaunųjų drau
gas inž. Algis Šeškus ėjo vertė
jo pareigas, nes svečių tarpe bu
vo ir lietuviškai nekalbančių as
menų. Pašokus ir pasivaišinus, 
pagal senas lietuviškas tradici
jas, buvo atliktas jaunosios vai
nikėlio nuėmimas, dainuojant 
graudžias vestuvines liaudies 
dainas. Nekantraujantį jaunąjį 
apsupusios pamergės ilgokai už
laikė, dainuodamos “Pasisėjau 
žalią rūtą, bus mergelė man ...” 
Su triukšmu ir linkėjimais jau
nieji buvo išlydėti į povestuvi
nę kelionę. Jie suplanavo savo me
daus mėnesį praleisti Kvebeko 
“Fountainbleau” viešbutyje, ku
riame buvo apsistojusi ir Angli
jos karalienė.

Noriu palinkėti jauniesiems 
Dievo palaimos, šviesaus vedy
binio gyvenimo ir, kas svarbiau
sia, savo naujai sukurtoje lietu
viškoje šeimoje tęsti meilės Lie
tuvai idėją ir jai tarnauti.

A. Balašaitienė

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.... 13.5 %
nekiln. turto pask. 1 m....9.25% 
nekil.turto pask. 3 m..... 10.5 %
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir

JA Valstybės
Naująją ALTos valdybą sekan

čiai dvejų metų kadencijai su
darė: pirm. Grožvydas Lazaus
kas, jį pavaduojantis vicepirm. 
Kazimieras Oksas, vicepirmi
ninkai Stanley Balzekas, Sta
sys Briedis, Petras Bučas, Vy
tautas Jokūbaitis, Saulius Kup
rys, Viktoras Naudžius, Evelyna 
Oželienė, sekr. Stasys Dubaus
kas ir ižd. Daina Dumbrienė, 
nariai Vytautas Bildušas, Irena 
Blinstrubienė, dr. Vytautas Dar- 
gis, Juozas Lekas, Mykolas Pra
nevičius, Birutė Skorubskienė.

Metinė Jaunimo centro šven
tė Čikagoje 1991 m. gruodžio 1 d. 
buvo pradėta pamaldomis Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Mišias atna
šavo ir pamokslą apie svarbius 
jaunimo ugdymo reikalus sakė 
iš Lietuvos studijų pagilinti at
vykęs kun. P. Gudelis, SJ. Vaka
rienei su kultūrine programa 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje vadovavo Marija Utz. Pasvei
kinusi šventės dalyvius, ji pri
minė trisdešimt penkerius Jau
nimo centro veiklos metus. Išsa
mesnį pranešimą padarė Jauni
mo centro tarybos pirm. Vaclo
vas Momkus, pabrėždamas veik
lios šio centro vadovės Salomė
jos Endrijonienės nuopelnus. 
Vaišių stalus palaimino liute
ronų evangelikų vysk. H. Dum- 
pys. Susirgusią sol. Daną Stan- 
kaitytę kompozitorių Broniaus 
Budriūno, Algimanto Bražinsko, 
Aloyzo Jurgučio ir Juozo Tal- 
lat-Kelpšos duetais pakeitė so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Jaunimo centro vadovė 
S. Endrijonienė padėkojo me
tinės šventės dalyviams, pasi
džiaugdama vis dar gyva veik
la centre prisiglaudusių litua
nistinių mokyklų, pedagoginio 
lituanistikos instituto, archy
vų, M. K. Čiurlionio galerijos, 
Lituanistikos tyrimų centro bei 
kitų institucijų.

Vydūno fondas šiemet minės 
savo veiklos keturiasdešimt
metį. Fondo valdybos pirm. Vy
tautas Mikūnas ir tarybos prezi
diumo pirm. Leonas Maskaliū- 
nas, sveikindami rėmėjus Kalė
dų ir 1992 m. proga, primena, 
kad bendra finansinė parama 
sukaktuviniais metais pasieks 
pusę milijono dolerių. Du šim
tai lietuvių studęjitų yra gavę 
$173.367, keturiasdešimt aštuo- 
ni lituanistikos stipendininkai 
- $34.762. Vydūno fondas pats 
jau yra išleidęs dešimtį knygų, 
dvi - su kitomis leidyklomis. 
Remiantis negalutiniais duome-, 
nimis, organizacijoms buvo iš
leista $27.000, premijoms - $13.- 
000, įvairiems leidiniams - $86.- 
000, administraciniams reika
lams - $45.000. Paskolas numato
ma padidinti $15.000. Pernai pa
skirta Vydūno fondo XIV-ji $5.000 
premija su žymeniu buvo įteikta 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirm. Vytautui Landsber
giui. Didžiuosius Čikagoje vei
kiančio Vydūno fondo darbus at
lieka pati valdyba. Lig šiol ji 
taipgi apmokėdavo ir Vydūno 
kapo nuomą bei priežiūrą Det- 
moldo kapinėse. Jo palaikai 1991 
m. spalio 14-19 d.d. iš Vokieti
jos buvo pervežti Lietuvon ir per
laidoti Bitėnų kapinaitėse prie 
Rambyno. Kapo priežiūra dabar 
rūpinsis Lietuvos vydūniečiai. 
Pagrindinis Vydūno fondo paja
mų šaltinis yra lėšos, gaunamos 
už kasmet išleidžiamus kalėdi
nius sveikinimų atvirukus.
Australija

Veiklos dešimtmetį Kanberoje 
1991 m. gruodžio 1 d. atšventė 
lietuvių pensininkų “Paguodos” 
draugija. Prie vaišėms papuoš
tų stalų susėdusius narius ir 

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ

svečius pasveikino “Paguodos” 
pirm. Feliksas Borumas. Ap
žvalginį “Paguodos” narių veik
los pranešimą padarė buvęs 
pirm. Vaclovas Šimkus, jiems 
vadovavęs ilgus metus. Dviejų 
dalių koncerto programą atliko 
iš Sidnio atvykusi moterų “Su
tartinė”. Šventės dalyviai džiau
gėsi sutartinėmis — senosiomis 
lietuvių liaudies dainomis. Kan- 
beriškių “Paguodą” sveikino 
Sidnio lietuvių pensininkų klu
bo pirm. S. Stirbinskas. Dabar
tinę dešimtmečio sulaukusios 
“Paguodos” valdybą sudaro jos 
pirm. Feliksas Borumas, sekr. 
Birutė Gružienė ir ižd. Bronius 
Sumila.

Kalėdų eglutė su kalėdinėmis 
vaišėmis Lietuvių namuose Dži- 
longe buvo surengta gruodžio 
7 d. Svečius artėjančių švenčių 
proga pasveikino Džilongo lie
tuvių sąjungos klubo pirm. J. 
Gailius. Tautinių šokių progra
mėlę atliko mokytojos Birutės 
Gailiūtės-Liebich paruošti lie
tuviškos savaitgalio mokyklė
lės vaikai. Jie ypač džiaugėsi 
Kalėdų seneliu, kuris šį kartą 
su maišu dovanų atkeliavo iš 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos. Galbūt dėl to jis buvo 
dosnesnis nei anksčiau — dova
ną įteikė ir tą vakarą 45-tąjį 
gimtadienį šventusiam Kęstu
čiui Saldukui.

Negausūs Pertho lietuviai, 
vakarinėje Australijos dalyje 
atitolę nuo didžiųjų lietuviškų
jų kolonijų pietryčiuose, Kū
čias norėjo švęsti savo šeimo
se. Tad jų kapelionas kun. dr. 
A. Savickis bendram renginiui 
Lietuvių namuose pasirinko 
ankstesnę gruodžio 22 d. datą. 
Kūčioms buvo skirtas Pertho 
lietuvių susibūrimas po sekma
dienio Mišių. Patiekalus, na
mie pagamintus, sunešė mote
rys. Dalyvius pasveikino ALB 
Pertho apylinkės valdybos sekr. 
R. Sidarienė, stalus palaimi
no kun. dr. A. Savickis. Atsimi
nimais apie Lietuvoje švęstas 
Kalėdas dalijosi S. Kuzmickas.
Britanija

Padėkos vakaronę 1991 m. gruo
džio 10 d. Latvių namuose Lon
done surengė Baltiečių taryba. 
Ji buvo skirta Britanijos par
lamento ir lordų rūmų nariams, 
televizijos ir spaudos atstovams, 
rėmusiems sunkią trijų Baltijos 
respublikų kovą už laisvę ir ne
priklausomybę. Vakaronėn įsi
jungė 78 svečiai, kuriuos pa
sveikino Baltiečių tarybos pir
mininkė Nora Morley-Fletcher 
lietuvių, latvių ir estų vardu. 
Svečių vardu kalbėjo Britanijos 
užsienio reikalų ministeris 
Douglas Hogg, džiaugdamasis, 
kad jam teko būti pirmuoju Bri
tanijos ministeriu, aplankiu
siu Baltijos valstybes po 50 me
tų trukusios vergijos. Jis žadė
jo remti lietuvių, latvių ir estų 
reikalavimą, kad Maskva susi
grąžintų jų laisvose teritorijo
se pasilikusią okupacinę kariuo
menę. Užsienio reikalų ministe
ris D. Hoggas taipgi pabrėžė, 
kad nepriklausomybę atgavu
sios trys Baltijos respublikos 
— Lietuva, Latvija ir Estija turi 
vadovautis laisvais demokrati
niais rinkimais sudarytos val
džios organais, gerbti tautinių 
mažumų teises, pramonę ir pre
kybą tvarkyti laisvos ekonomi
nės rinkos dėsniais. Tik tokiu 
atveju Baltijos valstybės inves- 
tacijomis susilauks finansinės 
paramos iš Britanijos privačių 
sluoksnių. Vakaronėje dalyvavo 
Latvijos ir Estijos atstovybių 
reikalų vadovai, Lietuvos am
basadoriumi Londone paskirtas 
Vincas Balickas.
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LIETUVOS NEPRIKLA USOMYBE 
YRA STEBUKLAS 

STEBUKLUI REIKIA BALSO 
AMBASADA VAŠINGTONE 

YRA BALSAS
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Brangus tautiečiai,
Istorija liudija, kad kiekvienas 

asmuo gali daug ką pakeisti. Laiko 
klausimas yra nepaprastai svarbus. 
Mes tą laiką gyvename dabar. Įvyko 
Nepriklausomybės stebuklas. Dabar 
jį turime puoselėti ir ugdyti.

Kova buvo arši - NUO PER
SEKIOJIMŲ IKI NEVILTIES, 
NUO NEVILTIES IKI PROTES
TŲ, NUO PROTESTŲ IKI VIL
TIES IR ATGIMIMO. Patyrėme 
siaubingus nuostolius, kurie skau
džiai palietė ne tiktai ekonomiją, 
bet ir mūsų tautos dvasią bei moralę. 
Baisi komunizmo galia nusiaubė 
mūsų kraštą. Todėl dabar atstatymo 
kaina yra tokia nepaprastai aukšta.

Neturėdami BALSO negalėsime 
atstatyti Lietuvos. Mūsų ambasada 
Vašingtone - labai svarbi diploma
tinė atstovybė, todėl dabar ji turi 
dar labiau suintensyvinti savo darbą 
ir patenkinti augančius tėvynės po
reikius. Ambasada turi būti mūsų
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atsistatančios valstybės atspindys. 
Ji padės užmegzti naujus ekonomi
nius ryšius, įvairiais būdais stiprins 
lietuvišką kultūrą. Lietuvos amba- v C
sada Lietuvos vardu kalbės Jung
tinių Amerikos Valstybių valdžiai, 
kongresui ir visuomenei.

Mūsų kraštas tuo tarpu dar ne
turi pakankamai užsienio valiutos, 
kad galėtų net ir labai kukliai išlai
kyti užsienyje diplomatines misijas. 
TODĖL AMBASADA NEGALĖS 
EFEKTINGAI VEIKTI BE JŪSŲ 
PAGALBOS.

LIETUVOS VYČIAI
THE KNIGHTS OF LITHUANIA

: GALIOJIMAS BAIGIASI:
(Expiration date)

□ $25 / MONTH Q $50 / MONTH Q $100 / MONTH

□ OTHER $__________________

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS:
(AUKOS NĖRA “TAX-DEDUCTIBLE")

□ ASMENIŠKU ČEKIU $____________________________________
(čekiai išrašomi - “Lithuanian Embassy”)

rn KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER DVYLIKĄ (12) MĖNESIŲ: O VISA □ MASTERCARD
I - (Credit card deduction for (12) twelve months as checked)

■ KORTELĖS NUMERIS:
(Credit card number)

□ $10/MONTH |

I VARDAS, PAVARDĖ______

(First name. Last name)

ADRESAS:_______________
. (Address)

■ PARAŠAS:____________________________________ DAT A:________
(Signature) (Date)

I SIUNTIMO ADRESAS: Embassy of Lithuania, 
(Mad to) 2622 16th St., NW, Washington, DC 20009



Dvasinio atgimimo kibirkštys II
Pokalbis su amerikiete vienuole sesele IGNE MARIJOŠIŪTE, dirbusia Lietuvoje aštuonis 

mėnesius su jaunimu, rengusia Evangelizacijos dienas, lankiusia mokyklas

VINCAS KOLYČIUS

— Dirbate nemažai su išeivi
jos lietuvių jaunimu. Kiek tu
rėjote progos susitikti su Lie
tuvos jaunimu, koks įspūdis?

— Buvau vežiojama į dauge
lį mokyklų miestuose ir kai
muose. Visur prašydavo kalbė
ti vyresnėm klasėm, nes vyres
nieji mokiniai rečiau savano
riškai renkasi tikybos pamo
kas, apie žmoniškumą, gėrį, 
tiesą, krikščionybę. Prašyda
vo palyginti Lietuvos ir Ame
rikos jaunimą. Lietuvos peda
gogai jaučia nemažą Lietuvos 
jaunimo abejingumą, apatiją, 
nusivylimą sistema ir vyres
niaisiais, netgi pačiu gyveni
mu. Patys apgailestauja įsisa
vinę ateistines vertybes spren
dimuose bei pasirinkimuose. 
Kaip vienas 16 m. jaunuolis pa
sakė: “Suprantu ką sakote ir 
sutinku, bet aš pasirenku blo
gį, nes per sunku būti geram!” 
Vyrauja sužalotos sąžinės, ne
jautrumas kitam, savanaudiš
kumas, materializmas, hedo
nizmas. Visa tai paaiškina da
bartinį didelį nusikaltimų 
skaičių, kuris kaip vulkanas 
prasiveržė paskutiniuoju metu.

— Girdėjome, kad turėjote 
ryšį su katalikiškom mokyklom 
ir stengiatės joms padėti. Ar 
yra katalikiškų mokyklų? Ko
kia padėtis? Ar jos kuo išsi
skiria ?

— Atsirado drąsuolių ir idea
listų, kurie, suprasdami peda
goginę reikšmę pilnutiniam 
auklėjimui, nelaukė ir ėmėsi 
iniciatyvos steigti KATALI
KIŠKĄ MOKYKLĄ. Patys pil
nai nesuprato, kuo katalikiš
koji mokykla turėtų pasižymė
ti, tačiau jie buvo įsitikinę, 
kad tik sugrąžinus krikščiony
bę į kasdienybę bei auklėji
mo pagrindus, bus galima pa
siekti asmens širdį ir LIETU-

VAIDAS JOKUBAUSKAS, M.Sc., 
š.m. sausio 15 d. sėkmingai apgynė 
Hamiltono McMaster universitete 
darbą “Investigation of Natural 
Vibrations in Bellows” ir gavo ma
gistro (Master of Science) mokslo 
laipsnį. Vaidas gimė ir augo Lietu
voje, baigė Kauno politechnikos 
institutą, yra mechaninės techno
logijos inžinierius bei technikos 
mokslų kandidatas. Jis buvo Kauno 
politechnikos instituto teorinės 
mechanikos katedros docentas. 
Prieš kelerius metus jis atvyko į 
Kanadą pas savo tėvus Vladą ir Kris
tiną Jokubauskus Hamiltone. Bi
čiuliai sveikina ir linki jam sėk
mės tolimesniame moksliniame 
darbe. P. Masys 

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus. Laikas paduoti 
prašymus yra pratęstas.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel.(416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

VIO sąžinę. Pirmoji katalikiš
ka mokykla įsteigta prieš dve
jus metus Klaipėdoje. Tai kole
gija mergaitėm. Tuoj sekė Tel
šiai su katalikiška vidurine. 
(Man dar esant Lietuvoje, Tel
šiuose buvo bandoma išbrauk
ti žodį “katalikiška” iš mokyk
los pavadinimo!). Rudenį 1991 
m. Kaune jėzuitams buvo su
grąžinta A. Mickevičiaus vidu
rinė mokykla ir Panevėžyje 
Marijos tarnaitėm-seserim grą
žinta Žemės ūkio mokykla. Kre
tingoje ir Panevėžyje įsteigta 
pradinė katalikiška, o Rietavo 
- devinmetė mokykla. Mari
jampolėje laipsniškai atstei- 
giama Marijonų vidurinė mo
kykla. Artimoj ateityje Vilniu
je ir Alytuje ruošiama steigti 
katalikiškas mokyklas. 1991 m. 
lapkričio 7 d. sušaukiau Kau
ne pasitarimą esamų katalikiš
kų mokyklų bei darželių dar
buotų. Tą dieną buvo įsteig
ta LIETUVOS KATALIKIŠKŲ 
MOKYKLŲ DRAUGIJA. Šiuo 
metu draugija bando įsigyti 
juridinio asmens teises ir ofi
cialiai veikti. 1992 m. sausio 
18 d. LKM draugija surengė 
pirmąjį katalikiškų mokyklų 
mokytojų suvažiavimą. Jo te
mos: “Katalikiškų mokyklų 
samprata”, “Mokytojo ir moki
nių ryšiai katalikiškoje mokyk
loje”. Pastarajai temai pa
kviesta pedagogė Giedra Pau- 
lionienė iš Toronto.

— Kokias radote mokymo są
lygas?

— Turėjau progos beveik vi
sose katalikiškose mokyklose 
apsilankyti, kai kur net ilgė
liau padirbėti. Mokymo sąly
gos apgailėtinos, ir tai ne vien 
katalikiškose mokyklose, bet 
ir valstybinėse. Daugelyje at
vejų ne tik pastatai ir fizinė 
aplinka apverktinoje padėty
je, bet ir visas mokymo bei 
auklėjimo būdas. Šalia dide
lės stokos mokymo priemonių, 
kai kur ir mokymo turinys liūd
nokas. Kitaip tariant, sukur
tas skurdus ir nualintas vaiz
das. Bet kaip tik todėl tenka 
pasigėrėti kataliįųškose mo
kyklose, bei kitur drąsuolių 
auklėtojų nuoširdžiu pasišven
timu ir veržlumu gerinti bei 
keisti padėtį. Po metų (Tel
šiuose ar kitur) katalikiško
je mokykloje ar tikybos pamo
kų vaikai bei jaunuoliai pasi
sakė: “esu geresnis”, “pagal
voju kodėl ką darau”, “daugiau 
namuose padedu”.

— Girdisi, kad Lietuvoje 
plinta nekrikščioniški sąjū
džiai, braunasi įvairios sek
tos. Ar su jom susidūrėte? Ką 
galėtumėt apie tas grupes pa
sakyti?

— Visa buvusi sąjunga išgy
vena smarkų įvairių filosofijų 
antplūdį. Siūlomos ne vien 
įvairios filosofijos ar tikybos, 
bet ir prietarai, astrologiniai 
spėliojimai, iš erdvių ateiviai 
ir skraidančios lėkštės. Žmo
nėms ten viskas labai įdomu ir 
įtikinančiai skamba; lengvai 
patiki, kai nėra sąlygų patik
rinti žinias, kritiškai vertin
ti kas brukama. Dalyvavau vi

soj eilėj nekatalikiškų grupių 
susirinkimuose. Gatvėse pa
kartotinai susiduri su krišni- 
ninkais, jų giesmėmis, litera
tūra ir skelbimais, raginan
čiais laimės beieškančius daly
vauti vienos ar kitos filosofi
nės pakraipos susibūrimuose. 
Be to, vakarietiškas materia
lizmas bei reliatyvizmas su sa
vom laisvamaniškom vertybėm 
jau leidžia šaknis į lietuvio 
sąmonę. Tai buvo dažnai pasi
kartojančios temos. Visa tai 
pastebima tiek didesniuose 
miestuose, tiek kaimuose. At
vyksta grupės iš Europos vaka
rų, Skandinavijos, Rytų, Šiau
rės Amerikos. Šios grupės grei
tu tempu plinta ir randa lietu
vių pasekėjų, ypač kai prisista
to geradariškai, perka sklypus 
ar pastatus už valiutą (dolerį), 
siūlo keliones, automobilius ir 
kitas dovanas. Lengva patrauk
ti skurdžios dvasios žmogų. O 
kai užmezga ryšį bent su ke
liais susidomėjusiais asmeni
mis, pastoviai palaiko santy
kius, siunčia savo žmones, lite
ratūrą, dažnai rengia lietu
viams reikalingus kursus-ang
lų kalbos, verslo administra
cijos šalia savo filosofijos. Jie 
moko, remia, apdovanoja ir vi
sais būdais patraukia lietuvio 
dėmesį, protą ir širdį. O šitaip 
veikiančių KATALIKŲ NĖRA!

— Skaičiau laikraštyje, kad 
ir Jums teko vadovauti katalikų 
Evangelizacijos programoms. 
Ar galėtumėte tai plačiau api
būdinti?

— Taip, visai nelauktai Vieš
pats panaudojo mano buvimą 
Lietuvoje pralaužti ledams - 
skelbti Dievo žodį salėje su 
giesmėmis, malda, mokymu. 
Kanadoje ir Amerikoje esu da
lyvavusi įvairiose maldos gru
pėse, atsinaujinimo sąjūdžių 
konferencijose, charizmati
niame sąjūdyje, “Cursillo” 
programose ir pan. Visa tai 
mane paruošė netikėtai vado
vauti miniai Dievo alkaniems 
jaunuoliams. Paskelbus jau
nimo paskaitą ar dienos pro
gramą, suvažiuodavo ne 50 ar 
100 bet iki 600-700!! Per pra
ėjusias Sekmines iš kukliai 
ruošiamų trijų dienų rekolek
cijų atvyko į Šventąją (prie 
Kretingos Žemaitijoje) ne 30- 
40 studentų, o 100-130. Mokiau 
melstis, suprasti Šv. Raštą, 
skelbiau Gerąją naujieną-jog 
Jėzuje išganymas - ir kas yra 
Išganymas, kaip suprasti sa
vo ir bendruomenės nuodėmės 
vergiją ir kaip mes, katalikai, 
pergyvename gyvą ryšį su Iš
ganytoju Jėzumi. Daug kam tai 
yra nauja. Jaunimas ištroškęs! 
Siekia tiesos, Dievo pažinimo. 
Mėgsta giedoti ir su nuostabiu 
atvirumu atsiveria maldai.
1991 m. rudenį vyko didžiulės 
EVANGELIZACIJOS dienos ke
lis sykius Kaune, Šiauliuose, 
Kretingoje. Šimtai jaunų žmo
nių pripildydavo sales su la
bai maža reklama. Visa tai pa
dėjo katalikams suprasti, kad 
galima ir reikia Dievo žodį vie
šai skelbti, žmones mokyti, su
daryti sąlygas susiburti į ti
kinčiųjų bendruomenę asme
niniam tikėjimo augimui bei 
atsivėrimui. Sakramentų reikš
mė ir šv. Mišių svarba atsive
ria, kai yra gyvas ir asmeninis 
ryšys su Kristumi.

— Kaip į visa tai atsiliepia 
Lietuvos katalikai?

— Šios paties Dievo duotos 
progos atvėrė naujas galimy
bes Lietuvos katalikams drįs
ti organizuotis ir burtis “ne
girdėtu, neregėtu” būdu, ir kad 
tai nėra “sektantiška”, o būti
na dvasiniam atgimimui. Ka
dangi ligi šiol nepatirta, todėl 
nesuprasta, paneigta ar įtarti
na. Dabartinė K. Bendrijos pa
dėtis sunki, bet joje yra atvi
rų tikinčiųjų ir dvasiškijos. 
Kraštas laisvas. Kaip vienas 
disidentas kunigas, kentėjęs 
kariuomenėje, kalėjime, trem
tyje pasakė baigiant Evangeli
zacijos dieną Kaune: “Vieną 
dvasinio gyvenimo knygos sky
rių baigiau; žinau, ką reiškia 
kentėti ir gyvenimą atiduoti 
už krikščionybę ir jos tiesas; 
dabar pradedu sekantį gyveni
mo knygos skyrių - susipažin
ti su gyvuoju Kristumi ir Jį vi
su kuo liudyti!”

— Prel. J. Prunskio katalikų 
kultūros premija buvo paskir
ta Kauno “Gyvųjų akmenų”gru
pei. Ar su ja susipažinote? Ar 
žinote apie jų evangelizaci

jos planą, už kurį gauta pre
mija ?

— Taip. Viena man malo
niausių patirčių kaip tik ir bu
vo ta jaunimo grupė. Prieš pen
kerius metus, Viešpaties malo
nei veikiant, jų širdys atsivė
rė, ir jie priėmė Jėzų savo gy
venimo Viešpačiu. Nepažino
ję jokių kitų katalikų su pana
šia patirtim, priėmė kvietimą 
vykti į JAV mėnesiui plačiau 
susipažinti su charizmatiniu 
sąjūdžiu. Tačiau čia atvykę, 
patekę į lietuvių prieglobstį, 
susipažino tik su katalikų cha- 
rizmatinėm grupėm, bendruo
menėm ir, sugrįžę Lietuvon, 
malda, studijom ir savo pavyz
džiu skelbė Gerąją naujieną. 
Taip jie kiekvieną Evangeli
zacijos dieną savo malda ir 
giesme tapo šių renginių už
nugariu. Jų tarpe randame jau
nų šeimų, studentų, jaunų dir
bančių jaunuolių; dalis tiki 
nuo mažens, kiti pastaruoju 
metu visa širdimi atsigręžė į 
Dievą, o treti naujai įtikėję ir 
pilni naujojo tikėjimo meilės 
įkarščio. Jau nuo pirmų dienų 
jie leidžia laikraštėlį, kuris 
daug kam yra tapęs kone dvasi
nio gyvenimo vadovėliu. Netgi 
yra atvejų, kad katechetai pra
šomi įsigyti leidinėlį ir tuo 
stiprinti savo tikėjimo supra
timą. Jų premijuotas Prunskio 
projektas yra evangelizuoti 
Lietuvos jaunimą per kursus, 
seminarus, specialias stovyk
las. Premija padės jiems įsi
gyti reikalingų techninių prie
monių.

— Kaip apibūdintumėt lie
tuvio dvasinį lygį?

— Galiu pakartoti tai, ką Lie
tuvoje man jie pasakė apie sa
ve pačius. Yra tikinčiųjų ir pa
maldas lankančių iš: a. tradici
jos - įpročio, b. baimės - sąži
nės graužimo, c. mados, d. gi
laus įsitikinimo. Tas pats ir 
mums būdinga! Tačiau tik toks 
skirtumas, kad šiuo metu po 
ilgos priespaudos yra gyvas su
sidomėjimas tikėjimu, tikro 
Dievo pažinimu, aktyvus verži
masis į Dievą. Visa tai sudaro 
nepakartojamą būklę Lietu
voje.

— Kokie ryškiausi Lietuvos 
tikinčiųjų sunkumai?

‘ - ; ■ r
—Jau nekalbant apie kasdie

nybės techninius trūkumus ir 
įvairias susisiekimo priemo
nes bei ryšių stoką, 1. labai 
jaučiama stoka kunigų ir išsi
lavinusių krikščioniškų vadų, 
2. vyskupams rūpi ištisi mies
tai ar rajonai (k.p. Elektrėnai, 
Sniečkus), pastatydinti be jokių 
šventovių ar susirinkimams 
vietų, 3. reikia sąlygų dvasiš
kiai ir tikintiesiems įsigilin
ti į Vatikano II suvažiavimo 
įžvalgas ir iš to išplaukian
čios įtakos kasdienybės spren
dimuose, 5. atsiranda nauji mo
raliniai priešai, 6. Lietuvos 
tikintieji dar laukia liturgi
nio, pastoracinio atsinaujini
mo. Vargšas kunigas ar bet ku
ris parapijos vadovas bei vi
suomenės veikėjas, jausdamas 
savo ribotumą ir žmogiškumą, 
pagrįstai galėtų nuleisti ran
kas ir sakyti: “Nebegaliu! Tik 
tai TIKĖJIMAS gali įkvėpti rei
kalingos vilties, drąsos bei 
ryžto.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)

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

Tel. 1 -41 6-434-1 847 FAX 1 -41 6-728-5745
Kreipkitės į Algį, ar Stefą Medelius. 

Reikalui esant atvažiuojame (namus.

PARŪPINAM: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatome Lietuvoje telefaksu per pora dienų. Parūpinam jiems 
skridimo bilietus per trumpiausią laiką, atvykus - draudą. Pa
tvirtinami ar net pakeičiam grįžimo datą. Dažnai vykdami (Lietuvą 
perduodam asmeniškai jūsų giminėms siunčiamą piniginę paramą.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS

su STERLING AIRWAYS ir 
LIETUVOS AERO LINIJA

Iki kovo 13 dienos....................... $899
+ mokesčiai ir drauda.

ALGIS MEDELIS Kennedy Travel Bureau Ltd.
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JAV-bių lietuvių jaunimo atstovai septintajame kongrese Pietų Amerikoje 1991.XII.25 Nuotr. L. Mockutės

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Suvažiavo jaunimo atstovai beveik iš viso margojo pasaulio į Pietų Ameriką, rado šiltą klimatą 
ir dar šiltesnes tautiečių širdis. Dalyviai meldėsi, studijavo, svarstė, šventė, šoko, dainavo, 

ekskursavo, pasiryžo stiprinti lietuvybę išeivijoje ir bendrauti su Lietuvos jaunimu
LINA MOCKUTĖ

1991 m. gruodžio 16 d., 11 v.r., 
lėktuvas iš Kanados su kongre
so atstovais nusileido Buenos 
Aires orauostyje. Pavargę po 
ilgos kelionės iš šaltos Kana
dos žiemos keleiviai staiga pa
teko į šiltą Argentinos vasarą. 
Ten jie buvo sutikti dar šiltes
nių Pietų Amerikos lietuvių 
širdžių.

Iš karto pastebėjome, kad 
viskas Pietų Amerikoje vyksta 
vėliau, negu numatytu laiku; 
visi lėktuvai, kuriais tą die
ną skrido kongreso dalyviai, 
vėlavo.

Kai Argentinos lietuviai mus 
pagaliau surankiojo, autobu
sais važiavome į Lietuvių cent
rą užsiregistruoti. Per atda
rus autobuso langus pūtė šiltas 
vasaros vėjas. Matėsi, kad pa
tekome į mažiau ekonomiškai 
turtingą aplinką, negu ta, prie 
kurios esame pripratę Šiaurės 
Amerikoje. Žmonės čia nuošir
desni, atviresni, paprastesni, 
o gamta įvairesnė. Atstovams 
teko arčiau su šiais kultūri
niais skirtumais susipažinti, 
nes jie buvo apgyvendinti Bue
nos Aires lietuvių šeimose iki 
studijų dienų (3 dienas.).

Gruodžio 18 d. vakare Lietu
vių centre įvyko susipažini
mo vakaras ir šokiai. Buvo pro
ga naujai susipažinti ir susi
tikti su senais draugais, ypač 
tiems, kurie buvo lankę Vasa
rio 16-tos gimnaziją Vokieti
joje.

Pradinės iškilmės
Sekančią dieną įvyko VII 

PLJK oficialus atidarymas. 
12.30 v.p.p. įvyko šv. Mišios 
Buenos Aires miesto katedro
je. Jas atnašavo kun. A. Sau-

VILIJA BIJŪNAITĖ (Vokietija) ir 
KARINA PLATUKYTĖ (Urugva
jus), susitikusios Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Pietų Amerikoje 

Nuotr. L. Mockutės

laitis (JAV), kun. E. Putrimas 
(Kanada) ir kun. A. Steigvilas 
(Argentina). Mišių pabaigoje 
buvo padėti vainikai prie vie
nos katedros statulos Lietuvos 
ir Argentinos didvyriams pa
gerbti.

Po Mišių visi, sekdami 12 
kraštų vėliavas, nuėjo į netoli 
esantį Argentinos valstybinį 
banką (Banco de la Nacion), ku
rio vienoje salėje įvyko kong
reso atidarymo apeigos. Va
dovavo Argentinos lietuvaitė 
Silvija Ruplėnaitė.

VH-ąjį PLJK pirmasis pa
sveikino Julius Mičiūdas, Ar
gentinos lietuvių centro ir VII 
PLJK priėmimo komiteto pir
mininkas. Taip pat sveikino: 
Alvydas Saplys, PUS pirmi
ninkas, Jill Guido, Argentinos 
užsienio reikalų ministerio 
Di Telia atstovas, Vytautas 
Bieliauskas, PLB pirmininkas. 
Tada Henrikas Antanaitis, VI- 
ojo PUK pirmininkas perda
vė šio kongreso pirmininkei 
Arianai Rastauskįaitei simbo
linį kongreso plaktuką. Jį pri
imdama, Ariana paskelbė šį 
kongresą oficialiai atidarytą.

Silvija Ruplėnaitė perskai
tė gautus sveikinimus iš Lie
tuvos: Aukšč. tarybos pirm. 
Vytauto Landsbergio, užsie
nio r. min. A. Saudargo ir švie
timo min. D. Kuolio.

Atidarymo meninę progra
mą atliko Argentinos lietu
vių moerų dainos būrelis “Ži
butė”; labai gražiai padainavo 
liaudies dainų pynę ispanų ir 
lietuvių kalbomis.

Atstovų sveikinimai
Po to kiekvieno krašto dele

gacijos atstovas tarė sveikini
mo žodį: Daniela Rastauskai- 
tė (Argentina), Karina Platu- 
kytė (Urugvajus), Ana-Paula 
Tatarūnaitė (Brazilija), Jonas 
Rukšėnas (Australija), Paulius 
Markevičius (D. Britanija), Si
gutė Šnipaitė (JAV), Linas Gar- 
baliauskas (Kanada), Antanas- 
Rico Slotkus (Kolumbija), Rū
ta Burdėnaitė (Lenkija), Simas 
Žmuidzinas (Šveicarija), Sau
lius Rosales (Venezuela) ir To
mas Bartusevičius (Vokietija). 
Veronika Krausaitė iš Kana
dos pianinu paskambino tris 
Čiurlionio kūrinius.

Pietų Amerikos lietuviai iš
reiškė savo džiaugsmą ir entu
ziazmą, kad lietuviai iš viso 
pasaulio atvyko į tolimą Pie
tų Ameriką dalyvauti šiame 
kongrese. Jie visiems daly
viams palinkėjo smagios ir 
prasmingos viešnagės.

Gruodžio 19 d. vakare įvyko 
atidarymo pokylis Buenos 
Aires miesto centre. Pavalgę 
vėlyvą vakarienę, visą naktį 
šokome ir dainavome.

Į studijų dienas
Sekantį rytą iš Lietuvių cent

ro visi atstovai 7 v.v. turėjo 
autobusais išvažiuoti 70 km 

Septintojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso studijų dienose Argentinoje 
kalba kun. ANTANAS SAULAITIS, SJ Nuotr. L. Mockutės

už Buenos Aires miesto ribų į 
Matheu miestelį, į YMCA mo- 
kyklą-stovyklą, kur įvyko kong
reso studijų dienos. Tačiau 
išvažiavome tik apie 9 v.r., ki
taip sakant, 7 v.r. Pietų Ameri
kos laiku.

Atvykę į Matheu, buvome ap
gyvendinti nameliuose po 3 iki 
8 viename kambaryje. Buvo 
truputį ankšta, bet smagu.

Po gausių pietų prasidėjo 
studijų dienos. Atidarymo žo
dį tarė Gintaras Grušas, buvęs 
PUS pirmininkas ir šio kong
reso akademinės programos 
komiteto talkininkas. Jis pri
minė atstovams (kurių buvo 81 
iš 12 kraštų), kad studijų die
nos yra pati svarbiausia kong
reso dalis, kad mūsų nutari
mai bus surašyti ir įgyven
dinti.

Dr. Vytautas Bieliauskas pa
reiškė, kad po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo mes la
biau turime rūpintis užsienio 
lietuviais, negu Lietuva. Lie
tuvai vis dar yra reikalinga 
mūsų pagalba, kaip ir jos pa
galba mums. Turime tad dirbti 
kartu, stengtis labiau vieni 
kitus suprasti ir labiau vieny
tis. Alvydas Saplys kvietė mus 
pagalvoti, kokie bus užsienio 
lietuvių jaunimo ateities ry
šiai su Lietuva ir kokiais bū
dais mes galime Lietuvai pa
dėti.

Rinkimai ir pranešimai
Po atidarymo kalbų ėmėmės 

darbo: išrinkome prezidiumą: 
pirm. Romas Garbaliauskas, 
Daniela Rastauskaitė, Tomas 
Bartusevičius ir Paulius Mic
kus. Buvo išrinkti įvairių ko
misijų nariai: sekretoriato, re
dagavimo, statuto keitimo, 
mandatų ir kandidatų rinkimo.

Trumpą žodį tarė kun. A. 
Saulaitis, PUK steigėjas. Jis 
pastebėjo, kad užsienio lietu
vių istorija yra Lietuvos isto
rijos dalis.

Alvydas Saplys padarė savo 
valdybos veiklos pranešimą 
per paskutinius 4 metus. Jis 
prisipažino, kad didžiausi sun
kumai jo kadencijos metu buvo 
įvykių Lietuvoje greitis. Jis 
taip pat pareiškė nuomonę, 
kad PUS valdyba bus reikalin
ga ir ateityje kaip ryšių cent
ras tarp kraštų US ir Lietuvos.

Apie studijų dienų gaires ir 
tikslus kalbėjo Gintaras Gru
šas, keldamas klausimą, kas 
mes esame kaip užsienio lietu
viai ir kokie mūsų tikslai. Mū
sų ateities veikla priklausys 
nuo tapatybės, kurią mes pasi
rinksime.

Kiekvineo krašto atstovai 
padarė savo pranešimus. Buvo 
įdomu pastebėti, kad Pietų 
Amerikos US labiau veikė 
kultūrinėje plotmėje, tuo tar
pu Šiaurės Amerikos, Austra
lijos ir Europos jaunimas la
biau rūpinosi atkreipti savo 
kraštų vyriausybių dėmesį į 
Lietuvą. (Bus daugiau)



ALAIN STANKE (Aloyzas-Vytas Stankevičius), žynius Kvebeko provinci
jos žurnalistas, televizijos bei spaudos darbuotojas, knygų leidyklos savi
ninkas, jau 30 metų besidarbuojąs prancūziškoje Kanados dalyje. Jis yra 
lankęsis laisvėjančioje Lietuvoje, kur yra gimęs, ir parašęs įspūdžių kny
gų prancūzų kalba. Ir šiaip vietinėje spaudoje jis kartais pasisako lietu
vius bei Lietuvę liečiančiais klausimais. Šią nuotrauką ir straipsnį apie 
A. Stankę išspausdino Montrealio dienraštis “La Presse Dimanche” 
1992.1.12 laidoje

“Pušis, kuri juokėsi”
Ar tos apysakos autorius Justinas Marcinkevičius - sūnus palaidūnas?

Rašo Lietuvos istorikas

Lietuvos krikštas 1387 metais
Tėviškės žiburiai • 1992. I. 28 - Nr. 5 (2188) • psl. 7

gi m r m ui ti; i r veikloje

IGNAS MEDŽIUKAS

1991 m. vasarą Lietuvoje lan
kantis iš JAV T. Venclovai ir 
A. Štromui, pokalbiuose iškilo 
triukšmas, esą Justino Marcin
kevičiaus apysaka “Pušis, kuri 
juokėsi”, išleista 1961 m. — 
Saugumo inspiruotas kūrinys. 
Vieni šoko J. Marcinkevičių 
kaltinti, kiti ginti.

J. Marcinkevičius yra dide
lio talento kūrėjas: poetas, 
beletristas, dramaturgas. Ypač 
vertinga jo trilogija: “Mindau
gas”, “Mažvydas”, “Katedra”.

Komentuodamas šį įvykį 
“Literatūra ir menas” 1991 m. 
25 nr. “Baltos lankos” skyriu
je, Saulius Žukas autoriaus 
“Pušis, kuri juokėsi” atvejį 
palygina su tvinkčiojančių 
pūliniu, kurį prapjovus, jau
čiamas skausmas, bet tuo pa
čiu įvyksta palengvėjimas, 
apsivalymas. Pasak Žuko, sū
nus palaidūnas netgi labiau 
mylimas už neklaidžiojusį.

Be abejonės, J. Marcinke
vičius, kaip talentingas ra
šytojas, buvo sovietinio re
žimo pagerbtas, gavęs nusi
pelniusio meno veikėjo, liau
dies poeto titulus. Jis pakilo 
iki LTSR rašytojų sąjungos 
pirmininko pavaduotojo ir, 
žinoma, tapo kandidatu į LKP 
CK narius. Jausdamas stiprų 
pagrindą po kojomis, J. Mar
cinkevičius galėjo drąsiau 
pasireikšti sovietinio režimo 
sąlygose.

Apie tai S. Žukas rašo: “Jus
tinas Marcinkevičius kalbėjo 
tai, ką galvojome visi, tai ką 
jis pasakydavo, būdavo saugu 
ir kitiems kartoti, pavyzdžiui, 
mokykloje ir pan.”

Algirdas Ambrazas, užstoda
mas J. Marcinkevičių ir atsa
kydamas S. Žukui, rašo: “... 
dar kartą peržiūrėjau J. Mar
cinkevičiaus jaunystės dienų 
apysaką ‘Pušis, kuri juokėsi’ 
ir tikrai neradau nieko tokio, 
kas liudytų Valstybės saugumo 
komiteto rankų darbą. (Beje, 
tais laikais, man regis, VSK 
turėjo svarbesnių reikalų, ne
gu užsakinėti ar inspiruoti 
beletristinius kūrinius)”. A. 
Ambrazas primena S. Žukui, 
kad jis (Žukas) sovietinės oku
pacijos metais komunistinės 
vyriausybės lėšomis studija
vęs užsienyje pas A. J. Greimą, 
žinomą ne tik moksliniais dar
bais, bet ir antitarybiniais 
straipsniais. Ambrazas S. Žu
kui tiesiai sako, kad, šalia 
semiotikos studijų, jis vykdęs 
ir specialią KGB užduotį. Šio 
fakto ligi šiol niekur nepanei
gęs. Pasisakymas “Baltose lan
kose” — KGB užsakymas, esąs 
paskelbtas norint sukiršinti 
intelektualus ruošiamo kari
nio perversmo išvakarėse. Ir 
čia jam primena Kristaus žo
džius: "Kas iš jūsų be nuodė
mės, tegu pirmas sviedžia ak
menį”.

Toliau straipsnyje aiškina
ma, kad A. Štromo ir T. Venclo
vos rankas, paleidusias akme
nį į J. Marcinkevičių, vairavę 
žmoniški jausmai, motyvai, 
ambicijos. “O tautos pripažin
tam poetui ir Sąjūdžio šauk
liui Justinui Marcinkevičiui 
šmeižtai ir insinuacijos gero 
vardo nepakeis” (Literatūra 
ir menas, 1991 m. 28 nr.).

Savaitraštyje “Šiaurės Atė
nai” (1991 m. 26 nr.) buvo įdė
tas pokalbis jo redaktoriaus 
S. Šaltenio su rašytoju K. Sa
ja ir AT deputatu A. Patacku. 
Šiame pokalbyje buvo liečia

ma J. Marcinkevičiaus kūryba 
ir jo tariamos “nuodėmės”.

Atsiliepdamas į tai, Vytau
tas Mačiuika sako: “Kad anuo
metinės sovietinės Lietuvos 
ponų vaikai ir Sniečkaus bei 
Preikšo globotiniai dergė J. 
Marcinkevičių ‘Neringos’ ka
vinėje, nieko nuostabaus. Jie 
ponai buvo, ponai ir liko”. 
Apie A. Patacką V. Mačiuika 
sako, kad jis patalogiškai 
nevirškinąs J. Marcinkevi
čiaus asmenybės ir kūrybos. 
Bet straipsnio autorius ste
bisi K. Sajos teigimu, esą Dai
lės institute J. Marcinkevičius 
kalbėjo studentams ir dėstyto
jams (o Saja girdėjęs), jog 
medžiagą apysakai “Pušis, 
kuri juokėsi” autorius gavęs 
iš Saugumo. Tokį tvirtinimą 
vadina prasimanymu, nes jis 
(Mačiuika), būdamas studen
tas ir literatų būrelio da
lyvis, literatūros vakarų or
ganizatorius, tame vakare, 
apie kurį mini K. Saja, J. Mar
cinkevičiaus iš viso nebuvę. 
Tai esąs tik dramaturgo fan
tazijos vaisius. (“Lit, ir jnęnas”, 
1991 m. 28 nr.).

Kas gi rašoma apysakoje 
“Pušis, kuri juokėsi”? Tai 
jauno dailininko Romo Stau
gaičio išpažintis, jo ideolo
giniai apmąstymai gyvenimo ir 
prasmės klausimais. Dailinin
kas skaito referatą savo drau
gams natūralistinės kultūros 
filosofijos klausimu, kurią 
išvystė žymus vokiečių filo
sofas Osvaldas Badleris. Re
miantis Badlerio požiūriu į 
istoriją ir kultūrą, referato 
išvada: menininkas turi žinoti, 
kurlink eina kultūra, kuriai 
jis atstovauja; dabartinis mū
sų kultūros amžius yra jos sau
lėlydis.

Pagal Badlerį, kapitalizmas 
yra ta visuomeninė formacija, 
kuri užspaudžia akis merdė
jančiai kultūrai ir ją palaido
ja. Atseit, su kapitalizmu mirš
ta ir kultūra. Bet šiandien 
kiekvienas vaikigalis žino, 
kad su kapitalizmu pasaulio 
istorija nesibaigia. Jei Bad
leris būtų gyvas, jis galėtų 
pamatyti, kaip jo marinama 
kultūra atgyja, o nusibaigia 
kapitalizmas. Tokie sampro
tavimai buvę pareikšti refe
rato diskusijų dalyvių. Trum
pai sakant, istorijos ratas 
pasisuko socialistinės san
tvarkos ir dialektikos kryp
timi.

O apie pušies juoką daili
ninkas Romas sako: “Prieš ke
lias dienas aš nupiešiau pušį, 
kuri visa gerkle juokiasi. Jei 
jos niekas nenukirs, tai ji vis- 
tiek nuluš”.

Norintiems susipažinti su 
apysakos “Pušis, kuri juokėsi” 
autoriaus jaunyste, pravartu 
pavartyti Prienų vidurinės 
mokyklos mokytojos ir buvu
sios direktorės Genovaitės 
Andrašiūnienės, mirusios 1977 
m., atsiminimus iš pedagogi
nio darbo, kuriuose ji rašo:

“Išryškėjo, kad poetas — ty
lus berniukas, sėdįs pirmame 
suole, vidurinėj eilėj, pilka 
naminio darbo eilute. Tai bu
vo Justinas Marcinkevičius. 
Šimtadieniui J. Marcinkevi
čius suruošė gerą montažą iš 
Lietuvos istorijos. Pradėta 
daina ‘Kur lygūs laukai’, ‘Jau 
slavai sukilo’. Užbaigėme ta
rybinėm dainom.”

Toliau mokytoja Andrašiū- 
nienė rašo, kad jai teko glo
boti Justiną, kuris išvežimų 
metu nakvodavęs jos bute. Iš

M. JUČAS, Vilnius
Išeivijos istorikas Jonas Dai- 

nauskas Čikagoje parašė ir išleis- 
dino knygų “Lietuvos bei lietuvių 
krikštas ir 1387-ji metai”, kurioje 
iškėlė mindauginį krikštų kaip vi
sos valstybės įvykį. Knygai įver
tinti buvo paprašytas Vilniaus uni
versiteto istorikas Mečislovas Ju
čas. Perskaitęs gautų leidinį ir 
pamatęs, kad tuo klausimu jo pa
žiūros skirtingos, vietoj recenzi
jos parašė straipsnį, kurį čia spaus
diname. RED.

Dabar Lietuvoje, kaip nie
kad, istorija yra pašaukta pa
žadinti tautos atmintyje jos 
gražiausius ir svarbiausius 
momentus. Tėvynės praeitis 
tapo mums dvasiniu šaltiniu 
ir turtu, kurie sustiprina mū
sų širdis. Bet, suprantama, 
kad, atsigręžiant į įsimintiną 
praeitį, negalima peržengti 
tiesos ieškojimo ir mokslo 
principų. Istorikas privalo 
atsiriboti nuo sausų filosofi
nių abstrakcijų ir schemų, 
“pritempimų” ir nedaryti nau
jų klaidų. Istoriko uždavinys, 
anot vokiečio Liudviko Ran- 
kės, parodyti “wie es wirklich 
gewesen ist” (kaip yra iš tikrų- 
jŲ)-

Paskutinioji šalis
Lietuva — paskutinioji Eu

ropos šalis, priėmusi krikščio
nybę. Kartais pas mus tuo di
džiuojamasi. Betgi lietuvių 
tauta mažiausiai du šimtme
čius dvasiškai atsiliko, pasi
likdama pagoniškoje dvasinė
je tamsybėje, neišgyveno vi
duramžių, neturėjo rašto, mo
kyklų, nepažino antikinės kul
tūros, kurią asimiliavo krikš
čioniškasis pasaulis, negalėjo 
kultūriškai bendrauti su Euro
pos valstybėmis, nepažino sa
vo praeities, savo istorijos.

Vėlyvo Lietuvos krikšto prie
žasčių buvo daug, bet svar
biausios dvi: 1. vokiečių-rite- 
rių-vienuolių pastangos, krikš
tijant Lietuvą, turėti iš to sau 
naudos, plėsti savo valstybę, 
užgrobiant naujakrikštų že
mes; 2. kalti ir Lietuvos val
dovai, kurie buvo stiprūs, sa
varankiški ir labai pavydulin
gi savo laisvei ir pagoniškos 
valstybės suverenitetui. Gali
mas dalykas, kad jie iš krikšto 
norėjo turėti didelės politinės 
naudos. Jie, anot M. Giedraičio 
(Giedroyč, gyvenančio Londo
ne), nuolat balansavo tarp Va
karų katalikiškos ir Rytų bi
zantiškos civilizacijų. Dery
bų objektu buvo ne tik konver
sija į katalikų, bet ir į stačia
tikių tikėjimą, o pačios dery
bos beveik sutapo vienu ir tuo 
pačiu metu.

Jonas Neverdauskas

Baltija šneka
Aš motina jūsų, 
Baltija - gintaro jūra, 
iš amžių gilių, 
kroviau gintarą 
skryniose gelmių, 
sakiau: 
užauginsiu dukras, 
papuošiu jas 
karoliais geltonais - 
prie Baltijos 
žydinčių krantų, 
tarp geltonų kviečių - 
bus dukros rinkėjos: 
gintaro ir kviečių ...
Savo sūnaus 
nepamiršiu niekados, 
jis gynė mane, 
krauju suvilgė 
gintaro putas, 
svetimų metamas 
triuškino skriaudas, 
kad burės baltos 
būtų vėl iškeltos...
Į laisvę, į laisvę, 
skriaudas nustelbę; 
gynę ir gerbę, 
jūrą ir marias, 
laukams stiprybė kils 
iš manęs . . .
Kanada, 1991

rašančių eiles J. Marcinkevi
čius buvęs vienas gabiausių. 
Sienlaikraščio literatūros sky
riaus redaktorius. Baigė vi
durinę mokyklą sidabro me
daliu 1949 m.; tėvas turėjęs 
24 ha žemės. Jo pirmas bandy
mas dramaturgijoje buvęs pje
sė “Žemės sauja”.

Pagaliau J. Marcinkevičiui 
įsitvirtinus Vilniuje, G. Andra- 
šiūnienė sako parašiusi Justi
nui, kuriam savo laiku buvo 
padėjusi. Lyg skolą grąžinda
mas, savo mokytojui Gudėnui, 
grįžusiam iš Sibiro jis nupir
kęs kostiumą.

Mindaugo krikštas
Vakarų pasaulis, kuriam 

atstovavo Romos popiežiai ir 
krikščioniškosios imperijos 
imperatoriai, kėlė ir rėmė 
krikščionybės sumanymus Lie
tuvoje. 1251 m, Inocentas IV 
išleido net 6 bules Mindaugo 
krikšto reikalu. Po Mindaugo 
ir “didelės gausybės pagonių” 
krikšto popiežius pavadino 
Mindaugą “carrissimus in 
Christo filius noster Min- 
dowe”. 1253 m. Mindaugas bu
vo karūnuotas Lietuvos kara
liumi. 1255 m. popiežius Alek
sandras IV leido jam palikti 
Lietuvos soste sūnų ir pripa
žino teisę paveldėti buvusias 
Kijevo Rusijos žemes. Mindau
gas ir jo dinastija tapo glo
bojama Šv. Sosto.

Deja, Mindaugas apie 1260 
m. atsimetė nuo krikščiony
bės (“jo krikštas buvo mela
gingas” — rašo tuometinė Vo
lynės kronika). Kitais žodžiais 
tą patį kartoja ir vokiečių Ei
liuotoji kronika. Po Mindaugo 
apostazijos neliko 1251 m. 
įkurtos Lietuvos vyskupijos, 
ir pagoniška liko tauta. Dėl 
to Lietuvos krikšto 1251 m., 
kaip trumpo istorinio epizo
do, negalima laikyti krikš
čioniškosios Lietuvos pradžia.

Latvių krikšto 1186 m. ana
logija mums netinka, nes: 1. 
po krikšto vyskupija buvo tik 
perkelta iš Iškilęs į Rygą; 
2. po vyskupo Meinhardo mir
ties krikščionybė ten neišny
ko — toliau dirbo Rygos vysku
pas Albertas; 3. valstybės 
sostinėje Rygoje buvo krikš
čioniškas vokiečių vienuolių 
ordinas; 4. tautoje plito krikš
čionių tikėjimas.

Nauji bandymai
Lietuvos krikšto klausimas 

XIV a. buvo iškilęs kelis kar
tus. Bolševikinėje Lietuvoje 
buvo tvirtinama, kad Ordinas 
net nenorėjęs Lietuvos krikš
to, o Romos popiežiai tik ir 
organizavę Kryžiaus žygius 
prieš lietuvių tautą. Tai iš
kreipta ir vienašališka pažiū
ra, ypač į popiežių . bažnytinę 
politiką. Lietuvos krikšto 
klausimas buvo' ' LŠlfilęs dar 
kelis kartus: 1323-1324 m., val
dant Lietuvą Gediminui, 1349- 
1351 m., 1357-1358 m. ir 1373- 
1375 m., valdant Algirdui ir 
Kęstučiui.

Vakarai 1349 m. siūlė Kęstu
čiui, kaip kadaise Mindaugui, 
krikšto atveju Lietuvos kara
liaus karūną “jus ir jūsų pa
likuonis pažymėti karaliaus 
titulu ir papuošti karališkais 
ženklais”. Šį kartą popiežius 
Klemensas VI veikė per Lenki
jos karalių Kazimierą ir Gniez- 
no arkivyskupą. Buvo dvi sin
chroninės iniciatyvos: 1351 m., 
greta lenkų, Kazimiero; veng
rai, jų karalius Liudvikas taip 
pat buvo susirūpinęs lietuvių 
krikštu. Lietuviai šį kartą nu
tylėjo, nieko neatsakė. Bet kai 
1357 m. popiežius Inocentas VI 
bandė, šį kartą per Čekijos ka
ralių ir Šv. Romos imperato
rių Karolį IV, pasiūlyti krikš
tą ir imperatorišką globą Lie
tuvai, jei krikštą priimtų iš 
Prahos arkivyskupo rankų, 
Lietuvos valdovai atsakė — 
pareikalavo iškelti Vokiečių 
ordiną į stepes prie Juodosios 
jūros ir ginti rusų žemes nuo 
totorių, bet be teisės į tas 
žemes, nes “visa Rusia turi 
priklausyti Lietuvai”.

Vidiniai ir išoriniai veiksniai
Krikštas į Lietuvą atėjo dėl 

susidariusios vidaus (kovos 
tarp Jogailos ir Kęstučio bei 
jo sūnaus Vytauto) ir išorės 
(stiprėjanti vokiečių agresi
ja, 1370-1380 m. pasiekusi apo
gėjų, ir išaugusi Maskvos jė
ga, siekusi užimti LDK sritis) 
krizės. Jogaila, nušalinęs Kęs
tutį ir Vytautą, turėjo progos 
pasirinkti sau partnerį iš kai

LITHUANIAN DIASPORA KOENIGSBERG TO CHICAGO
Dr. Antanas J. Adomėnas, kaip knygos autorius, pasirašo 
Antanas J. Van Reenan. Jis gavo daktaro laipsnį Čikagos univer
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mynų. Bet niekas nenorėjo eiti 
į politinę sąjungą su pagoniš
ka Lietuva (valdovu). Brendo 
politinės sąjungos ir Lietu
vos krikšto klausimas: 1. su 
Vokiečių ordinu 1382 m. buvo 
sudaryta Dubysos sutartis, 
įpareigojanti ne tik Jogailą, 
bet ir tautą apkrikštyti per 4 
metus; 2. apie 1383 m. Jogai
los ir jo stačiatikės motinos 
Julijonos sutartis su Maskvos 
kunigaikščiu Dmitrijumi dėl 
Lietuvos krikšto stačiatikių 
tikėjimu ir Jogailos vedybų 
su Dmitrijaus dukterimi So
fija; 3. 1384 m. pradėtos de
rybos su Lenkija dėl Jogailos 
vedybų su Lenkijos karalaite 
Jadvyga.

Apsvarstęs tris variantus, 
Jogaila galutinai pasirinko 
paskutinį. Tai, matyt, nulėmė 
antivokiška Lietuvos ir Len
kijos politika. Visą laiką ėjusi 
rutenizacijos keliu, Lietuva 
unijai pasirinko katalikišką 
Lenkiją. Motyvai galėjo būti 
ir dinastiniai: politinės są
jungos su Rusia atveju Jogai
lai būtų tekęs “jaunesniojo 
brolio” vaidmuo, o Lenkijoje 
jis tapo karaliumi. Pirmuoju 
1385 m. Krėvos sutarties 
punktu kaip tik buvo įrašytas 
Lietuvos krikštas.

Lenkija ėmėsi atsakomybės 
Vakarų pasauliui Lietuvos, 
paskutinio pagoniško Euro
pos kampelio, christianiza
cijoje. Lietuvos krikštą 1387 
m. ji įvykdė taikiai. Romos 
katalikų ir stačiatikių tikė
jimas plito Lietuvoje laisvai. 
Stačiatikiai joje Gedimino 
laikais sudarė du trečdalius 
gyventojų.

1386 m. gruodžio 25 d. Jo
gaila su lenkų dvasininkais 
atvyko į Vilnių. Krikšto apei
gom vadovavo pats; į Liubliną 
jis grįžo tik 1387 m. liepos 
pradžioje.

Iš Lenkijos į Vilnių kartu 
su Jogaila atvyko Poznanės 
vaivada, du mozūrų kunigaikš
čiai, du kaštelionai, dvaro 
taurininkas, iždininkas ir ku
nigai. Nebuvo nei Gniezno ar
kivyskupo, nei Poznanės vys
kupo, net vyskupo Jono Radli- 
cos, kuris Krokuvoje krikšti
jo Lietuvos kunigaikščius. 
Nebuvo Vilniuje tuo metu taip 
pat nei Jadvygos, nei Vytauto.

Jogailos taktika
Siekdamas parodyti žmo

nėms kunigaikščių krikščio
nių — Skirgailos, Vladimiro, 
Kaributo — pritarimą, Jogai
la sukvietė juos į Vilnių — 
vienas šiam darbui nesiryžo. 
Tik po to Jogaila liepė užge
sinti “amžinąją ugnį”, sunai
kinti pagonių šventyklą ir “al
torių”, ant kurio buvo auko
jamos aukos, iškirsti šventus 
miškus ir medžius, sunaikinti 
žalčius ir gyvates, kuriuos 
žmonės saugojo namuose. Pa
gonys nedrįso priešintis ka
raliaus įsakymams, bet, anot 
J. Dlugošo, tų netikrų dievy
bių gailėjosi ir verkė, nors 
netrukus įsitikino, kad naiki
namos dievybės jiems nepa
deda ir, supratę jų netikru
mą, priėmė krikštą.

Tai buvo taikus krikščiony
bės priėmimas, be lietuvių 
pagonių pasipriešinimo. J. 
Dlugošas rašė, kad Jogaila 
su lenkų kunigais aiškino ti
kėjimo tiesas. Tik tuomet, 
kai šie įtikinėjimai nedavė 
jokių vaisių, Jogaila liepė 
sunaikinti pagonių kulto vie
tas, ėmėsi prievartos; tai 
buvo daroma tam, kad įtikintų 
pagonis, jog naikinami die
vai neturi jokios antgamtinės 
jėgos. Vargu ar galima sutikti 
su J. Dlugošu, kad Lietuvoje 
“iki tol Kristus buvo nežino
mas”. Vienuolių, ypač pran
ciškonų ir domininkonų, veik
la buvo jau seniai žinoma.

(Bus daugiau)

Amerikos lietuvių Romos kata
likių moterų sąjunga, įsteigta 
1914 m. gruodžio 13 d. Čikagoje, 
yra turėjusi apie 70 kuopų įvairio
se JAV vietovėse, skirtų kultūros 
ir savišalpos reikalams. Dabartinė 
jos centro valdyba su pirm. Emilie 
Prose ir sekr. Roma Kupriene su
tvarkė archyvinę medžiagą ir ją 
atidavė Jaunimo centre Čikagoje 
veikiančiam Pasaulio lietuvių 
archyvui. Atiduota archyvinė są
jungos medžiaga pradedama 1914 
m. dokumentais.

Naujosios Anglijos baltiečių 
draugija Bostone kiekvieną se
zoną surengia tris lietuvių, latvių 
ir estų dainininkų bei instrumenta
listų koncertus. 1991 m. lapkričio 
3 d. XXXII-sis sezonas buvo pra
dėtas Lietuvos operos ir baleto 
teatro sol. Gražinos Apanavičiū- 
tės, soprano, koncertu. Ilgokai 
pas JAV lietuvius viešinčiai so
listei akompanavo pianistas Vy
tautas Bakšys. Programon ji bu
vo įtraukusi 24 kūrinius, apiman
čius įvairius muzikos laikotarpius. 
Italų klasikams atstovavo tokie 
kompozitoriai, kaip Alessandro 
Scarlatti, Antonio Caldara, Ales
sandro Stradella, Luigi Luzzi, 
moderniajai lietuvių muzikai — 
Jurgio Juozapaičio vokalinis cik
las “Diemedžiu žydėsiu” su jam 
panaudotais Salomėjos Nėries 
eilėraščiais. Sol. G. Apanavičiū- 
tė taipgi padainavo soprano ari
jų iš lietuviškų operų — Vytauto 
Klovos “Pilėnų”, Balio Dvariono 
“Dalios”, Jurgio Karnavičiaus 
“Gražinos”, jas papildžiusi tarp
tautinių operų arijomis — G. Ver
džio “Aidos”, A. Ponchiellio 
“Giocondos”, R. Wagnerio 
“Tannhaeuserio”. Koncertą už
baigė keturios kompozitorių har
monizuotos lietuvių liaudies dai
nos ir keturios jų sukurtos — Juo
zo Tallat-Kelpšos “Daina apie 
Nemunėlį”, Aleksandro Kača- 
nausko “Vilnelė”, Algimanto Bra
žinsko “Tėvynė Lietuva”, Algi
manto Raudonikio “Baitų beržų 
kalva”.

Skulptoriaus Juozo Zikaro 
(1881-1944) 110-tosios gimimo 
metinės buvo plačiai paminėtos 
Panevėžyje ir Kaune. Tačiau ne 
tik Lietuvėje,' bet ir išeivijoje 
beveik visi'užmiršo jo skulptorių 
sūnų Teisutį Zikarą, vėžiu mirusį 
Australijos Melburne 1991 m. ge
gužės 10 d. Dr. Genovaitės Kazo- 
kienės nekrologą apie jo mirtį 
ir gyvenimą savaitraštis “Mūsų 
pastogė” paskelbė tik spalio 14 
d., kai Lietuva jau baigė ruoštis 
tėvo Juozo Zikaro minėjimui. Tei
sutis, gimęs 1922 m. liepos 5 d. Pa
nevėžyje, 1939-44 m. lankė ir bai
gė Kauno meno mokyklą. Vokie
tijon jis pasitraukė su dviem sa
vo broliais, vienintelis iš trijų 
sūnų pasirinkęs skulptūron vedan
tį tėvo Juozo kelią. Teisutis Zi
karas 1946-48 m. dėstė skulptūrą 
ir piešimą dail. V. K. Jonyno 
įsteigtoje Freiburgo meno ir ama
tų mokykloje. Jis taipgi laimėjo
I premiją už skulptūrą “Taikos 
beieškant” Hanau stovykloj su- 
rengtoj Lietuvių dailininkų dar
bų parodoj.

Skulptorius Teisutis Zikaras 
pagrindinius savo laimėjimus 
pasiekė Australijoje, ten atvykęs 
1949 m. ir įsikūręs Melburne. Pir
mojoje lietuvių dailės parodoje 
Sidnyje 1953 m. jam buvo paskirta
II premija už skulptūrą “Rūpinto
jėlis”. 1955 m. australų skulptū
ros parodoje Melburne I premija 
buvo įvertintas T. Zikaro sukur
tas Šv. Pranciškus. Tais pačiais 
metais Melburno sodelyje “Shrine 
of Remembrance” buvo atideng
tas didelis paminklas II D. kare 
1939-45 m. žuvusiems kariams. 
Paminklo autorius George Allan 
didelio darbo talkininkais pasi
kvietė tris skulptorius, pasirink
damas ir T. Zikarą. 1956 m. jis 
buvo pakviestas ir pradėjo dirbti 
skulptūros dėstytoju Melburno 
karališkajame institute. Ryšiams 
su australais T. Zikaras bei kiti 
iniciatoriai 1960 m. suorganizavo 
penkių skulptorių grupę “Centre 
Five”, kurioje buvo tik vienas 
australas Lenton Parr, o visi kiti 
— ateiviai. Australijoje T. Zika
ras surengė keturias individualias 
savo darbų parodas. Paskutinei 
parodai 1974 m. Melburno J. 
Brown galerijoje jis buvo pasi
rinkęs tik savo piešinius. Mel
burno Heide galerijoje 1984 m. 
T. Zikaras paskutinį kartą daly
vavo apžvalginėje grupės “Centre 
Five” parodoje. Pasak dr. G. Ka- 
zokienės, paskutiniuosius du de
šimtmečius T. Zikaras buvo liguis
tas, vienišas, atsiskyręs nuo ki
tų. Tik jos aplankytas ligoninė
je, jau sergantis vėžiu, mielai da
lijosi romantiškais jaunystės die
nų atsiminimais.

Marijampolės dramos teatras 
savo repertuarą papildė rež. G. 
Sederevičiaus paruošta V. Gib
sono pjese “Dviese sūpuoklėse”. 
Šią vasarą teatras paminėjo 1901 
m. liepos mėnesį pirmą kartą Su
valkijoje suvaidintą Keturakio 
komediją “Amerika pirtyje”. Is
torinis spektaklis tada buvo įjung
tas į lietuvišką vakarą Žiūrių- 
Gudelių kaime.

Tenoras Virgilijus Noreika, 
Lietuvos operos solistas ir kon
servatorijos profesorius, 1991 
m. gruodžio 27 d. operos ir baleto 
teatre Vilniuje surengė savo 
penkiašimtąjį koncertą. Operos 
scenai jis jau yra atidavęs tris 
su puse dešimtmečius, pedagogi
niam darbui konservatorijoje — 
pusantro dešimtmečio. Sukaktu
viniame koncerte skambėjo sol. 
V. Noreikos atliekami G. B. Per- 
golesio, U. Giordano, G. F. Haen- 
delio, L. Beethoveno kūriniai, 
J. Halevy, A. Ponchiellio, G. Bi
zet operų arijos, papildytos leng
vesnio žanro dainomis. Koncertą 
sol. V. Noreika baigė V. Klovos 
lietuvių liaudies dainų ciklu 
“Ganyklų dainos”. Vyresnio am
žiaus klausytojai galėjo prisiminti 
sol. V. Noreikos scenoje nueitą 
ilgą kelią nuo lyrinio iki drama
tinio ir herojinio tenoro. Atlikęs 
numatytą programą, sol. V. No
reika scenon pasikvietė savo mo
kinį — Muzikos akademijos IV 
kurso studentą Liudą Norvaišą, 
padainavusį tris boso arijas iš 
įvairių operų. Akompanavo pia
nistas Povilas Jaraminas. Peda
gogas V. Noreika dalį savo meist
riškumo ir patirties yra atidavęs 
tokiems dabartiniams daininin
kams, kaip S. Larinas, B. Tama
šauskas, A. Markauskas, A. Mali- 
kėnas, A. Janutas, ir daugeliui 
kitų.

Feliksas Bajoras operą “Dievo 
avinėlis” sukūrė 1982 m., pasi
naudodamas Rimanto Šavelio 
scenarijumi, o premjerinių spek
taklių ji sulaukė tik 1991 m. spa
lio 26-27 d.d. Vilniaus dramos 
teatre. Mat 1983 m. Lietuvos ope
ros ir baleto teatro meno taryba 
Vilniuje, prižiūrima kompartijos 
ideologų, F. Bajoro “Dievo avi
nėlį” atmetė dėl idėjinių ir meni
nių motyvų. Dabar šią operą su 
aktoriais pastatė Vilniaus dra
mos teatro rež. Jonas Vaitkus. 
Tokį žingsnį jam leido rečitaty-. 
vinis dainavimas šioje operoje, 
neturintis ilgų atskirų vokalinių 
numerių. Muzika rež. J. Vaitkaus 
paruoštoje operoje skamba iš fo
nogramos, kartais nustelbiančios 
aktorių balsus. Geriausiai seka
si stiprabalsiams aktoriams: Stri
bo Tigrūdžio vaidmenį atliekan
čiam A. Smailiui, lyrinės hero
jes Gabijos — I. Dapkūnaitei, 
Kaimo muzikanto — V. Martinai
čiui.

Su “Dievo avinėlio” turiniu ir 
rež. J. Vaitkaus atliktu darbu “Lie
tuvos ryto” 1991 m. 177 nr. skaity
tojus supažindina Neringa Jonu
šaitė: “Visas spektaklis — viena 
didžiulė metafora apie lietuvių 
tautos likimą. Konkretus veiksmo 
laikas — pokario metų Lietuvos 
kaimas, herojai — kaimo žmonės, 
kurių dalią žiauriai sutrempė 
raudonasis maras. Spektaklis api
bendrintas jau nuo scenovaizdžio 
ir kostiumų (dailininkas J. Arči- 
kauskas). Jo filosofija išauga ne 
iš konkrečių detalių ir likimų, 
bet, kaip dera misterijai, čia svar
biausia — tezė, kuri įkūnijama 
atskiromis detalėmis, ne tiek su
priešintomis, kiek sugretinamo
mis. Spektaklio herojai kuria ko
lektyvinį portretą, tautos trage
dijos alegoriją, todėl ne taip svar
bu vieta ir laikas, — svarbiausia 
kita: į ramų gyvenimą įsiveržė 
baisi griaunanti jėga, viską iš
niekino, sutrempė, išžudė, kiek
vienam teko savo kryžius kelyje 
į Golgotą. Ekspresyvi F. Bajoro 
muzika kontrastingai pabrėžia 
plastinio piešinio statiką, monu
mentalumą, ir tai suteikia spek
takliui jaudinančios poezijos . . .”

Marijampolės fotogalerijoje 
buvo surengta ketvirtoji konkur
sinė nuotraukų paroda “Krašto
tyra -91”, šį kartą pagrindinį dė
mesį skyrusi mažiems miesteliams 
ir lietuvių gyvenvietėms už Lietu
vos ribų. Pagrindinę premiją lai
mėjo marijampolietis R. Linionis 
už nuotraukų seriją “Sūduvos 
krašto miesteliai”. Pirmoji pre
mija už seriją “Lietuvos mieste
liai” įteikta vilniečiui A. Petro
šiui, trečioji už seriją “Lietuviš
ki kaimai Gudijoje” — vilniečiui 
S. Žumbiui. Antroji premija ne
buvo paskirta. Lėšas premijoms 
parūpino Lietuvos žemės ūkio dar
buotojų profesinių sąjungų Mari
jampolės bendrija. V. Kst.
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PR ĮSIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.50%
180-364 d. term, i nd........... 5.50%
1 metų term. Indėlius....... 5.75%
2 metų term. Indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.25% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...3.75%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ......................  10.75%

Sutarties paskolas
nuo ......................  10.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 8.50%

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

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

AKTYVAI per 52 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tytu $8,9 bilijono deficitu, ku
ris dabartinėse ekonominėse 
aplinkybėse yra per mažas. Pa
gal dabartines Ontario vyriau
sybės pajamas ir išlaidas tas 
deficitas galėtų pasiekti $14,3 
bilijono. Apie šį deficitą, pa
vadindamas jį per dideliu, te
levizijos žiūrovams kalbėjo 
premjeras Bob Rae. Tokį defi
citą atmeta ir finansiniai da
bartinės Ontario vyriausybės 
kritikai. Esą žengiant tokiu ke
liu, Ontario valdžios skola, at
nešta visų vyriausybių, 1994-95 
m. galėtų pasiekti šimtą bilijo
nų dolerių. Tada prasidėtų 
sunkiai bepakeliama skolos 
palūkanų padengimo karuse
lė, panaši į tą, su kuria dabar 
vargsta Kanados ministeris 
pirm. Brian Mulroney, o po jo 
vargs ir kiti.

Premjero Bob Rae vyriausy
bė jau 1991 m. spalio mėnesį 
užšaldė dabartines savo mi- 
nisterių, aukštųjų valdžios pa
reigūnų ir Ontario parlamen
to narių algas. Kitiems provin
cinės valdžios tarnautojams 
buvo pasiūlytas šiemetinis at
lyginimų padidinimas vienu 
nuošimčiu, sekančiais metais 
— dviem. Šį pasiūlymą turi pa
tvirtinti valdžios tarnautojų 
unijos. Deja, pradiniai varžtai 
yra per maži pašalinti nepriim
tinai 1992-93 m. biudžeto defi
citinei $14,3 bilijono grėsmei.

Finansų ministeris F. Laugh- 
renas jau paskelbė šiemetinės 
provincinės paramos padidi
nimą tik vienu nuošimčiu vi
soms Ontario švietimo institu
cijoms, ligoninėms ir miestų 
bei miestelių savivaldybėms. 
Ateityje ta finansinė parama 
kasmet bus didinama tik dviem 
nuošimčiais. Šis nutarimas at
neš didesnį biudžetinių išlai
dų sumažinimą Ontario vyriau
sybei, bet didelį galvosūkį pa
liestoms institucijoms, ypač 
metropolinio Toronto tarybai. 
Mat ten vienu nuošimčiu pa
didinta provincinė parama yra 
nepakankama ? net kovoje su 
nusikaltėliais sparčiai augan
čioms metropolinio Toronto 
policijos išlaidoms padengti.

Metropolinio Toronto pirm. 
Alan Tonks jau užšaldė pagrin
dinių tarybos pareigūnų bei 
tarnautojų atlyginimus. Jam 
taipgi pavyko gauti metropoli
nio Toronto unijų sutikimą pri
imti jų nariams pasiūlytas ne
apmokamas keturių savaičių 
atostogas. Tačiau ne visos uni
jos pritaria nuolaidoms. Vie
šojo susisiekimo TTC bendro
vės unija atmetė atlyginimų 
padidinimo sumažinimą, o vi
duriniųjų privačių ir valstybi
nių mokyklų mokytojai net ir 
ekonominiu požiūriu sunkia
me laikotarpyje drįsta reika
lauti algų padidinimo 6%. Met
ropolinio Toronto pirm. A.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

RF/HKK
Professionals Inc.

An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res. 231-2839

"All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

i

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

$1000 - Amerikos lietuvių fon
das; $600 - iš a.a. Jono Meškio tes
tamentinio palikimo atsiuntė V. 
Vainutis; $200 - KLKMD Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius; $100 - 
P. Norušienė; $70 - Lietuvių karių 
veteranų sąjunga “Ramovė” Ha
miltono skyrius; $52 - O. Giedriū- 
nienė; $50 - P. Petrėnas, V. Vaičiū
nas, E. Federas, A. Sukauskas; $40 
- V. Gustainienė; $30 - J. Karec- 
kas, Toronto V. Pūtvio šaulių kuo
pa; $26 - P. Ūkelis, E. Undraitis; 
$25 - A. Stanėnas, L. Kurkulienė; 
$22 - G. Chvedukienė, Z. Ščepana- 
vičienė; $20 - J. Gruenwald, V. 
Skaržinskas, P. Martišius, F. Anku- 
davičius, V. Jankaitis, A. Aleliū- 
nienė, J. Budnikienė, V. Buttinger, 
P. Mieželis, E. Jurkienė, E. Narbu
taitė, S. Prekerienė, L. Mackevi
čius, J. P. Malis, A. Ambraška, A. 
Banaitis, Z. Lembertienė, A.J. 
Tamkevičiūtės, M. Juodviršis, R.M. 
Girša, A. Čerškienė, Z.B. Tumosai, 
V. Kubilienė, P. Jutelis.

$10 - P. Smith, V. Stanislovaitis, 
I. Jakimavičiūtė, V. Rukšys, B. 
Žemgulytė, A. Tušas, P. Zubas, E. 
Juraitis, J. Žemaitis, K. Griauzdė, 
A. Kojelaitis, A. Kvietys, R. Vinet- 
te, G. Drešeris, A. Diržys, V. Bace
vičius, B. Genčius, V. Stankus, J. 
Astas, B. Beržaitis, Ch. Pocius, J. 
Kalėda, St. Kazlauskas; $7 - G. 
Stauskienė, A. Vasikonis; $6 - M. 
Lietuvninkas, V. Januška; $5 - E. 
Šimaitis, K. Polikaitis, V. Šalčiū- 
nas, J. Stasiūnaitis, N. Bagdžiū- 
nas, H. Kripavičius, B. Žutautas, 
M. Šniuolis, A.P. Boukouris, B. Zei- 
kienė, M. Gudas, J. Paulius, S. 
Vashkys, J. Mulevičius, J. Banylis, 
V. Kličienė, P. Plestys, J. Bartkus, 
A. Radžiūnas, O. Skėrienė, A. Ja
nušonis, J. Gasperas, A. Prunskus, 
A. Budzinauskas, L. Jakaitis, N. 
Jakučinskas, B. Kondratas, K. Juš- 
kaitis; $2 - V. Saulius, L. Baltušis.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100-P. Buika, J. Vitas, J. Aniol; 

$60 - V. Damijonaitis; $55 - V. Zau- 
ka; $53 - V. Janulis; $50 - D. Barne
lis, S. Tamulionis, V. Kupcikevi- 
čius, D. Geldys, dr. G. Skrinskas, 
E. Vindašienė, L. Ragas, R. Švar- 
cienė, P. Janulis, G. Patupis, A. 
Dombra, V. Bireta, J. Girdauskas, 
A. Dziakonas, E. Valeška, R. Pūkš
tys, I. Wilkins, M. Vaitkus, A. Mel- 
vydas, J. Gutauskas, P. Kaziukonis, 
M. Trakis, V. Gražulis, V. Vaičiū
nas, J. Vitkūnas, L. Vaitkevičius, 
A.R. Grigonis, P. Budvidis, J. Pet- 
kūnas, A. Cibas, J. Skučas, J. Vaiš- 
nys, S.H. Gailevičius, V. Adomonis, 
E. Oželytė, A. Bulota, B. Jacka, M. 
Leparskienė, E. Kondratas, M. 
Studniewski, S. Paulauskas, dr. V. 
Gotceitas, V. Gudaitis, H. Dilys, A. 
Masiulis, L. Vaitonis, J. Daugėla, 
dr. J. Mališka, M. Norkus, J. Ša
rūnas, J. Kalėda, A. Štuopis, J. 
Kudzma.

Už dvejus metus garbės prenume
ratą atsiuntė J. Birštonas, L. Dau
nienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
R. Punkris, V. Mašalas, M. Ra- 

čys, L. Šileikienė, L. Klimas, S. 
Sinkevičius, B. Girdys, O. Trečio
kienė, S. Ramanauskas, J. Leibe- 
ris, S. Pikūnas, V. Andrulionis, A. 
Andrulionis, V. Anelauskas, V.K. 
Skripkus, J. Rutkauskas, B. Liš- 
kus, dr. A. Saunoris, K. Mačiulis, 
M. Balčiūnas, A. Liutkus, A. Mileš- 
ka, K. Šaltys, N. Zajančiauskas, P. 
Ročys, S. Daučanskas, J. Mikalavi- 
čius, P. Žiulys, S. Vaičaitis, J. Vai
čius, J. Zabulionis, A. Kynas, E. 
Zubrys, A. Zupko, J. Raulinaitis, 
K. Balčiūnas, A. Matulaitis, H.V. 
Vaitaitis, B. Lukas, G. Ignaitis, A. 
Gačionis, A. Didžiulis, K. Valantie- 
jus, B. Simonaitienė, R. Hennings, 
V.D. Kvedaras, P. Jankauskas, kun. 
V.A. Palubinskas, V. Ripskis, J. 
Prasauskas, B. Jucėnas, V. Sherkš- 
nienė, B. Gudinskas, A Žemaitai
tis, S. Rajeckas, J. Kerelis, L. Ba- 
laišis, dr. A. Kaveckas, M. Kiela, 
K. Kecorius, P. Petras, J. Pakarna, 
J. Vaidotas, A. Ambraška, J. Klip- 
čius, dr. A. Balsys, V. Keršys, R. 
Pavilanienė, O. Goldik, I. Taute- 
ras, P.A. Raulinėitis, St. Kilikaus- 
kas, E. Kazickienė, V. Norkevi
čius, A. Blauzdžiūnas, E. Čepas, 
V. Hick, L. Ramonas, D. Mitkienė,
J. Jurgutis, O Adomauskas, J. Če- 
pukas, P. Girdvainis, Č.K. Jonys, 
A. Nugent, A. Krakaitis, A. Balt- 
kois, J. Katkauskas, J. Kamaitis,
K. Bačanskas, L.R. Garbaliauskas, 
Tėvai pranciškonai, A. Kuzmickas, 
J. Povilauskas, A. Trečiokienė, B. 
Lukošius, P. Markuškis, S. Markus, 
dr. V. Lenauskas, K. Girnys, A. Lu
kas, A. Juškys, E. Karvelis, A. Sa
kus, A. Marcis, J. Janusas, E. Go- 
centas, G. Dagys, G. Kocius, P. Juo
dikis, P. Jutelis, F. Kairys, D. Ko- 
jelytė, Ig. Urbonas, P. Juodaitis, 
J. Zabieliauskas, A. Markevičius, 
A. Bušmanas, E. Blinstrubienė, E. 
Kudžmienė, S. Kowbell, St. Kaz
lauskas, E. Kazlauskas, A. Kalvai
tis, A. Kiršonis, V. Kleiza.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė — V. Skaržinskas, 
P. Gudžinskas, G. Venskaitis, A. Zu
kowski, J. Adomonis.

OFFORD
REALTY LTD

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės i . .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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641 , namų 766-5857

ZHlefotd® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
z liloIulC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -----------------“----------—----------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Tonks kalba apie galimą ne
kilnojamo turto mokesčio pa
didinimą namų savininkams.

Ontario premjero Bob Rae 
vyriausybei turbūt nepakaks 
jau paskelbto biudžetinių iš
laidų sumažinimo. Kalbama, 
kad gali būti įvesti suvaržymai 
Ontario OHIP sveikatos ir li
goninių draudos pacientams. 
Spėjama, kad finansų ministe- 
rio F. Laughreno patarėjai yra 
susidomėję net ir provincijos 
iždo apmokamais vaistais pen
sijon išėjusiems OHIP drau
dos nariams. Algų padidinimui 
sumažinti kai kuriais atvejais 
galbūt reikės ir Ontario parla
mento sprendimo. Iš tikrųjų 
niekas nežino, ką finansų mi
nisteris F. Laughrenas įtrauks 
į savo antrąjį biudžetą.

Galimas dalykas, jam įtakos 
turės vasario 10 d. Otavoje įvyk
sianti Kanados ministerio pir
mininko ir provincijų premje
rų konferencija, skirta ekono
minėms visos Kanados proble
moms. Atrodo, šį kartą konfe- 
rencijon įsijungs ir Kvebeko 
premjeras R. Bourassa. V. Kst.

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ir jauniai atei

tininkai užbaigė 1991 metus įvai
riais būdais atšvęsdami Kalėdų 
laikotarpį. Šeštadienį, lapkričio 
30, pas p.p. Bušinskus visi kepė 
pyragaičius, kuriuos pardavinėjo 
sekmadienį, gruodžio 1, po 10.15 
pamaldų Prisikėlimo parapijos 
salėje. Užsidirbo arti $170, kuriuos 
panaudos veiklos išlaidoms pa
dengti.

Ateitininkų Kūčios įvyko gruo
džio 8 d. Jaunės Vilija Petrauskai
tė ir Emilija Bušinskaitė perskai
tė sveikinimą-eilėraštį, o jaunu
čiai suvaidino miško gyvulėlius, 
šokančius aplink eglutę, vaidini
me “Kalėdų džiaugsmas”. Kūčių 
duona ir įvairiais valgiais dalino
si arti šimto susirinkusių jaunu
čių, moksleivių, studentų ir sen
draugių ateitininkų.

Jauniai ir jaunučiai jau pradėjo 
1992 metų veiklą. Susirinkimai 
įvyko sausio 12 d. ir sausio 26 d. po 
10.15 v. pamaldų. Visiems kartu 
pradėjus susirinkimą malda ir už
kandžiu, jauniai liko parapijos 
posėdžių kambaryje, o jaunučiai 
rinkosi ateitininkų kambaryje. 
Globėjai Gabijai Petrauskienei 
negalint dalyvauti, Rūta Rygelie- 
nė praveda jaunių susirinkimą, 
o Ramūnė Jonaitienė globojo jau
nučius. Dėkojame už nuolatinę 
talką Jūrai Bušinskienei, kuri pa
rūpina užkandžius, ir Danelei 
Didžbalienei, kuri padeda visiems 
pranešti. Susirinkimai ir to
liau vyks įprasta tvarka kas antrą 
sekmadienį - vasario 9, 23 ir kovo 
8 d.d. Kitos datos bus praneštos 
vėliau. Inf.

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklos virš, 

v. A. Baltakienė kviečia visus vado- 
vus-ves, kurie stovyklaus šios va
saros sukaktuvinėje 30-mečio sto
vykloje, į posėdį vasario 5 d., 7.30 
v.v. skautų būkle.

• Vasario 16 paminėjimas įvyks 
vasario 9 d. Prieš pamaldas visi 
skautai-tės uniformuoti renkasi 
9.30 v. ryto į Prisikėlimo parapi
jos salę. Po pamaldų - sueiga di
džiojoje salėje. Kviečiama visuo
menė.

• Skautininkės dėl naujų skau
čių uniformų kreipiasi į “Šatri
jos” tunt. ps. Vidą Senkuvienę, 
tel. 233-9092. Paukštytės, skautės, 
prit. skautės, vyr. skautės, ginta- 
rės tuo reikalu kreipiasi į draugi- 
ninkes. Prie naujų uniformų dėvi
mos tamsiai mėlynos ilgos kojinės. 
Prašoma, kad visos Vasario 16 mi
nėjime pasirodytų su tvarkingomis 
naujomis uniformomis. V.S.

Nori susirašinėti
Vitalija Marozaitė, gimusi 1975 

m., norėtų surasti draugų šiapus 
Atlanto. Rašyti šiuo adresu: Vitali
ja Marozaitė, Vadoklių paštas, Mi
kėnų kaimas, Malūno 11, Panevė
žio raj. 235364, Lithuania.

Paieškojimai
Į Lietuvos raudonąjį kryžių krei

pėsi Alicija Vilkickienė, Antano, 
ieškodama brolio Valerijono Jure- 
vičiaus-Jurkevičiaus, gimusio 
Kaune, 1943 m. paimto į vokiečių 
kariuomenę. Pokaryje gyveno Ka
nadoje, ir susirašinėjimas vyko iki 
1966 m. Jis pats ar apie jį žinantys 
prašomi pranešti Lietuvos raudo
najam kryžiui.

Laima Šimulionienė-Pakalnytė 
ieško tėvo Juozo Pakalnio, Antano, 
gimusio Gelvonų valsč. Ukmergės 
apskr., 1944 m. pasitraukusio į 
Vokietiją, vėliau į Kanadą. Susi
rašinėjimas vyko iki 1986 m. Jeigu 
jis būtų miręs, duktė norėtų gau
ti laidojimo pažymą. Žinantys apie 
jį prašoma taip pat pranešti Lie
tuvos raudonajam kryžiui šiuo 
adresu: Lietuvos raudonojo kry
žiaus respublikinis komitetas 
232600 Vilnius, Gedimino pr. 3a, 
Lithuania.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

LIETUVIŲ 
■I Y Y T KRFDITn 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.75% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.25% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rata) 

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate) 
5.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvybė.drauda) 

5.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ......
2 metų ..... .
3 metų .....

(fixed rate)

8.50%
9.00%
9.25%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.25% 
(variable rate)

A s m e n in e s 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 92 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom" sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val.
FAX (416) 231-6993

I

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH.

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais.
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos ($3.50 už kg) 
siuntinius pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų (nemokamai, jei 
siuntinys daugiau negu 15 kg).

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont. 
Tel. (416) 503-1601 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovai Hamiltone: 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ontario 
Tel. (416) 643-3334, Vytas ir Genė Kairiai



•b SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠEIVIAI IR PILIETYBĖ

“TŽ” 1992 m. 1 nr. paskelbta iš
trauka iš Lietuvos respublikos 
pilietybės įstatymo, liečianti išei
viją.

Pagal šį įstatymą, teisiniu pi
lietybės atžvilgiu lietuvių tau
tos išeivija yra nukertama nuo 
Lietuvos respublikos kamieno. At
rodo, kad lietuvių išeivija yra sa
vanoriškai palikusi savo gimtąjį 
kraštą materialiais sumetimais, 
o ne dėl brutalios komunistinės 
sistemos. Iš to seka, kad išeivijai 
Lietuvos respublikos pilietybės 
“atstatymo” sąlygos praktiškai nė
ra įgyvendinamos.

Reikalavimas atsisakyti gyve
namojo krašto pilietybės yra ypač 
nerealus kai kiti kraštai, kaip kad 
Kanada, nuo 1977 metų tokių rei
kalavimų nestato. Reikalavimas 
grįžti Lietuvon, ten gyventi ir 
prisiekti Lietuvos respublikai, iš
skyrus retas išimtis, yra prak
tiškai neįgyvendinamas. Lietuvių 
kilmės asmenys, t.y. pilnamečiai, 
turėję Lietuvos respublikos pi
lietybę nuo pirmosios Stalino 
okupacijos dienos iki Lietuvos 
respublikos atgimimo dienos, pi
lietybę gali “atstatyti” raštu, 
pateikę tai patvirtinančius įro-

dymus. Tai per 70 metų amžiaus 
asmenys.

Lietuvių išeivija į tai reaguos. 
Tai gali gan greitai pasireikšti 
nuolatinės mokslinės, finansinės 
bei politinės paramos plotmėje.

Povilas-Algirdas Povilaitis,
22 Avenue Fairwood

Pointe-Claire, Que. H9R 2R9 W

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

RONCUVAUtt CHAMU 4J« Ronctivallat Ava.

“NEMARUS MIRTINGASIS”
Monografija apie arkiv. Teofi

lių Matulionį “Nemarus mirtin
gasis”, kurios vokišką laidą pa
ruošė kapucinas kun. Konstanti
nas Gulbinas, randa nemažai dė
mesio vokiečių visuomenėje. Tai 
matyti iš gaunamų laiškų. Čia pa
teikiame dvi jų ištraukas (verti
mą). Red.

“... Ano meto arkivyskupo gy
venimas, sugretintas su 1990 ir 
1991 metų įvykiais, rodo, kad ta
riamai pralaimėjęs kovą yra iš 
tikrųjų laimėtojas, kaip ir visur, 
kur tik keliaujame su Kristumi jį 
sekdami, tampame laimėtojais. Ši 
knyga tinka dabarčiai, verta skai
tytojo dėmesio. L. Zermahr, 

klebonas”
“... Nuoširdžiai dėkojame už 

pateiktą gyvenimo kelią. Kad jo gy
venimo auka už lietuvių Kat. Bend
riją nebuvo beprasmė, dabar mato 
jūsų tautiečiai. Duok Dieve, kad 
pasiektoji laisvė, taip sunkiai iš
kovota, vestų į gilesnį tikėjimą 
ir tikrą krikščionybės atnaujini
mą Baltijos šalyse. Jūsų knygos 
skaitymas skatins mus prisiminti 
jūsų tėvynę mūsų maldose”.

Šį laišką pasirašė klarisių-ka- 
pucinių abatės vardu sesuo L. 
Agnes Steiger, OSC.

1992 m. vasario 29, šeštadienį, nuo 12.30 iki 4.30 vai.p.p., Toronto 
Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos menėse įvyks

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALO

MENINĘ PROGRAMĄ atliks: Maironio mokyklos choras, “Atžalyno" ir “Gintaro” 
tautinių šokių jaunių grupės.

• Veiks organizacijų paviljonai su (vairių gėrimų bei užkandžių bufetais.
• Bus skiriamos paviljonams piniginės premijos. (ėjimas nemokamas.

Rengėjai - LN visuomeninės veiklos komitetas

Kanados lietuvių fondas

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

H ALLING CONTRACTING
(Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) (dėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo (vedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044

NAUJI NARIAI:
1994. Sungaila Morkus ir Ina.$ 100
1995. Kudzma Ona...................... 100
1996. “Vingis” šokių ans.

Otava ................................ 100
1997. Piečaitis Regina..............  100
1998. Bernotaitis Antanas .......  100
1999. Šetkus Marijus ................  100
2000. Vaičiūnas Aldona ...........  100
2001. A.a.Choromanskis

Cezario............................... 375
2002. A.a.Patamsienė Augustė...740
2003. A.a.Geidutytė Stasė.........  185
2004. A.a.Valiulis Juozas .........  575
2005. Vibrys Irena...................... 100
2006. A.a.Umbrasas Petras ......  100
2007. A.a.Kerulis Bronsilava...1,000
2008. A.a.Staškevičius Jonas

kun...................................  100
2009. A.a.Staškevičius Stasys...100
2010. A.a.Statulevičius Albinas..100
2011. A.a.Dulieba Telesforas ... 115
2012. Nausėdas I. Algis ............  100
2013. A.a.Žilvytis Lenis.........  1,070
2014. Vaivila Frank...................  100
2015. A.a.Gailius Viktoras .......  100
2016. A.a.Mikuckienė Petronėlė

........................................  140
2017. A.a.Čečkauskas Pranas ... 385
2018. Jankaitis Petra ir

Vladas ................................ 200
2019. Rygelis Antanas ..............  100
2020. A.a.Galinis Jurgis...........  500
2021. Galinienė Bronė..............  500
2022. Šeštokas Antanas ............  500
2023. Pleinytė Ramunė ............  100

Padėkite Lietuvai, 
3 padėdami sau!

Tapkite ACC LONG DISTANCE klientais.
Jūsų išlaidos bus apie 12% žemesnės negu 
naudojant Bell Canada, 

ir
ACC skiria jūsų telefoninių išlaidų 3% 
Lietuvos Respublikos ryšių ministerijai 
tolimesnei ryšių plėtotei.

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).

2024. Kanados liet, prieš
Maskv.Olim................... 538.02

2025. A.a.Vyšniauskas Simas ... 405
2026. Gudinskas Elena .............  100
2027. Burdinavičius Stasys .....  100
2028. A.a.Leščius Jonas ...........  385
2029. Čeponkus Pranas ............  500

Norint būti KLF nariu, reikia 
įnešti ne mažiau kaip $100. Aukos 
priimamos bet kokio dydžio. Įna
šus pakėlus iki $100, asmuo įamži
namas narių sąrašuose. KLF valdy
ba dėkoja visiems neužmirštan- 
tiems mirusių, kurių prisimini
mui aukoja fondui. Mirusieji taip 
pat yra įrašomi į narių arba auko
tojų sąrašus. Fondas turėtų būti 
neužmirštas ir palikimais.

KLF dėkoja visiems aukotojams.

Dešimtas “Kronikos” 
tomas

Daugelis teiraujasi, kada bus 
išleistas paskutinysis - dešim
tasis “Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos” tomas. Jis jau ati
duotas spaudai. Spaustuvė paža
dėjo spausdinimą baigti š.m. va
sario mėnesį. Knygos kaina - 10 
dolerių. Norintieji tą knygą įsi
gyti prašomi užsakymus ir kny
gos vertę bei persiuntimo išlai
das padengiančius čekius siųsti 
šiuo adresu: The Society of the 
Chronicle of Lithuania, Inc., 6825 
South Talman Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Prašome paremti tolesnį “LKB 
kronikos” tomų išleidimą anglų 
ir ispanų kalbomis. Siekiant, 
kad pasaulis kuo plačiau sužino
tų apie Lietuvos ir jos tikinčių
jų patirtus vargus, “LKB kroni
kos” tomai kitomis kalbomis iš
siuntinėjami daugęįįui įvairių 
kraštų vyskupijų: ir garsiosioms 
bibliotekoms. r H

“Lietuvos kronikos” valdyba
kun. K. Kuzminskas

PADĖKITE LIETUVAI - 
PASITARNAUKITE SAU!

Skambinkite:
ACC Long Distance Ltd.,
Etobicoke, Ontario M9B 6K5
Tel.: 1-800-388-3414
FAX: 1-317-578-3437

Regina (Gina) 
Gregorian 
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

Birutė Galdikaitė jau 20 metų 
darbuojasi Borneo pelkėse Indo
nezijoje, stebėdama ir tyrinė
dama orangutanų gyvenimą. Ji 
tik kartą per metus palieka sa
vo studijas sugrįždama Kanadon 
dėstyti trijų mėnesių kurso Si
mon Fraser universitete Vanku
veryje. Sausio 22-23 d.d. CBC 
televizijos “The Journal” pro
grama rodė dviejų dalių doku
mentinį filmą, “Trečiasis ange
las”. Filmas plačiai atskleidė 
šios mokslininkės nueitą kelią, 
pasiaukojimą, primityvų gy
venimą malarijos apsėstose 
džiunglėse. Nuotraukomis paro
dyta jos vaikystė Toronte, stu
dijos Kalifornijos universitete. 
Išsamiai nufilmuotas kasdienis 
jos darbas ir santykiai su “rau
donosiomis beždžionėmis”, ku
rių genetinės medžiagos net 95% 
yra tokios pačios kaip ir žmo
gaus. Įdomiai pratinamos pa
grobtos ir valdžios vėl į Borneo 
sugąžintos jaunos beždžionytės, 
kad išmoktų gyventi savarankiš
kai džiunglėse. Šiai gyvūnijai 
gresia pavojus nuo brakonierių, 
medžio kirtimo, aukso ir naftos 
ieškojimo pramonių. Yra pavo
jus net pačios B. Galdikaitės 
gyvybei, esą ji šiam “progresui” 
pastojusi kelią . .. “The Toron
to Star” 1992.1.21 įsidėjo straips- » 
nį su B. Galdikaitės nuotrauka. 
Straipsnyje pateikta faktų iš B. 
Galdikaitės studijų ir biografi
jos, aptartas filmas “Trečiasis 
angelas”. Ibk.

•SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

1992 metais
kviečiame keliauti
i plačiai svečiams 
vartus atkėlusią 
nepriklausomą
Lietuvą!

AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9239 • FAX (416) 604-9748.

Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine ir Queen) 1880 Queen St.E., 
Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

Darbo valandos - antradienį ir ketvirtadienį nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą Ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

RF/m 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334

Sakoma, “Jei aš negaliu skristi Swissair, aš neskrendu iš viso...”
Tikite ar ne, bet mes siūlome jums skristi Swissair iki pat Vilniaus!

Kaina: nuo $1,248.00 kan.
******

Pigūs ir patogūs skridimai su Sterling Airways. Kaina: nuo S899 kan.
*****

1992 metais visi keliai veda į Lietuvą.
Siūlome austrų (OS), vokiečių (LH), olandų (KL) avialinijas.*****

Laukiate svečių iš Lietuvos? Išpirkite jiems bilietus, tokiu būdu 
išspręsite jiems daug kelionės problemų. Kaina: $799.00 kan.
Nepamirškite naudotis mūsų paslaugomis, jei reikalinga:

* Lietuviška viza
* Kelionės ir sveikatos draudimai
* Svečių pervežimas autobusu Montreal-Toronto-Montreal
* Bilietai lėktuvu ar traukiniu
* (vairūs maršrutai atostogoms
* Iškvietimai vizitui (Kanadą

Perduodam pinigus ir vaistus giminėms bei draugams Lietuvoje.
Skubėkite: dabar planuojame vykti sausio pabaigoje.

Smulkesnė informacija teikiama:
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai pristatomi 
tiesiai į namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

- PERDUODAMI asmeniškai Kanados ir JAV doleriai
- UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu į Baltijos ir kitas pasaulio šalis

(Toronto - Ryga nuo $900)
- SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
- PRISTATOMOS gėlės įvairiomis progomis
- SKUBUS informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios 
sudėties maisto 
produktus: 
siuntinys nr. 1

41,5kg ............ $160
siuntinys nr. 2

70 kg ............. $160
siuntinys nr. 3

20 kg ............. $160
Galima sudaryti ir 
kitokius siuntinius.

Siuntinius sudaro:
šviežia kiauliena, rūkyta 
kiauliena (nugarinė), rūkytos 
dešros, virtos dešros, rūkytas 
kumpis, sviestas, alyvų aliejus, 
saulėgrąžų aliejus, majonezas, 
kiaušiniai, sūris, kviet. miltai, 
manų kruopos, miežinės kruopos, 
svogūnai, ryžiai, pupelės, 
žirniai, medus, cukrus, actas, 
džiovinti vaisiai, greipfrutai, 
mandarinai, šviežios citrinos, 
džiovinti abrikosai, razinkos, 
riešutai, kramtoma guma, 
JAV cigaretės, pupelių kava, 
“instant’:kava, aspirinas.

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina! 
Pristatome 
lengvas mašinas, 
sunkvežimius, 
traktorius, įvairias 
žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos 
priemones bei įrankius 
ir statybines 
medžiagas.

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade Inc.

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 

Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 
Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7CUI7D INSURANCE U IS Iv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness”biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA IDA — IASLRAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Vasario 2, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių, Anapilio salėje bus visuo
tinis parapijos susirinkimas. Prašo
me prieš susirinkimų visas parapi
jos tarybos sekcijas sušaukti savo 
posėdžius, idant susirinkimui būtų 
tinkamai pasiruošta.

— Šiais metais per parapijos šven
tę norinčius Sutvirtinimo sakra
mentų priimti vaikučius prašoma 
jau dabar registruoti parapijos 
klebonijoje.

— Toronto ir Anapilio apylinkių 
Vasario 16 minėjimas bus Anapi
lio salėje vasario 16, sekmadienį, 
4 v. p. p.

— Kanados lietuvių muziejus Ana
pilyje savo komplektų sudarymui 
ieško šių laikraščių numerių: "Lie
tuvos aido” 1991 m. nr. 48-51, 165, 
170, 204, 210, 228,234,; “Respublikos” 
1991 m. nr. 31, 38, 67-70, 115, 121, 122, 
124, 125, 138, 140, 212; “Gimtojo kraš
to” 1989 m. nr. 11, 49, ir 1991 m. nr. 
3, 38-40. Šiuo reikalu prašome susi
siekti su vedėja. Muziejaus lankymo 
valandos: sekmadieniais — nuo
10.30 v.r. iki 8 v.v.; pirmadieniais
— nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Mišios vasario 2, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Petrų Bražukų, 11 v.r. 
už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Silvestrų Bončkų.

Religinei Lietuvos šalpai aukojo: 
$50 — P. E. Ališauskai. Per KLK mo
terų draugijų “Vaiko tėviškės na
mams”: $50 — S. V. Aušrotai, J. A. 
Šimkai, A. Bacevičius, E. Valeška; 
$30 — H. I. Petkai, V. Akelaitis; $25
— A. S. Petravičiai; $20 — A. B. Liš- 
kauskai, B. E. Rovai, J. K. Rugiai, 
A. S. Steigvilos, A. J. Kizai; $10 —
5. Šakienė, J. Pacevičienė. KLK mo
terų draugija patikslina: M. ir F. 
Timukai aukojo ne po $500 paskirai, 
bet $1,000 abu bendrai. A. a. Kazi
miero Palčiausko atminimui: $25 — 
A. Aperavičienė; $20 — E. M. Kaza
kevičiai. Šv. Jono lietuvių kapinėms: 
$100 — T. Bildienė; $50 — E. Mardo
sienė (a.a. O. Dabkienės atminimui).

Vytautas ir Irena Pečiuliai sau
sio 25 d. šventė savo 25-rių metų 
vedybų, o Vytautas taipogi 50 metų 
amžiaus sukaktis. Padėkos Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje auko
jo ir pamokslų pasakė klebonas 
kun. J. Staškus. Pamaldose giedojo 
sol. Vida Bičkutė, grojo smuikinin
kas Algirdas Stulgys iš Lietuvos, 
vargonavo N. Benotienė. Iškilmių 
vaišės vyko parapijos salėje. Invo- 
kacijų sukalbėjo ir vaišių stalus 
palaimino prel. dr. Pr. Gaida. Iš
kilmėms vadovavo dr. Samonis. Su
kaktuvininkai yra veiklūs savo pa
rapijos ir visuomenės nariai, ypač 
šaulių organizacijoje, o Vytautas
— ilgametis choro “Aras” pirminin
kas. Seserų ir brolio vardu tėvus 
sveikino sūnus Edvardas, šaulių or
ganizacijos vardu kalbėjo jos vado
vai St, Jokūbaitis ir B. Savickas, o 
“Aro” — J. Krištolaitis. Buvo per
skaityti artimųjų jautrūs sveikini
mai iš Lietuvos. Gausiems vaišių 
dalyviams padėkojo Vytautas Pečiu
lis, taipogi papasakodamas įspū
džius iš savo ir Irenos 25-rių metų 
vedybinio gyvenimo.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 250 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: Šarūnas ir Carolyn Stygos iš 
Barrie, Ont. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN vald. narys ir 
Lietuvių slaugos namų komiteto pir
mininkas J. V. Šimkus.

— Dar yra bilietų į Medžiotojų 
ir žuklautojų klubo “Tauras” balių. 
Kreiptis pas J. V. Šimkų tel. 231- 
9425 arba pas V. Drešerį tel. 233-3334.

— Dar turim geros kokybės medi
nių, (viena ant kitos sustatomų) kė
džių. Kaina $3-5. Skambinti LN raš
tinei tel. 532-3311.

— LN valdybos posėdis — vasario
6, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Vasario 2, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. LN kunigaikščio Gedimino me
nėje įvyks Romo Kalantos 20 metų 
tragiškos mirties minėjimas, ku
riame dalyvaus ir Romo Kalantos 
brolis Evaldas Kalanta iš Kauno. 
Taip pat gera proga susipažinti su 
Almos Jankauskienės atvežta iš 
Lietuvos nuotraukų ir knygų paro
dėle apie pokario rezistencijų. 
Įėjimas — laisva auka.

Aukos slaugos namams
$1,000 — A. Calutka. A. a. Gintauto 

A. Beriaus atminimui $50 aukojo 
dr. Jonas Slivinskas; a.a. Aldonos 
Paršeliūnienės atminimui $50 — F. 
Kasperavičius iš Wasaga Beach; a.a. 
Anastazijos Tamošaitienės atmini
mui $50 — A. J. Kirkilioniai iš 
Kingston, Ont. Iš viso statybos fonde 
yra $710,921.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 1 d. — pirmasis mėne

sio šeštadienis. Gyvojo Rožinio 
draugija renkasi 10.30 v.r. Mišios 
dr-jos intencija — 11 v.r. Mišios “Vil
niaus” rūmuose pensininkams — 
5 v.p.p.

— Sausio 22 palaidotas a.a. Gin
tautas A. Bėrius, 49 m.

— Parapijos Šv. Rašto semina
ras — trečiadieniais; prasideda 
7 v.v. šv. Mišiomis, po jų valanda 
skiriama Šv. Rašto skaitymui ir 
diskusijoms.

— Kun. Aleksandras Žiburys, 
OFM, mirė sausio 21 d. Jis buvo 
pranciškonų šv. Kazimiero provin
cijos narys, ilgametis lietuvių 
parapijos Bridgeville, Pa. klebonas.

— Pirmajai Komunijai pasiruoši
mo pamokos angliškai kalbantiems 
vaikams — po 9.20 v.r. Mišių, o lie
tuviškai kalbantiems — po 10.15 v. r. 
Mišių seselių patalpose, 57 Sylvan 
Ave. Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės 3, sekmadienį.

— Metinė parapijos vakarienė
— vasario 23 d., 5 v.p.p., didžiojoje 
parapijos salėje. Meninės progra
mos dalį atliks parapijos choras. 
Bilietus platina salėje po Mišių 
Br. Genčius. Telefonu užsakant 
skambinti 532-8531.

— Mišios vasario 2, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Alfonsą ir Angelę 
Šmigelskius, 9.20 v.r. — už a.a. Der
vinių mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Juzę Rakauskienę, Antaniną Da- 
nauskienę, Peseckų mirusius ir a.a. 
Vaclovą Bartusevičių, 11.30 v.r. — už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 2 d. pamaldos įpras

tu laiku, 11.15 v.r. šventovėje. Po 
pamaldų - metinis parapijos narių 
susirinkimas Lietuvių namuose. 
Kviečiame visus parapijos narius 
dalyvauti.

— 1991 m. gruodžio 9 d. Išganyto
jo parapiją aplankė vyskupas H. 
Dumpys iš Čikagos. Buvo aptarti 
su sinodo nariais ir parapijos tary
bos nariais įvairūs reikalai. Nežiū
rint evangelikų kunigų trūkumų 
Lietuvoje, buvo nutarta dėti 
pastangas ten rasti kandidatą. Iš 
Lietuvos atvykęs studentas turėtų 
dar dvejus metus tęsti studijas Ka
nados mokyklose.

Ryšium su Nepriklausomybės 
švente Prisikėlimo ir Anapilio 
parapijų jaunimas vasario 15, 
šeštadienį, Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje rengia parodą 
“Lietuvos kovos už nepriklau
somybę”. Atidarymas įvyks 4 
v.p.p. Svečiai bus pavaišinti sū
riu ir šampanu. Įėjimas - laisva 
auka. Vakare 8 vai., Prisikėlimo 
parapijos salėje įvyks šaunūs šo
kiai. Įėjimas - $5. Vasario 16, 
sekmadienį, po pamaldų veiks 
minėta paroda. Jaunimas kvie
čia renginiuose gausiai dalyvau
ti. Inf.

Vasario 16-sios minėjimas, ren
giamas KLB Toronto apylinkės 
valdybos, įvyks vasario 16, sek
madienį, 4 v.p.p. Anapilio di
džiojoje salėje. Minėjimo tema 
“Praeitis, dabartis ir ateitis”. 
Meninę programą atliks Toronto 
lietuvių jaunimo tautinių šokių 
ansambliai ir Maironio mokyk
los mokiniai. Inf.

T.L. pensininkų klubas rengia 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo minėjimą vasario 18, ant
radienį, 1 v.p.p., “Vilniaus” na
muose, 3-čio aukšto menėje. Bi
lietai gaunami: T. Kobelskienė 
tel. 760-8003, P. Jutelis tel. 766- 
6019,1. Kandrotienė tel. 766-6437.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis narių susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 8 d., 3 
v.p.p., parapijos salėje. Taipogi 
pranešama, kad nuo š.m. pra
džios kooperatyvas atidaromas 9 
v.r. Valdyba

A.a. Gintauto Beresnevičiaus 
atminimui vietoje gėlių Stasys 
Starkutis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Gito Beriaus atminimui 
S. P. Ročiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A.a. tėvelių Jeronimo ir Karoli
nos Narbutų atminimui duktė 
Elena “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Kroatijos nepriklausomybės 
pripažinimo šventėje sausio 16 
d. Toronte KLB krašto valdybai 
atstovavo sekr. Judita Melnykai- 
tė. Delta Chelsea viešbutyje 
spaudos konferencijos metu Ka
nados kroatų kongreso direkto
rius Victor Dodig susirinkusius 
supažindino su ten dalyvaujan
čiais konsulais ir atstovais visų 
tų šalių, kurios pripažino Kroa
tiją. (Viena iš pirmųjų buvo Lie
tuva, pripažinusi Kroatiją liepos 
30 d.) Tautiniais drabužiais pa
sipuošęs kroatų jaunimas tauty
bių atstovams įteikė gėlių. Va
kare prie Ontario parlamento 
rūmų vyko džiaugsmo iškilmė, 
po to pokylis Anapilio salėje. Inf.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė be baldų. Tel. 532-6020 Toronte.

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į

20-ties metų tragiškos mirties

MINĖJIMĄ
įvykstantį vasario 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose, 
Gedimino pilies menėje. Dalyvauja Romo Kalantos brolis Evaldas Kalanta iš Kauno. 
Tuo pačiu metu galėsite susipažinti su ALMOS JANKAUSKIENĖS atvežta iš Lietuvos maža 
nuotraukų ir knygų PARODĖLE, apie pokario rezistenciją. įėjimas - laisva auka.

Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba ir Lietuvių namų kultūros komisija

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
[NEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE [

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių ’ 
puslapyje)

!■< Ihk - Neimame jokio administracinio mokesčio
i V J Į - Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1991 metus, įnašą į RRSP reikia

įteikti iki “I 992 m. vasario 29 dienos
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - • “Parama” tuoj pat vietoje išduoda
RRSP indėlių mėnesiai. kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų • Galite pasirinkti indėlio terminą:
įdėkite į saugią 1 m., 2 m., 3 m., ar neterminuotus su
“ParamOS” RRSP keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti į RRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1991 metus

1992 m. vasario 29 d.
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS Į

Tikinčiosios Lietuvos 
diena

Kanados lietuvių katalikų 
centro rūpesčiu Kanadoje jau ei
lė metų rengiama Tikinčiosios 
Lietuvos diena pirmąjį kovo mė
nesio sekmadienį. Šiais metais 
toji diena bus kovo 1, sekmadie
nį. Tą dieną visose lietuvių šven
tovėse bus meldžiamasi už reli
ginį Lietuvos atgimimą ir renka
mos aukos besikuriančioms tiky
binėms institucijoms pagal Lie
tuvos vyskupų nurodymus. Au
kos bus persiunčiamos tiesiogi
niu keliu Lietuvos episkopatui. 
Todėl visi tautiečiai kviečiami 
kovo 1 d. skirti dosnią auką Lie
tuvos tikintiesiems, kuriems fi
nansinė parama ypatingai šiuo 
metu yra labai reikalinga. Mo
ralinės ir finansinės paramos 
yra taip pat kreiptasi ir į Kana
dos vyskupus. Inf.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Pietų Amerikoje iš Ka
nados dalyvavo 12 atstovų bei 
atstovių: Ina Balsytė, Daiva Bar- 
šauskaitė, Lina Celtoriūtė, Al
gis Dziemionas, Linas Garba- 
liauskas, Ričardas Kalendra, 
Vika Ross, Gintaras Sendžikas, 
Ilona Spudaitė, Ona Stanevičiū
tė, Julija Šukytė, Vytautas Vil
kelis. Jie nuoširdžiai dėkoja vi
siem tautiečiam už finansinę ir 
moralinę paramą.

Per satelitą S2 iš 23 televizi
jos kanalo nuo pirmadienio iki 
penktadienio 4 v.p.p., o šeštadie
nį 5.30 v.p.p. galima matyti Lietu
vos televizijos programą.

A.a. G. Beresnevičiaus atmini
mui Pagalbos fondui “Vaiko tė
viškės namai” aukojo: $200-A.T. 
Gražuliai; $80 - B.B. Tamošiū
nai; $50 - A. Pacevičius, A.R. Sa- 
pijoniai; $40 - dr. J.R. Birgiolai, 
J. O. Gataveckai; $30 - R.S. Ma
stiniai, O. V. Narušiai, J. Rimšai
tė; $25 - dr. R. A. Karkos, R. Tibe- 
rini; $20 - J. Baltakienė, S. Bar
tusevičius, V. Dunderienė, E. Ja- 
siūnienė, E. Jaškienė, V. Jony
nas, F. Mačiulienė, J. Pacevičie-

M

Future.!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 namų 769-1835

. Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas.

2254 Bloor St.W. Toronto, Ontario M6S 1N6
IPirkite namus geresnei savo ateičiai

nė, B. Prakapienė, I. Ross, M.R. 
Rusinai, B. Sapijonienė, P. Sap- 
lienė, V. Sendžikas, V.T. Šlenys, 
O.B. Stončiai, V. Sukauskas, D. 
Vaidilienė, K.B. Žutautai; $15 - 
O. Dirmantienė, O. Ražauskienė; 
$10 - G. Balčiūnienė, V.J. Dims- 
kiai, M.K. Ivanauskai, O. Kirvai- 
tienė, L. Šileikienė, A.R. Ulbos.

Aukas rinko M. Povilaitienė ir 
O. Ražauskienė. Nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams ir rin
kėjoms šio fondo globėja - KLK 
moterų draugija.

“LEDAS”
REFRIGERATION

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

(air conditioning) sistemas
* Taisau šaldytuvus
* Skalbimo mašinas
* Vėsintuvus

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI
tel. 767-8711, Toronte.

Vasario 16-osios minėjimo metu 
šalia įėjimo bus renkamos aukos 
Kanados lietuvių bendruomenės 
veiklai paremti (žiūr. minėjimo 
skelbimą).

Lietuvių žvejų-medžiotojų klubas 
“Nida” sausio 19 d. AV parapijos 
salėje minėjo savo veiklos 25 me
tų sukaktį. B.S.

Šv. Kazimiero parapijos komi

Medžiotojų ir tfTaiirac„ f 
zūklautojų klubo ISUTSS

TRADICINIS METINIS

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

1992 m. 
vasario 1, 
šeštadienį, 
6 val.vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

vadovas muz. komp.
ARVYDAS VILČINSKAS.

Programoje dabartinės Lietuvos dainos. įėjimas - $8.
Visus kviečia dalyvauti - KLB Toronto apylinkės ir

Toronto Lietuvių namų kultūros komisijos
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: įvyks 1992 m. vasario 16, sekmadienį, i 
Aušros Vartų parapijos patalpose.

• 11 v.r. Iškilmingos pamaldos Aušros Vartų šventovėje. s 
12 v.r. Minėjimo aktas Aušros Vartų parapijos salėje: 

paskaitininkas - kun. d r. Feliksas Jucevičius.
! Meninė dalis-AV parapijos choras. h

Šilti pietūs, paruošti Mary Vaupshas, baras. 
L Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. :

įėjimo auka - $15. Rengia KLB Montrealio apylinkė

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-...... .... 7 % Taupymo-special............... . 41/4%
Certifikatus 2 m.......... .... 73/4% Taupymo-su gyv. dr........... . 4 %
Term, indėlius:

1 metų ............... .... 61/4% Taupymo-kasdienines...... . 4’/4%

180 d. - 364 d...... .... 6 % Einamos sąsk....................... . 31/z%
120 d. - 179 d...... .... 6 % RRIF—RRSP —1 m.term....... . 774%

60 d. - 119 d.......... 6 % RRIF—RRSP-2 m.term....... . 73/4%
30 d. - 59 d............41/2%

IMA
Nekiln. turto nuo 81/z%,

RRIF-RRSP-taup............
UŽ: 

asmenines - nuo 10 %

. 41/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
10- 2Pirmadieniais 9.00- 3.00

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

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos tiesiai į gavėjo rankas lėktuvais 

per mėnesį. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, maistas 
ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę.

• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa 
ir Skandinavijos lėktuvais -

Toronto-Ryga..........................  $1240 + mokesčiai
Sterling Airways -

Toronto-Kopenhaga-Vilnius ...... $899 + mokesčiai
• 21st Century Travel Insurance Co.

Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
• Naujų “Bielarus” traktorių pristatymas

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Š.m. vasario 11, antradienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto Lietuvių namuose rengiamas „ 
Lietuvoje populiaraus keturių asmenų 
vokalinio ansamblio Rk\ v"*

RYTAS LINGĖ, pianistas iš Lietu
vos, gali mokyti skambinti pianinu 
ar koncertuoti visuomeniniuose 
renginiuose. Skambinti tel. 770- 
5369 vakarais ar tel. 884-3988 die
nomis.

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

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

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

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

tetą sudaro: J. Zienka - pirminin
kas, A. Tušienė, M. Taparauskas, 
R. Pališaitis, K. Rašytinis ir L. 
Šimonėlis - nariai.

Tradiciniai kazimierinių pietūs, 
įvyks kovo 8 d. po 11 vai. pamaldų 
parapijos svetainėje. Galima re
zervuoti stalus, sudarius 10 asme
nų grupę.

Pereitais metais buvo 4 krikštai, 
1 vestuvės ir 14 laidotuvių. K.A.

(MOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)


